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RESUMO 

A segurança pública é um direito social previsto no artigo 6º e 144 da Constituição 
Federal, sendo dever do Estado, e direito de todos. No rol de órgãos que compõe a 
segurança pública, encontram-se inseridos os corpos de bombeiros militares (art. 
144, V, §5º, CF). A atividade de bombeiros, embora essencial, não abrange grande 
parte dos municípios brasileiros, que ficam à margem da proteção Estatal. Para 
suprir essa carência, o Estado tem adotado medidas, como a contratação, mediante 
diárias, de bombeiros e guarda-vidas civis e a reintegração de inativos ao serviço 
público. No entanto, a iniciativa privada apresenta outra alternativa, que é a 
implantação de corporações de Bombeiros Voluntários, como ocorre no município de 
Caçador. Com a presente pesquisa, o que se buscou foi a análise das atividades 
prestadas pela Associação de Bombeiros Voluntários de Caçador, sob o prisma da 
sustentabilidade econômica e social, como alternativa para o suprimento da carência 
pública de serviços de bombeiros. A modalidade de pesquisa adotada foi a narrativa 
qualitativa, por meio do método dedutivo, visando, na pesquisa bibliográfica primária, 
secundária e terciária, a demonstração dos objetivos elencados, observando as 
regras contidas na normalização da UNIARP. A fim de alcançar os objetivos 
pretendidos, realizou-se uma pesquisa sobre o Terceiro Setor e as Associações no 
ordenamento jurídico brasileiro; em um segundo momento, discutiu-se acerca da 
sustentabilidade, de o “Triple Bottom Line” (tripé social, econômico e ambiental) bem 
como das demais dimensões concebidas. Por fim, a análise se centrou na atuação 
da Associação de Bombeiros Voluntários de Caçador em suas diversas frentes: 
atendimento pré-hospitalar, resgate veicular, resgate e salvamento aquático, 
combate a incêndios urbanos e florestais, resgate em altura, busca e salvamento de 
pessoas (operações com cães), abate a insetos, captura de animais, corte de 
árvores em risco iminente de queda e segurança externa em eventos. Verificou-se, 
por fim, sua estreia relação com os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento 
sustentável. A presente pesquisa conclui que, por meio das atividades 
desenvolvidas, custo operacional e formas de custeio, a atuação da entidade é 
social e economicamente sustentável e, consequentemente, viável no suprimento da 
prestação de serviços públicos de bombeiros não abrangidos pelo Estado.  
 
Palavras-chave: Terceiro Setor. Sustentabilidade. Associações. Bombeiros 
Voluntários. 
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ABSTRACT 

Public security is a social right provided for in articles 6 and 144 of the Federal 
Constitution, being the duty of the State, and the right of all. In the list of bodies that 
make up public security, the bodies of military firefighters are inserted (art. 144, V, 
§5º, CF). The activity of firefighters, although essential, does not cover a large part of 
Brazilian municipalities, which are outside State protection. To fill this need, the State 
has adopted measures, such as hiring, through daily rates, firefighters and civilian 
lifeguards and the reintegration of inactive workers to the public service. However, 
the private initiative presents another alternative, which is the establishment of 
volunteer fire brigades, as is the case in the municipality of Caçador. With this 
research, what was sought was the analysis of the activities provided by the 
Association of Voluntary Firefighters of Caçador, under the prism of economic and 
social sustainability, as an alternative to supply the public lack of fire services. The 
research modality adopted was the qualitative narrative, through the deductive 
method, aiming, in primary, secondary and tertiary bibliographic research, to 
demonstrate the listed objectives, observing the rules contained in the 
standardization of UNIARP. In order to achieve the intended objectives, a survey was 
conducted on the Third Sector and Associations in the Brazilian legal system; in a 
second moment, it was discussed about sustainability, the “Triple Bottom Line” 
(social, economic and environmental tripod) as well as the other dimensions 
conceived. Finally, the analysis focused on the performance of the Hunter 
Association of Voluntary Firemen on its various fronts: pre-hospital care, vehicle 
rescue, water rescue and rescue, fighting urban and forest fires, rescue at height, 
search and rescue of people (operations with dogs), slaughtering insects, capturing 
animals, cutting trees at imminent risk of falling and external safety at events. Finally, 
its first relationship with the concepts of sustainability and sustainable development 
was verified. The present research concludes that, through the activities developed, 
operational cost and costing methods, the entity's performance is socially and 
economically sustainable and, consequently, viable in the provision of public services 
for firefighters not covered by the State. 
 
Keywords: Third sector. Sustainability. Associations. Volunteer firefighters. 
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INTRODUÇÃO 

A segurança pública é um direito social previsto no artigo 6º e 144 da 

Constituição Federal (CF) sendo dever do Estado e direito de todos. No rol de 

órgãos que compõe a segurança pública, encontram-se inseridos os corpos de 

bombeiros militares (art. 144, V, §5º, CF) (BRASIL, 1988). 

A atividade de bombeiros, que abrange serviços de urgência, emergência, 

combate a incêndios e busca e salvamento, embora essencial, não abrange grande 

parte dos municípios brasileiros que ficam à margem da proteção Estatal. 

Para suprir essa carência pública alguns municípios integrantes de estados 

da Federação, notadamente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fundaram Corpos 

de Bombeiros Voluntários baseados no modelo Europeu, tendo como marco inicial a 

fundação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, em 13 de julho de 1892 

(CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE, 2020). 

Em 22 de agosto de 1966 foi fundado o Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Jaraguá do Sul e, em 20 de fevereiro de 1971, é estabelecida a Associação de 

Serviços Sociais de Caçador – Bombeiros Voluntários, objetivando a proteção e o 

salvamento dos cidadãos e seus bens em casos de calamidades públicas, incêndios 

e acidentes em geral.  

Atualmente, além das atividades de defesa civil e combate a incêndios, 

desenvolve atividades junto à comunidade como a formação de Brigadas de 

Incêndios em empresas, entidades e escolas da rede municipal, estadual e 

particular. Agrega, também, os projetos Bombeiros Mirins e Aspirantes, voltado a 

crianças e adolescentes com idade entre 12 e 17 anos (BOMBEIROS DE 

CAÇADOR, 2020). 

Em 2019 aponta-se que os Bombeiros Voluntários de Caçador atenderam 

11.694 (onze mil seiscentos e noventa e quatro) ocorrências, compreendendo 

resgate veicular, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, transporte de 

pacientes, treinamentos, dentre outros, no município e microrregião. Em 2020 foram 

8.805 (oito mil oitocentos e cinco) ocorrências, incluindo as demais atividades 

executadas, como combate a incêndios, busca e salvamento, resgate, dentre outras, 

perfazendo uma média de 733,75 ocorrências/mês e 24,057 ocorrências/dia 

(BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020). 

Diante das estatísticas apresentadas, bem como da atuação da Associação 
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de Bombeiros Voluntários de Caçador desde a década 1970, nas atividades 

inerentes ao serviço de bombeiros, como combate a incêndios, resgate, busca e 

salvamento e atendimento pré-hospitalar, se investigou acerca da viabilidade da 

entidade no suprimento da carência de prestação de serviços dessa natureza pelo 

Poder Público através do prisma da sustentabilidade econômica e social no 

Município de Caçador. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa acerca do tema Serviços Voluntários de 

Bombeiros, o resultado mais salutar encontrado foi a Tese de Doutorado de Carlos 

Alberto Karam, intitulada “Legitimando Uma Inovação Social: O Caso do Corpo de 

Bombeiros Voluntários de Joinville” (KARAM, 2014). 

O autor delineou seu estudo acerca da legitimação de uma inovação social, 

contextualizando essa temática no desenvolvimento econômico. Destacou que a 

produção de inovações implica em combinar, de forma diferente, os recursos 

disponíveis na referida organização que, em caráter descontínuo, é capaz de 

despertar o fenômeno de mudança social que caracteriza o desenvolvimento 

econômico (KARAM, 2014). 

No presente estudo, por sua vez, a pretensão foi a realização de uma análise 

acerca da atuação sustentável da Associação de Bombeiros Voluntários de Caçador 

como instrumento para o suprimento da carência pública, sob o prisma econômico e 

social no Município. 

A presente pesquisa adotou a abordagem qualitativa, haja vista as 

especificidades das ciências sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Com efeito, 

considerou a análise e interpretação dos fatos, relatos, documentos, legislação e 

bibliografia específica. O estudo proposto tomou como pressuposto o método 

indutivo e a pesquisa bibliográfica com produção descritiva.  

Diante do procedimento metodológico adotado, o estudo foi dividido em 

etapas predefinidas como o levantamento do material bibliográfico e de informações, 

bem como análise de documentos. Foram utilizados como fontes de documentos 

históricos, legislação e estudos recentes que abordam o problema objeto desta 

pesquisa, como doutrinas, artigos e teses. 

No primeiro item discorre-se acerca da subsidiariedade das atividades 

prestadas pelo Terceiro Setor, com ênfase nas Associações, na perspectiva do 

Código Civil Brasileiro (artigos 53/60), Constituição Federal (artigos 5º, XVII a XXI e 

8º), com base doutrina e demais legislações concernentes 
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No segundo item foi realizada uma pesquisa sobre a sustentabilidade, 

destacando seu histórico e conceito, traçando um estudo detalhado do Triple Bottom 

Line (tripé social, econômico e ambiental), bem como das dimensões ética, jurídico-

política, ambiental e cultural, baseado em doutrinas, relatórios e documentos oficiais 

das Convenções da ONU (Organização das Nações Unidas) a respeito do tema. 

No último item, promoveu-se um histórico das Associações de Bombeiros 

Voluntários em âmbito nacional, com ênfase nos motivos que levaram às suas 

fundações. Por fim, abordou-se a atuação da Associação de Serviços Sociais de 

Caçador, Bombeiros Voluntários, considerando os aspectos inerentes à 

sustentabilidade social e econômica, discorrendo acerca de sua viabilidade no 

suprimento da carência na prestação de serviços públicos da mesma natureza. 
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1 ASSOCIAÇÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 No primeiro item discorre-se sobre o Terceiro Setor, enfatizando seu histórico, 

conceito, caráter subsidiário e entidades que o compõe, direcionando-se, em 

seguida, ao estudo das Associações, sua evolução histórica, estrutura e demais 

aspectos legais. 

1.1 O TERCEIRO SETOR 

1.1.1 Histórico e Conceito  

Até meados de 1970 a economia resumia-se em dois setores: o público e o 

privado. O Setor Público representa a Administração Pública, enquanto o setor 

privado consistia naquele responsável pela produção e circulação de bens e 

serviços visando a obtenção de lucro (GRAZIOLI et al., 2016). 

Evidenciava-se, por outro lado, a carência de serviços voltados à ordem 

humanitária e filantrópica, ou seja, sem o fim precípuo de obter vantagens 

meramente pecuniárias (GRAZIOLI et al., 2016).  

Aliado a isso, outros fatores também contribuíram para o surgimento do 

Terceiro Setor, como demasiado intervencionismo do Estado sobre o setor privado e 

a perda de representatividade dos partidos políticos no Pós-Guerra que, por sua vez, 

ocasionou a procura por outros tipos de organizações, que não as partidárias 

(LEONARDO, 2014). 

É apenas na segunda metade do século que passa a ser fomentada a criação 

de pessoas jurídicas objetivando, precipuamente, atender às finalidades sociais em 

detrimento dos interesses individuais (GRAZIOLI et al., 2016). 

Essa categoria não se enquadrava na esfera da Administração Pública, 

primeiro setor, tampouco do segmento produtivo e mercantil de escopo lucrativo, 

segundo setor, o que justifica a nomenclatura destinada às pessoas jurídicas sem 

fins lucrativos: o terceiro setor. De origem norte americana, third sector, esta 

denominação começou a ser utilizada ainda na década de 1970, passando a ser 

difundida nos demais continentes a partir de 1980 (GRAZIOLI et al., 2016). 

O Terceiro Setor, portanto, é formado por organizações de natureza privada, 

sem fins lucrativos, ou seja, seu objetivo não consiste na geração de lucro para seus 

associados, mas sim, em realizar, subsidiariamente, atividades que seriam inerentes 
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ao Primeiro Setor, voltados ao interesse social (GRAZIOLI et al., 2016). 

Paes (2020, p. 80) de forma minuciosa conceitua:  

[...] o Terceiro Setor é aquele que não é público e nem privado, no sentido 
convencional desses termos; porém, guarda uma relação simbiótica com 
ambos, na medida em que ele deriva sua própria identidade da conjugação 
entre a metodologia deste com as finalidades daquele. Ou seja, o Terceiro 
Setor é composto por organizações de natureza “privada” (sem o objetivo 
do lucro) dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos, embora 
não seja integrante do governo (Administração Estatal). 

Em apertada síntese é “o conjunto de organismos, organizações ou 

instituições sem fins lucrativos dotados de autonomia e administração própria que 

apresentam como função e objetivo principal atuar voluntariamente junto à 

sociedade civil visando ao seu aperfeiçoamento” (PAES, 2020, p. 80).  

O Terceiro Setor se baseia no princípio da subsidiariedade que evoca o 

afastamento do Estado no que diz respeito à execução de atividades em favor de 

setores menos favorecidos sempre que estes puderem diretamente desenvolvê-las 

(LEONARDO, 2014). 

Neste sentido, Paes (2020, p. 79) também destaca a importância do 

supramencionado princípio para o Terceiro Setor: 

A grande virtude do princípio está em que a partir dele se dá primazia ao 
grupo social e ao indivíduo, com a devolução à sociedade civil de matérias 
de interesse geral que possam ser eficazmente por ela realizadas. A 
subsidiariedade eleva a sociedade civil a primeiro plano na estrutura 
organizacional do Estado e concebe a cidadania ativa como pressuposto 
básico para a sua realização, colocando a instância privada a serviço do 
interesse geral a partir, também, da ideia de solidariedade, que se funda, 
principalmente, na maior eficiência da ação social sobre a ação estatal junto 
a grupos menores. 

Através dele, no que tange às atividades de interesse social exercidas pela 

sociedade civil, o Estado realoca-se da posição de prestador assumindo a de 

promotor, a fim de que esses setores, tidos como desfavorecidos, tenham a 

oportunidade de prosperar por si só (LEONARDO, 2014). 

Além da subsidiariedade, o Terceiro Setor, notadamente voltado ao interesse 

público, apresenta algumas características típicas, como elenca Grazioli et al., 

(2016, p. 28-29): 

Promoção de ações voltadas para o bem-estar comum da coletividade; 
manutenção de finalidades ideais não lucrativas, o que não se confunde 
com objetivos não econômicos; adoção de personalidade jurídica adequada 
aos fins sociais (associações e fundações); atividades financiadas por 
subvenções do primeiro setor (governamental) e doações do segundo setor 
(empresarial, de fins econômicos) e de particulares; aplicação do resultado 
das atividades econômicas que porventura exerça nos fins sociais a que se 
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destina; e cumprimento de requisitos específicos e por renúncia fiscal do 
Estado. 

De fato, considerando que o Estado, através de seus organismos, não 

consegue por si só atender a todas as demandas impostas pela sociedade, 

imprescindível se faz a atuação da iniciativa privada para, de forma mais 

direcionada, supri-las (GRAZIOLI et al., 2016). 

1.1.2 Entidades Que Integram o Terceiro Setor 

O homem é um sujeito de deveres e obrigações, como preceitua o artigo 1º 

do Código Civil (BRASIL, 2002). No entanto, não possui recursos e forças que o 

permitam a alcançar sozinho todos os seus objetivos bem como os da sociedade em 

que está inserido. Daí, surge a necessidade da reunião de pessoas e/ou bens 

capazes de, conjuntamente, alcançar esses fins (PAES, 2020). 

É então que surgem as pessoas jurídicas que consistem na “[...] união de 

pessoas ou de patrimônios, as quais a legislação, ou seja, o ordenamento jurídico, 

torna aptas juridicamente a adquirir e exercer direitos e a contrair obrigações” 

(PAES, 2020, p. 2). 

O Código Civil as classifica em pessoas jurídicas de direito público interno 

(União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias) e 

externo (Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito 

internacional público) e pessoas jurídicas de direito privado (associações, 

sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas 

individuais e de responsabilidade limitada) (BRASIL, 2002). 

O Terceiro Setor é composto por pessoas jurídicas de direito privado de 

caráter não mercantil, cujo objetivo não está diretamente relacionado com a 

obtenção de lucro, mas sim, com a consecução de serviços de interesses sociais 

(GRAZIOLI et al., 2016). 

No Âmbito Federal, as entidades do Terceiro Setor se dividem em 

organizações sociais (OSs) e organizações da sociedade civil de interesse público 

(Oscips) (GRAZIOLI et al., 2016). 

As organizações sociais (OSs) são pessoas jurídicas de direito privado, 

criadas pela Lei 9.637/1998, com atividades voltadas ao ensino, ao desenvolvimento 

tecnológico, à pesquisa científica, à proteção e preservação do meio ambiente e à 

cultura e saúde (BRASIL, 1998). 
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Além de integrar uma das atividades supramencionadas, tem como requisito 

fundamental para o enquadramento da associação como uma organização social 

(OS) que seja assim qualificada, preliminarmente, como fim específico, não 

permitindo que assuma essa qualidade posteriormente (LEONARDO, 2014). Dentre 

as vantagens que lhe são atribuídas, pode-se mencionar a isenção fiscal, o repasse 

de bens públicos e recursos orçamentários (GRAZIOLI et al., 2016). 

Tem como características basilares “a participação do poder público nos 

órgãos centrais da associação e o controle dos recursos públicos destinados à 

associação” (LEONARDO, 2014, p.  281). 

As organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) têm 

denominação dada pela Lei 9.790/99, sendo regulamentada pelo Decreto 3.100/99 e 

sofrendo alterações pelos Decretos 7.568/2011 e 7.592/2011 (LEONARDO, 2014). 

Também integram a esfera das pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos que são formadas pela livre iniciativa de particulares que visão a execução 

de atividades não exclusivas do Estado, fiscalizadas por este e formalizadas por 

meio de termo de parceria (GRAZIOLI et al., 2016). 

Os termos de parceria, ou contratos de gestão, são responsáveis por vincular 

e credenciar essas pessoas jurídicas junto ao Estado para que façam jus ao 

recebimento de recursos destinados a execução dos projetos articulados, uma vez 

que, assim como ocorre com as organizações sociais (OSs), não se aplica às 

organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) o regramento alusivo 

às licitações (LEONARDO, 2014). 

Logo se percebe que, ao contrário do que acontece com as organizações 

sociais (OSs), não há a exigência da participação da administração pública nos 

órgãos das organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) o que não 

exclui, no entanto, o dever de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência (LEONARDO, 2014). 

No que concerne ao enquadramento da pessoa jurídica de direito privado sem 

fins econômicos como organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip), 

esta necessita almejar, ao menos, algum dos objetivos explícitos no artigo 3º da Lei 

9.790/99: 

I - promoção da assistência social; 
II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 
artístico; 
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III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar 
de participação das organizações de que trata esta Lei; 
IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 
participação das organizações de que trata esta Lei; 
V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 
VII - promoção do voluntariado; 
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 
pobreza; 
IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de 
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 
X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais; 
XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 
XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas, por 
qualquer meio de transporte (BRASIL, 1999). 

Outras importantes características das organizações da sociedade civil de 

interesse público (Oscips) são o controle mais austero da prestação de contas, em 

relação ao dispensado às organizações sociais (OSs) e a vedação da participação 

em campanhas político-partidárias (LEONARDO, 2014). 

1.2 ASSOCIAÇÕES  

1.2.1 Conceito e Evolução Histórica 

O direito de associação está consubstanciado na Constituição Federal, em 

seu artigo 5º, XVII a XXI, garantindo a “plena a liberdade de associação para fins 

lícitos, vedada a de caráter paramilitar” (BRASIL, 1988). 

Trata-se de um direito público subjetivo que permite a união voluntária de 

pessoas, por tempo indeterminado, com o fim de alcançar objetivos sociais e lícitos. 

Neste sentido, é concedida ao indivíduo a liberdade de se associar a ser 

concretizada por meio do exercício coletivo (PAES, 2020). 

Logo, são as associações pessoas jurídicas de direito privado que se 

constituem pela junção de pessoas que reúnem seus esforços para a realização de 

fins não econômicos (GONÇALVES, 2018). 

Veiga e Rech (2001, p. 17) descrevem associação como “[...] qualquer 

iniciativa formal ou informal que reúne pessoas físicas ou outras sociedades 

jurídicas com objetivos comuns visando superar dificuldades e gerar benefícios para 
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os seus associados”. 

As associações integram o rol de pessoas jurídicas de direito privado, 

estampado no artigo 44 do Código Civil, juntamente com as sociedades, fundações, 

organizações religiosas, partidos políticos e as empresas individuais de 

responsabilidade limitada (BRASIL, 2002). 

Lima (2017, p.39) frisa que a associação “[...] decorre do acordo de vontades 

congruentes dos associados fundadores, manifesta em assembleia, no sentido de 

contribuírem com bens ou serviços para suas atividades; portanto, na formação, a 

associação tem natureza de contrato bilateral ou plurilateral”.  

Segundo Grazzioli (2016, p. 35):  

Associação pode ser conceituada como forma pela qual certo número de 
pessoas, ao se congregarem, colocam, em comum, serviços, atividades e 
conhecimentos em prol do mesmo ideal, objetivando a consecução de 
determinado fim sem intuito lucrativo. A finalidade será a) altruística 
(associação beneficente); b) egoística (associação literária, esportiva ou 
recreativa); e econômica não lucrativa (associação de socorro mútuo). 

Tem como traço peculiar a finalidade não econômica, ou seja, detém objetivos 

altruísticos, lúdicos, educacionais, profissionais, religiosos, beneficentes, científicos, 

culturais, políticos ou recreativos (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2016). 

Os limites na sua atuação “apenas se darão pela vontade de seus 

Associados, bem como sua finalidade e sua forma de atuação, isto é, em nenhum 

momento precisa sujeitar-se à vontade do Estado (HÜLSE, 2020, p. 60). 

Destaca-se ainda a necessidade da licitude do objeto e a ausência de um rol 

taxativo de possíveis finalidades para as associações, atentando somente para a 

vedação de atividades ilícitas e de caráter paramilitar, diferentemente do que ocorre 

com as Fundações Privadas (HÜLSE, 2020). 

No mesmo sentido, Grazzioli et al. (2016, p. 47) discorre: 

Para a consecução de suas finalidades, a associação poderá desenvolver 
um imenso campo de atuação, como celebrar convênios, ajustes, contratos 
ou outros instrumentos jurídicos com pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado ou de direito público. Poderá criar, manter ou administrar unidades 
de apoio e produção de recurso técnico-científico-operacionais, que forem 
essenciais ao cumprimento de suas finalidades. Poderá, ainda, realizar 
programas educacionais e assistenciais comunitários ou conceder bolsas, 
prêmios ou ajudas de custo para estímulo e aperfeiçoamento de pessoas 
nos campos de saúde, educação, esporte, economia, artes etc. Não há, 
enfim, nesses parâmetros, limites preestabelecidos para as atividades de 
uma associação. 

Em síntese, além de primar pela vontade de seus associados, as associações 
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constituem um importante elemento representativo das pessoas perante o Estado. 

Nos conselhos criados pelo Estado, a representação da sociedade, geralmente, 

ocorre através de assentos reservados às entidades Associativas, tendo direito à voz 

e ao voto (HÜLSE; PASSOLD, 2018). 

Garcia (2007, p. 58), pondera, ainda: 

As Organizações Associativas são um movimento social de sensibilização 
do espírito público no indivíduo. Elas promovem atividades comunitárias, 
por meio da prática da cooperação, do estímulo à solidariedade, do 
desenvolvimento da mutualidade, do aguçamento da responsabilidade pelos 
bens da coletividade e, por consequência, contribuem para a formação de 
uma maior consciência política no exercício pleno da cidadania na 
sociedade civil organizada. O fenômeno associativo é inerente ao desejo do 
ser humano de dar vazão ao sentido da realização por meio da coletividade 
especialmente nas chamadas atuações idealísticas, voltadas para o bem 
comum. 

Muitas associações são constituídas visando fins substancialmente sociais, 

ou seja, destinam-se a atender os interesses e necessidades de pessoas 

indeterminadas ou da sociedade em geral. São assim entendidas as de natureza 

assistencial e social que apresentam em suas finalidades estatutárias objetivos 

relevantes para a sociedade como um todo, como por exemplo, as atuantes nas 

áreas de educação, saúde, assistência social e cultura (PAES, 2020). 

O que se verifica é que cada vez mais as associações vêm surgindo como 

alternativa à carência de serviços que seriam de responsabilidade do Estado, como 

explica Hülse (2020, p. 22): 

Destaca-se que existe um grande número de Associações desenvolvendo 
atividades que seriam de obrigação do Estado. Como, por exemplo: 
creches, casas de repouso, casa de acolhimento de menores, casa de 
acolhimento de mulheres. Nas associações com essas finalidades, em 
virtude de estarem cumprindo função estatal, os Estados mantêm uma 
relação próxima com tais entidades através de apoio e incentivos 
financeiros, bem como uso de bens públicos. 

As associações sem fins econômicos decorrem da sociedade civil sem fins 

lucrativos e têm seus reflexos no âmbito do Direito Tributário, já que sua ideia basilar 

é desenvolver uma atividade voltada ao interesse público e, por isso, gozam de 

tratamento fiscal diferenciado (LIMA, 2017). 

Lima (2017, p. 112) atenta que: “[...] a ausência de fins lucrativos se 

caracteriza pela não distribuição de lucros; não pela ausência de lucro. [...] A 

associação sem fins lucrativos não precisa, nem deve ser deficitária”. 

Muitas sãos as modalidades de associações sem fins lucrativos que podem 
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ser instituídas, como por exemplo: Associações Filantrópicas, Associações de Pais e 

Mestres, Associações em Defesa da Vida, Associações Culturais, Desportivas e 

Sociais, Associações de Consumidores, Associações de Classe, Associações de 

Produtoresn etc. (VEIGA; RECH, 2001). 

O marco inicial da legalização das Associações, então chamadas de 

corporações, data da Roma Antiga e consistia na reunião de pessoas físicas que 

perscrutavam certa finalidade seja religiosa, comercial ou funerária, apresentando 

como denominações collegia e universitates (GARCIA, 2007). 

Novas nomenclaturas surgiram no período pós-clássico: as sodalitas, 

sodalicium, ordo, societas, corpus e universitas. Para sua constituição, precisavam 

cumprir alguns requisitos como número mínimo de três pessoas, finalidade lícita e a 

participação do Estado, que figurava como um fiscal da licitude das atividades, o que 

condicionava a sua autorização (GARCIA, 2007). 

Já na Idade Média, as pessoas deram início a uma divisão de classes que, ao 

se reunirem, passaram a criar entidades com fins específicos, como retrata 

Leonardo (2014, p. 26-27) em rol exemplificativo: 

a) mosteiros e conventos: a expressão convento provém do latim conventos 
que, justamente, significa reunião ou assembleia. Para proteger das 
invasões bárbaras, os mosteiros representavam importantes refúgios às 
associações primitivas romanas (collegia) e germânicas (guildas). O 
associativismo religioso, por sua vez, organizava-se em supra associações 
de federações, congregações, etc. 
b) comunidades livres (libres commues): organizações comunitárias 
paralelas e, assim, independentes da organização feudal, amplamente 
desenvolvidas após o declínio das invasões bárbaras. O documento mais 
antigo dessas comunidades livres seria do ano de 967, conhecido como la 
charte de franchise de Morville-sur-Seille.  
c) corporações: associações profissionais criadas a partir do século XI, que 
reuniam mestres, aprendizes, profissionais os quais procuravam dominar o 
conhecimento e o desenvolvimento de determinadas atividades.  
d) organizações pararelas: constituídas, sobretudo a partir do século XIV, 
eram formadas por excluídos de confrarias e corporações. 

Hülse (2012, p. 44-45) menciona que o acúmulo de riquezas nas mãos da 

burguesia, durante a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, contribuiu para 

que estes passassem a distribuir recursos por meio da instituição de fundações 

privadas. 

Consequentemente, é no Estado Moderno, através da Constituição Francesa 

de 1791, que surge o formato de Associativismo difundido até os dias de hoje. Em 

seu título primeiro garantiu a todos o direito de reunião pacífica em assembleias. 

Nos séculos que se seguiram esse direito foi largamente difundido por toda a Europa 



22 

(LEONARDO, 2014). 

Com o advento da Revolução Industrial, bem como da Revolução Francesa, a 

classe burguesa acumula riquezas. Os detentores desta riqueza passam a distribuir 

estes recursos através da criação de fundações privadas. Nesta época, começa a se 

positivar as Fundações Privadas, primeiro na França e logo depois na Espanha. 

É na América, no entanto, que se amplificou o objeto de atuação das 

associações, dando ênfase aos interesses das minorias, servindo de inspiração para 

os outros países do mundo (TOCQUEVILLE, 2005).  

Na mesma obra, Tocqueville (2005, p. 220) discorre acerca do direito de 

associação e de associar-se: 

Uma associação consiste apenas na adesão pública que certo número de 
indivíduos dá a determinadas doutrinas e no compromisso que contraem de 
contribuir de uma certa maneira para fazê-las prevalecer. O direito de se 
associar quase se confunde, assim, com a liberdade de escrever; já a 
associação possui mais força do que a imprensa. Quando uma opinião é 
representada por uma associação, é obrigada a tomar uma forma mais 
nítida e mais precisa. Ela conta seus partidários e os compromete com sua 
causa. Estes aprendem a se conhecer uns aos outros, e seu ardor cresce 
com seu número. A associação reúne em feixe os esforços de espíritos 
divergentes e impele-os com vigor em direção a um só objetivo claramente 
indicado por ela. 

A democracia Americana encontrou nas associações um meio hábil de 

proteger os grupos que não estão no poder, da ruína iminente que poderia os 

assolar (TOCQUEVILLE, 2005).   

Leonardo (2014, p. 70) pontua que: “o final da primeira metade do século XX, 

no entanto, traria o ambiente propício para um mais extenso desenvolvimento das 

associações e, por consequência, uma alteração expressiva do direito”. 

Após a Segunda Guerra Mundial o associativismo despontou como um 

próspero instrumento de salvaguarda das liberdades das pessoas, de forma que 

inúmeros tratados internacionais reconheceram formalmente o direito de associação, 

dentre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigos 22 e 23) e a 

Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, que nos artigos 2, 3 e 4, 

garantiu o direito de associação aos empregadores e empregados (LEONARDO, 

2014). 

 A partir da década de 70, a propagação das Associações no mundo se deu 

de forma bastante expressiva. Nos anos 60, na França, a média anual de registro de 

associações era de 10 mil, já na década de 70 chegou a 300 mil associações nos 

anos 80, na Inglaterra, registraram-se cerca de 4.000 associações por ano, 
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alcançando 550 mil associações no fim da década de 80 e na Itália, já no início da 

década de 80, existiam 74 mil Associações nacionais, excluindo-se desse número os 

sindicados e os partidos políticos (LEONARDO, 2014). 

Foi só na segunda metade do século XIX que as Associações passaram a 

estar previstas da legislação brasileira. O texto constitucional de 1894 sequer fez 

menção ao direito de associação. A legitimação só veio com a Constituição 

Republicana de 1891 (JESUS, 2007). 

1.2.2 Planos de Existência, Validade e Eficácia  

As associações sem fins lucrativos são analisadas sob três planos: plano de 

existência, plano de validade e plano de eficácia. O plano de existência diz respeito 

aos elementos mínimos necessários para a constituição de um negócio jurídico ou, 

simplesmente, elementos nucleares do suporte fático (LEONARDO, 2014). 

O artigo 53 do Código Civil, ao prever que as associações se constituem “[...] 

pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos” (BRASIL, 

2002), traz estampado em seu bojo seus três componentes essenciais ao plano de 

existência das associações: a união de pessoas, a adoção de uma organização e a 

busca de finalidades não econômicas. 

O componente subjetivo indeclinável é a união voluntária de pessoas. A 

vontade manifestada, além de inequívoca, deve ser consciente e livre, permitido, 

desta forma, a concretização do negócio jurídico. Contudo, a vontade por si só não 

basta, devendo vir acompanhada pelo seu elemento de complemento: a 

organização. Só assim será possível distinguir tal negócio jurídico dos demais 

(LEONARDO, 2014). 

Para integralizar a associação o objetivo dos sócios, devidamente 

organizados, deve ser o desenvolvimento de finalidades não econômicas, não se 

distinguindo as finalidades dos associados e da associação (LEONARDO, 2014). 

Já no que se infere ao plano de validade, vislumbra-se que esta análise é 

subsequente ao plano de existência e leva em consideração, especialmente, os 

aspectos subjetivos, objetivos e formais. Logo, a manifestação consciente de 

vontade não é qualquer exteriorização de sorte que uma manifestação de vontade 

equivocada poderá acarretar a nulidade ou a anulabilidade (LEONARDO, 2014). 

A averiguação da validade sob o prisma dos sujeitos (associados), leva em 

consideração que a manifestação de vontade deve obedecer a dois requisitos 
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subjetivos: a válida manifestação de vontade e a capacidade negocial dos 

associados. Esta última reporta-se não só à capacidade jurídica, mas também à 

capacidade para a prática de negócios jurídicos (capacidade negocial) (LEONARDO, 

2014). 

No que se refere à manifestação de vontade, Leonardo (2014, p. 212) 

assevera: “[...] pode-se dizer que a manifestação para a constituição de uma 

associação, necessariamente, deverá ser resultante de um processo volitivo, 

consciente, fruto de um agir livre de seu agente conforme o ordenamento jurídico, a 

moral e os bons costumes”. 

Quando a análise passa para o campo objetivo em se tratando de um negócio 

jurídico, assegura-se que o objeto do ato constitutivo de uma associação deve ser 

lícito, possível, determinado ou determinável, além de moral. Não se confunde, 

contudo, ilicitude do objeto com ilicitude dos atos praticados pela associação. A 

ilicitude do fim associativo gera a nulidade ou anulabilidade do ato constitutivo; já a 

eventual ilicitude dos atos poderá ocasionar a suspensão de suas atividades. 

(LEONARDO, 2014). 

A proibição da ilicitude do objeto fim da associação pode ser exemplificada 

pelo disposto no artigo 5º, XVII, da Constituição Federal, que garante a plenitude do 

direito de associação para fins lícitos, vedando a de caráter paramilitar (BRASIL, 

1988). 

A possibilidade do objeto, por seu turno, envolve tanto a possibilidade física 

quanto a jurídica. A exemplo da ilicitude e a indeterminação do objeto, poderá 

ensejar na nulidade do ato constitutivo de uma associação (LEONARDO, 2014). 

Em relação à forma, é certo que o artigo 54 do Código Civil traz uma série de 

requisitos que devem fazer parte do estatuto sob pena de nulidade, o que denota 

uma formalidade (BRASIL, 2002). No entanto, há que se relevar que o estatuto de 

uma associação, por si só, não tem o condão de gerar consequências em nenhum 

dos planos (existência, validade e eficácia) da associação, tampouco a invalidade de 

seus atos (LEONARDO, 2014). 

Por fim, a análise da eficácia do negócio jurídico associativo deve se dar tanto 

no plano externo, quando no interno. Leonardo (2014, p. 218) assim preleciona:  

A eficácia própria ao negócio jurídico associativo corresponde à constituição 
da associação sem fins lucrativos. Sob uma perspectiva externa há uma 
eficácia constitutiva de um novo sujeito de direito. Sob uma perspectiva 
interna, por sua vez, se irradiam os direitos, os deveres, as pretensões, os 
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poderes formativos decorrentes da posição de associado perante a 
associação. 

Em decorrência dessa eficácia, tem-se a constituição dos órgãos deliberativos 

e representativos internos à associação, exercidos em geral pelos associados. Logo, 

os atos por eles praticados enquanto órgãos da associação a ela são imediatamente 

imputados. Contudo, sua eficácia plena de uma associação sem fins lucrativos 

decorre de sua personificação, quando irá separá-la das pessoas que a 

constituíram, dando assim respaldo para a sua atuação em sociedade (LEONARDO, 

2014). 

1.2.3 Previsão Legal 

Paes (2020) destaca que o reconhecimento das associações no ordenamento 

jurídico brasileiro é relativamente recente, sendo recepcionada pela Constituição 

Republicana em 1891, que previa a liberdade de associação, sem armas, podendo a 

polícia intervir somente para a manutenção da ordem pública. As Constituições de 

1934 e 1946 reproduziram o dispositivo, porém, com restrições. 

A Constituição Federal de 1988 acolheu o direito de associação no artigo 5º, 

incisos XVII ao XXI, preconizando a liberdade de associação para fins lícitos, a não 

interferência do poder estatal (tanto na sua constituição quanto em seu 

funcionamento), a legitimidade das associações para representar seus associados 

extrajudicialmente e judicialmente, bem como a vedação da obrigatoriedade de 

associar-se ou permanecer associado (BRASIL, 1988). 

Em análise ao disposto no inciso XVIII do citado artigo 5º da Constituição 

Federal, Grazzioli (2016) ressalta a não interferência do Estado na formação e 

funcionamento das associações, atentando ainda que o estatuto deverá ser 

elaborado pelos próprios associados que deverão fazer constar as regras de 

delimitação, gestão, convivência, governança e funcionamento. 

O inciso XX do mesmo artigo trata da liberdade negativa de associação, que 

compreende tanto a proibição de ingresso forçado em associações ou outras 

entidades privadas, como da permanência de vinculação contra a vontade do 

associado (GRAZZIOLI et al., 2016). 

Silva (2014, p. 269-270) sobre a liberdade de associação, aponta:  

A liberdade de associação, de acordo com o dispositivo constitucional em 
exame, contém quatro direitos: o de criar associação (e cooperativas na 
forma da lei), que não depende de autorização; o de aderir a qualquer 
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associação, pois ninguém poderá ser obrigado a associar-se; o de desligar-
se da associação, porque ninguém poderá ser compelido a permanecer 
associado; e o de dissolver espontaneamente a associação, já que não se 
pode compelir a associação a existir. 

Oportuno ainda o exame do inciso XXI que permite a representação 

processual dos associados pelas associações a que estiverem vinculados, desde 

que com autorização expressa, não necessitando, contudo, ser específica por parte 

de cada associado pois, de acordo com a jurisprudência do STF, basta a sua 

deliberação em assembleia realizada regularmente para tal finalidade (GRAZZIOLI, 

et al., 2016). 

Referida regra integra também a legislação processual civil vigente (Lei 

13.105/2015) em seu artigo 75, IX: “Serão representados em juízo, ativa e 

passivamente: [...] a sociedade e a associação irregulares e outros entes 

organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a 

administração de seus bens” (BRASIL, 2015). 

O Código Civil regulamenta o instituto nos artigos 53 ao 61, versando sobre a 

sua finalidade, direitos, deveres e possibilidades de exclusão dos associados, 

estatuto, dissolução da associação (BRASIL, 2002).  

1.2.4 Personalidade Jurídica das Associações  

As associações são pessoas jurídicas de direito privado que consistem em 

uma junção de pessoas com finalidade de gerir os interesses de seus associados ou 

o interesse social. Sua existência e aquisição de personalidade jurídica ficam 

condicionados à observância dos requisitos legais, à legalidade de seu objeto, à 

regularidade de constituição e ao registro dos atos constitutivos no órgão 

competente (PAES, 2020). 

Ordinariamente, o Estado não pode interferir na formação e funcionamento 

das associações (BRASIL, 1988). Contudo, algumas modalidades ficam 

subordinadas à autorização estatal, como ocorre, exemplificativamente, com as 

sociedades de seguros e sindicatos. Neste caso, destaca Paes (2020, p.11) que “a 

inscrição do ato constitutivo de uma associação deverá ser precedida de uma 

concessão estatal, momento em que ambas devem ser registradas no cartório 

competente para que adquiram personalidade jurídica”. 

O Código Civil traz a inscrição do ato constitutivo como requisito primordial à 

sua existência, no bojo do artigo 45, caput, in verbis:  
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Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a 
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando 
necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se 
no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo (BRASIL, 
2002). 

Preceitua Grazziolli et al. (2016, p.35) que: “o ato constitutivo da associação 

consiste num conjunto de cláusulas contratuais vinculantes, ligando seus fundadores 

e novos associados, que, ao ingressarem, deverão submeter-se aos seus ditames”. 

Por esse motivo, indispensável que se observe a exegese do artigo 46 do Código 

Civil: 

I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, 
quando houver; 
II - o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos 
diretores; 
III - o modo porque se administra e representa, ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente; 
IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que 
modo; 
V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações 
sociais; 
VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu 
patrimônio, nesse caso (BRASIL, 2002). 

O registro do ato constitutivo se dará através de requerimento, por escrito, do 

representante legal, juntamente com duas vias do estatuto, contemplando os 

requisitos do artigo 120 da lei Lei 6015/73: 

I - a denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da 
associação ou fundação, bem como o tempo de sua duração; 
II - o modo por que se administra e representa a sociedade, ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente; 
III - se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável, no tocante à 
administração, e de que modo; 
IV - se os membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas obrigações 
sociais; 
V - as condições de extinção da pessoa jurídica e nesse caso o destino do 
seu patrimônio; 
VI - os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, 
provisória ou definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e 
profissão de cada um, bem como o nome e residência do apresentante dos 
exemplares (BRASIL, 1973). 

Leonardo (2014) defende que o ato constitutivo é um negócio jurídico, mas 

não de natureza contatual. Assevera que vários são os negócios não contratuais, 

como o testamento, os atos unilaterais de vontade e o casamento e, assim como 

ocorre com o ato constitutivo, estes também emanam da vontade das partes. 

Para o autor, o ato constitutivo das associações não tem natureza contratual, 

e sim de negócio jurídico plurilateral, organizativo e complexo. É negócio jurídico 
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porque tem como fundamento a convergência de vontades, complexo pois cada 

vontade manifestada não configura um negócio jurídico autônomo, devendo ser 

consideradas no todo e plurilateral, a considerar o número de pessoas (LEONARDO, 

2014). 

Diante da inscrição do ato constitutivo e a consequente personificação da 

associação, esta passa a ser considerada sujeito de direitos e obrigações, sendo 

dotada de capacidade patrimonial, o que desvincula o seu patrimônio ao dos sócios, 

constituindo assim uma individualidade (GRAZZIOLI et al., 2016). 

Por conseguinte, a associação passa a gozar dos direitos da personalidade, 

como preleciona o artigo 52 do Código Civil, ipsis verbis: “Aplica-se às pessoas 

jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade” (BRASIL, 2002). 

Uma vez adquirida a personalidade, as pessoas jurídicas usufruem não só de 

direitos patrimoniais, mas também à existência, ao nome, reputação, direitos reais e 

inclusive os sucessórios (GARCIA, 2007). Paes (2020, p. 11) complementa: 

Com a personificação da associação, para os efeitos jurídicos, ela passará 
a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações e capacidade 
patrimonial, constituindo seu patrimônio, que não terá relação com o dos 
associados, adquirindo vida própria e autônoma, não se confundindo com 
os seus membros, por ser uma nova unidade orgânica. Cada um dos 
associados constituirá uma individualidade, e a associação, outra, tendo 
cada um seus direitos, deveres e bens. Será preciso ainda não olvidar que a 
associação poderá ter existência legal “no papel”, sendo juridicamente 
reconhecida, sem que, contudo, tenha vida. Esta somente surgirá no 
momento em que os cargos de direção estiverem preenchidos, colocando a 
associação em funcionamento para atender aos fins de sua constituição. 

No entanto, imprescindível ressaltar que as associações, na qualidade de 

pessoas jurídicas, sofrem limitações decorrentes de sua natureza. Ser titular de 

direitos de parentesco e outras relações familiares, por exemplo, é inerente à 

condição de pessoa natural, exclusivamente (GARCIA, 2007).  

Ainda, em decorrência da aquisição da personalidade jurídica, é indubitável 

que, quando da violação de algum dos direitos da personalidade, farão jus as 

associações, como as demais pessoas jurídicas, à indenização por dano moral. 

Aliás, esse é o entendimento da Súmula 227, do STJ: “a pessoa jurídica pode sofrer 

dano moral” (GARCIA, 2007). 

À vista disso, justifica-se que a proteção legal que se estende ao nome 

utilizado pela associação, à sua honra objetiva e ainda sua imagem pública, em caso 

de exposição vexatória infundada, poderá acarretar o direito ao ressarcimento, à 

título de danos morais (GARCIA, 2007). 
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1.2.4.1 Do Estatuto 

O estatuto é a lei orgânica das associações, elemento indispensável para a 

constituição e consequente aquisição da personalidade jurídica. Consiste em um 

conjunto de normas que organizam a entidade e norteiam as suas atividades através 

de normas gerais e específicas (GRAZZIOLI et al., 2016).  

Leonardo (2014, p. 225) acrescenta: “Os estatutos, portanto, organizam as 

decisões associativas mais importantes sobre o estabelecimento e o funcionamento 

da associação e, numa analogia à organização política estatal, representariam a 

“Constituição” de uma associação”. 

Por integrar o processo de constituição das associações sem fins econômicos 

(LEONARDO, 2014) deverá obedecer aos ditames do artigo 54 do Código Civil, in 

verbis: 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: 
I - a denominação, os fins e a sede da associação; 
II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; 
III - os direitos e deveres dos associados; 
IV - as fontes de recursos para sua manutenção; 
V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;   
VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a 
dissolução. 
VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas 
contas (BRASIL, 2002). 

 A denominação é de livre escolha dos instituidores ou fundadores podendo, 

ou não, vir acompanhada de siglas, sendo recomendável a inclusão da expressão 

“Associação”, embora possa ser identificada também como “instituto” ou ainda “ONG 

- (Organização Não Governamental)” (GRAZZIOLI et al., 2016). 

 Em que pese a liberdade de escolha do nome da entidade seja ampla, não é 

irrestrita. Preconiza-se, por exemplo, que não se utilize denominação idêntica à de 

outra já devidamente registrada e veda-se a reprodução de forma congênere de 

siglas ou denominações atinentes a organizações internacionais, órgãos públicos, 

quer seja da administração direta, quer seja da indireta e qualquer outra entidade 

que emane do poder público (GRAZZIOLI et al., 2016). 

 Isso se deve à obediência de dois princípios norteadores para a fixação dos 

nomes, citados por Leonardo (2014): princípio da veracidade e princípio da 

incolumidade do nome alheio. 

 Pelo princípio da veracidade, o nome atribuído deve estar em conformidade 

com a sua finalidade e estrutura, não se admitindo, por exemplo, que uma 
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associação sem fins lucrativos receba a denominação de sociedade limitada 

(LEONARDO, 2014). 

 A liberdade de escolha deve, ainda, resguardar o direito ao nome: trata-se 

aqui do princípio da incolumidade do nome alheio, ou, para alguns autores, princípio 

da novidade. Logo, se a associação almejar utilizar o nome de um particular, 

imprescindível se faz a sua aceitação. Da mesma forma, é vedado o emprego do 

nome já utilizado por outra entidade de finalidade idêntica (LEONARDO, 2014). 

 Ainda no inciso I do art. 54 do Código Civil, menciona-se a obrigatoriedade 

em constar do ato constitutivo ou do estatuto a sede da associação. Refere-se, aí, 

ao local em que se considera domiciliada a pessoa jurídica (art. 75 do Código Civil), 

ou seja, onde ela centraliza suas atividades e responde pelas obrigações contraídas. 

Em regra, corresponde ao local onde atua a sua diretoria, mas nada impede que o 

estatuto venha a prever, expressamente, local diverso (BRASIL, 2002). 

 Leonardo (2014, p. 228) frisa que “a determinação de uma sede da 

associação, ou seja, de um endereço, de um lugar fixo em que a entidade se 

estabeleça e possa ser encontrada é indispensável para que se possa constituir um 

autêntico sujeito de direito”. 

 A importância prática da fixação da sede corresponde às funções do domicílio 

da pessoa jurídica como o recebimento de intimações, citações e competência 

tributária (LEONARDO, 2014). 

 Exige-se ainda que o estatuto enumere a(s) finalidade(s) de caráter 

permanente da associação que devem ser lícitas e de interesse geral. Todavia, a 

vontade da maioria dos associados pode, eventualmente, alterar essas disposições 

(GRAZZIOLI et al., 2016). 

 A delimitação das finalidades de uma associação tem reflexos importantes, 

servindo de base para uma farta gama de atividades associativas como: “a 

legitimidade para a propositura de ações coletivas, a possibilidade de classificação 

como OSCIPS, como entidades de utilidade pública etc” (LEONARDO, 2014, p. 

227). Não obstante, são os fins que delimitam a linha de ação de seus integrantes 

(VEIGA; RECH, 2001). 

Grazzioli et al., (2016, p. 47) instrui ainda que, para o alcance das suas 

finalidades, poderá, sem limites preestabelecidos, desenvolver um imenso campo de 

atuação como: 
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[...] celebrar convênios, ajustes, contratos ou outros instrumentos jurídicos 
com pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou de direito público. 
Poderá manter ou administrar unidades de apoio e produção de recursos 
técnico-científico-operacionais, que forem essenciais ao cumprimento de 
suas finalidades. 
Poderá ainda, realizar programas educacionais e assistenciais comunitários, 
conceder bolsas, prêmios ou ajudas e custo para o estímulo e 
aperfeiçoamento de pessoas no campo da saúde, educação esporte, 
economia etc”.  

 No inciso IV do referido artigo o legislador prevê a obrigatoriedade do 

estabelecimento, no estatuto, das fontes de recursos, ne natureza monetária ou não, 

para a manutenção da associação. Trata-se do patrimônio e da receita (GRAZZIOLI 

et al., 2016). 

 Apesar de não obrigatório para a constituição de uma associação, o 

patrimônio poderá ser instituído quando da sua formação, através de doação dos 

associados, quanto no decorrer de suas atividades. A receita, por seu turno, poderá 

ser obtida ao longo da existência da entidade, tendo como fato gerador atividades 

econômicas, ou não, como exemplifica Grazzioli et al., (2016, p. 47): “podem eles 

originar-se de prestações de serviços, doações, subvenções sociais, dentre outras 

modalidades”. 

 Além de seguir os preceitos legais contidos no artigo 54 do Código Civil, 

Garcia (2007, p. 93) adverte: 

[...] o contrato social de uma sociedade, deve ser confeccionado como um 
“documento específico”. Dessa forma, os associados, aproveitando 
exatamente o direito de auto regulação, participam efetivamente da 
elaboração do ato constitutivo e estabelecem cláusulas que materializam a 
formatação legal, a estrutura da gestão, a visão administrativa, a missão da 
pessoa jurídica e os valores que regem a instituição, o sistema de 
sociedade civil. [...]. 

  Por fim, há a possibilidade de inclusão dos artigos irreformáveis ou, por 

analogia, “cláusulas pétreas” que servem como garantia aos associados contra o 

desvio de finalidade e arbitrariedades de suas lideranças, mantendo assim o escopo 

para qual foi constituída (GARCIA, 2007). 

1.2.5 Dos Órgãos que Compõe a Associação  

Assim como ocorre com as demais pessoas jurídicas, a associação também é 

composta por órgãos obrigatórios e, também, facultativos, através dos quais irá 

exercer a sua atuação (GRAZZIOLI et al., 2016). 

Os órgãos obrigatórios são indispensáveis não só para o funcionamento, mas 
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também para a constituição e existência dessas pessoas jurídicas (GRAZZIOLI et 

al., 2016) devendo constar do seu estatuto e do registro, conforme o disposto no art. 

54, V e VII e art. 46, III, do Código Civil, respectivamente (BRASIL, 2002). 

Os órgãos obrigatórios na administração de uma associação, que deverão 

constar em capítulo específico com esta denominação, são:  

A Assembleia Geral, órgão deliberativo responsável pelas deliberações 
mestras da entidade; a Diretoria Administrativa, responsável pela 
administração executiva da entidade; e o Conselho Fiscal, responsável pelo 
controle das contas da entidade” (GRAZZIOLI et al., 2016, p. 48). 

Alternativamente, a associação pode, ainda, criar órgãos facultativos, de 

caráter auxiliar, como o Conselho Técnico, Conselho Científico e o Conselho 

Honorífico (GRAZZIOLI et al., 2016). 

1.2.5.1 Assembleia Geral 

A Assembleia Geral figura como centro institucional dos poderes funcionais e 

deliberativos (GRAZZIOLI et al., 2016). Haja vista a forma de administração coletiva 

das associações, a Assembleia Geral é o órgão propício para a resolução de 

questões administrativas e institucionais, cabendo à associação estabelecer qual a 

periodicidade das Assembleias, bem como os requisitos para a participação dos 

associados (GARCIA, 2007). 

É necessariamente presidida pelo presidente da associação, a quem caberá, 

na forma do estatuto, convocá-la e dirigi-la” (GRAZZIOLI et al., 2016, p. 55). Suas 

competências privativas, submetidas a quoruns específicos, encontram-se 

estabelecidos no artigo 59, I e II: “destituir os administradores; alterar o estatuto” 

(BRASIL, 2002).   

As decisões da Assembleia Geral deverão ser tomadas, em regra, pela 

maioria de votos dos presentes, excetuando-se disposições estatutárias em 

contrário (quoruns especiais) (GRAZZIOLI et al., 2016). 

Cabe à associação estabelecer outros assuntos que poderão ser submetidos 

à Assembleia e que necessitam de quoruns especiais, como exemplifica Garcia 

(2007, p. 127): 

Encerramento de atividades; aquisição, venda e alienação de patrimônio; 
assunção de empréstimos; eleição e destituição de diretoria estatutária; 
aprovação de contas; estabelecimento de parcerias com órgãos públicos ou 
privados; recebimento ou doação de patrimônio; recebimento de doações 
pecuniárias; constituição de nova entidade jurídica; reforma de estatuto e do 
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manual administrativo; nomeação e exoneração de diretor geral, entre 
outros. 

Os quoruns podem ser de presença ou de votação e, em ambos os casos, 

seja a Assembleia Ordinária ou Extraordinária, o número mínimo de associados 

deve estar previsto no estatuto. Os quoruns de votação podem ser de maioria 

simples que é a soma da maior quantidade de votos, de maioria absoluta, que exige 

votação favorável de mais de cinquenta por cento dos votos ou de maioria 

qualificada, quando se exige de dois terços a quatro quintos de votos favoráveis 

(GARCIA, 2007). 

1.2.5.2 Diretoria 

 A Diretoria, também nominada Diretoria Administrativa ou Diretoria Executiva, 

integra o rol de órgãos obrigatórios e indispensáveis de uma associação. Tem como 

função precípua a representação ativa e passiva da entidade pela exegese do artigo 

46, III, do Código Civil (BRASIL, 2002). 

 A gestão administrativa de uma associação deve vir estampada no estatuto, 

sendo comumente composta por um diretor-executivo (diretor-presidente ou diretor-

geral), a quem incumbe a responsabilidade de representação, e diretores de áreas 

específicas que atuam em campos determinados, como por exemplo, a Diretoria 

Financeira, Diretoria Educacional etc. (GRAZZIOLI et al., 2016). 

 Em regra, não é um órgão colegiado, o que não veda a possibilidade de 

algumas decisões serem tomadas em reunião, sem que isso implique em desnaturar 

a responsabilidade individual de cada diretor (PAES, 2020). 

 Os diretores que integram o órgão têm responsabilidades individuais pelos 

atos que praticam no exercício de suas respectivas funções, estando ou não sujeitos 

à responsabilidade solidária, a depender da previsão estatutária (GRAZZIOLI et al., 

2016). 

 Frise-se, ainda, que as funções exercidas dentro de uma associação não 

podem recair, concomitantemente, na mesma pessoa a fim de resguardar a 

autonomia e o controle mútuo de seus órgãos. Como bem destaca Paes (2020, p. 

145) “mesmo aqueles associados e integrantes de uma Assembleia Geral, e 

detentores de cargos em órgãos da Associação, estarão impedidos de se manifestar 

sobre assuntos atinentes às suas funções exercidas naqueles órgãos”. 
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1.2.5.3 Conselho Fiscal 

 O Conselho Fiscal é o órgão competente pela fiscalização da gestão 

econômico-financeira da associação através do exame de documentos fiscais como 

balanços e contas devendo, ainda, após esta análise, emitir parecer que deverá ser 

encaminhado à Assembleia Geral ou Conselho Deliberativo para conhecimento e 

deliberação (GRAZZIOLI et al., 2016). 

 Para melhor exercer suas funções, lhe é atribuída a prerrogativa de requisitar 

junto à Diretoria, Assembleia Geral ou Conselho Deliberativo, informações que julgar 

pertinentes às suas funções, tanto de fiscalização quanto de elaboração de 

demonstrativos financeiros e contábeis (GRAZZIOLI et al., 2016). 

 Figura como órgão colegiado, com mandato composto por três membros, 

eleitos pela Assembleia Geral ou pelo Conselho Deliberativo, sendo um deles o 

presidente, e de um a três suplentes (BRASIL, 1976). Esses membros não poderão 

integrar nenhum outro conselho ou diretoria e deverão possuir conhecimento em 

gestão econômica e financeira (PAES, 2020). Destarte, como preleciona o artigo 

161, § 7o da Lei 6.404/76: “A função de membro do conselho fiscal é indelegável 

(BRASIL, 1976). 

Ao mesmos direitos e deveres dos outros associados são extensivos também 

aos que compõe o Conselho Fiscal, estando sujeitos à responsabilização por ação 

ou omissão, culposa ou dolosa, e ainda pelo descumprimento das normas contidas 

no estatuto que possam ocorrer no cumprimento de suas atividades (GRAZZIOLI, et 

al., 2016). 

1.2.5.4 Conselho deliberativo 

 A Associação tem a prerrogativa de decidir pela criação, ou não, do Conselho 

Deliberativo, órgão subordinado à Assembleia Geral. Cabe a ele deliberar acerca da 

admissão e exclusão de associados, dentre outras decisões a serem tomadas por 

uma associação (GRAZZIOLI et al., 2016). 

Em que pese seu caráter inicialmente facultativo, uma vez concebido 

assumirá o status de órgão colegiado obrigatório, composto por três ou mais 

pessoas, físicas ou jurídicas, intituladas como membros conselheiros, sendo um 

deles eleito presidente que deverá convocar e dirigir as reuniões (PAES, 2020). 

As deliberações se dão por maioria simples dos seus membros e suas 
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decisões serão tomadas por maioria simples, salvo se de forma diversa estabelecer 

o estatuto, cabendo ao presidente o voto de desempate (GRAZZIOLI et al., 2016). 

1.2.6 O Regime Tributário das Associações 

 Em linhas gerais, quando se refere às obrigações tributárias, são três as 

categorias a serem analisadas: a não-incidência, a incidência e a imunidade. A 

última se dá quando a entidade não é submetida a taxas e impostos por disposição 

Constitucional, como ocorre com as Associações sem fins lucrativos, quando o ato 

realizado não corresponde ao previsto na legislação pertinente, tem-se a não 

incidência. É o que ocorre, por exemplo, com a transferência de bens do associado 

para a instituição a que faz parte, que não configura fato gerador para o Imposto de 

Circulação de Mercadorias. A incidência, por fim, se dá quando o tributo é devido 

(VEIGA; RECH, 2001). 

 Com a instituição do terceiro setor e a consequente expansão das 

associações, políticas públicas tributárias precisaram ser fomentadas a fim de 

distinguir o tratamento dado às sociedades (associações com fins econômicos) e as 

associações em sentido estrito (sem fins econômicos) (LEONARDO, 2014). 

 Como salienta Leonardo (2014, p. 305):  

O legislador pode escolher determinados sujeitos que, por uma determinada 
orientação político-estatal, verificável e, determinado contexto social e 
histórico, deveriam legitimamente ser incentivados mediante uma 
diminuição ou, até mesmo, uma exoneração do dever de pagar tributos tal 
como aqueles que pesam sobre os demais. 

É então que emergem os incentivos tributários. Além da imunidade, figuram 

neste rol as isenções fiscais e benefícios fiscais em sentido estrito (LEONARDO, 

2014). 

O artigo 150, VI, b e c dispõe sobre as imunidades tributárias aplicáveis às 

Associações (imunidade subjetiva): 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
[...] 
VI - instituir impostos sobre: 
b)  templos de qualquer culto; 
c)  patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei; 
[...] (BRASIL, 1988). 
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Importa frisar que os impostos que possam onerar as entidades descritas no 

dispositivo supracitado estarão excluídos do poder de tributar, desde que 

correspondam ao seu patrimônio, renda e serviços diretamente relacionados com as 

suas finalidades essenciais, delineadas no estatuto (LEONARDO, 2014). 

Contudo, há uma grande divergência nos julgados dos Tribunais no que diz 

respeito à abrangência da imunidade sobre a renda e serviços relacionados, mas 

não provenientes das finalidades essenciais. Parte dos julgados entende pela 

extensão, como exemplifica Leonardo (2014, p. 308):  

Uma associação de caridade, que desenvolve programas de assistência 
social e mantém um estacionamento pago ao lado, pode ter nos recursos 
dessa atividade lucrativa a fonte para o desenvolvimento de suas obras de 
assistência social. A atividade de estacionamento pago está relacionada às 
finalidades essenciais desta hipotética associação na medida em que a 
integralidade dos lucros amealhados serão utilizados como fonte para o 
desenvolvimento de suas obras de assistência social. 
A renda do estacionamento não é proveniente da atividade de assistência 
social, é verdade. A renda decorrente do estacionamento, no entanto, é 
relacionada diretamente com a finalidade essencial, na medida em que lhe 
serve de suporte econômico. 

 Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 

235737/RJ:  

[...] A imunidade tributária do patrimônio das instituições de assistência 
social (art. 150, VI, c, da Constituição) se aplica para afastar a incidência do 
IPTU sobre imóveis de propriedade dessas instituições, ainda quando 
alugados a terceiros, desde que os alugueis sejam aplicados em suas 
finalidades institucionais (BRASIL, 2002) 

 Em sentido diverso, julgou o Superior Tribunal de Justiça no REsp 41002/SP: 

[...] A imunidade tributária conferida à Fundação Hospital Oswaldo Cruz 
compreende tão somente os serviços relacionados com as finalidades 
essenciais da instituição, não alcançando atividades desenvolvidas com 
intuito de lucro, como no caso da exploração de estacionamento de 
veículos, que se caracteriza como prestação de serviços, sujeita ao ISS 
(BRASIL, 1995). 

O que se evidencia dos julgados é a problemática quanto hermenêutica da 

regra Constitucional da imunidade tributária, tanto no que tange ao serviço 

relacionado, mas não caracterizado como atividade fim quanto na espécie de 

imposto sobre o qual ela recai (LEONARDO, 2014). 

Guardadas as devidas semelhanças, não se confundem a imunidade, que 

coíbe o poder de tributar, da isenção, que exclui a incidência da norma tributária que 

normalmente seria aplicável ao caso a fim de desonerar determinado contribuinte 

(LEONARDO, 2014). 
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Leonardo (2014, p. 321) defende que as isenções, por vezes, têm um escopo 

de fomentar políticas promocionais pelo Poder Público: “[...] são incentivos para os 

potenciais contribuintes agirem deste ou daquele modo, numa aposta que os 

benefícios ofertados às pessoas e às atividades isentas serão superiores aos 

benefícios que seriam alcançados pela arrecadação fiscal”. 

Não se tem um campo muito vasto no que se refere às isenções aplicáveis às 

associações sem fins econômicos. Destaca-se, ainda, que para fazer jus, referidas 

entidades devem, obrigatoriamente, ser personificadas pela exegese da Lei 

9.532/97, que também determina, em seu artigo 15, quais as entidades que fazem 

jus às isenções e, ato contínuo, a quais impostos serão aplicáveis, conforme Brasil 

(1997): 

Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, 
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os 
quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de 
pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. 
§ 1º A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em 
relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social 
sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subsequente. 
§ 2º Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os 
rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de 
renda fixa ou de renda variável. 
§ 3º Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, 
alíneas "a" a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14. 

 Determinadas atividades associativas e subtipos associativos específicos 

poderão, ainda, ser beneficiados com isenções tributárias federais particulares bem 

como isenções tributárias estaduais e municipais dependendo, para tanto, de 

regulamentação própria (LEONARDO, 2014). 

 Existem ainda inúmeros decretos estaduais que estabelecem isenções à 

determinadas entidades e associações sem fins lucrativos, em relação ao ICMS, e 

outros municipais referentes a impostos, taxas e contribuições (VEIGA; RECH, 

2001). 

 Outros benefícios fiscais em sentido estrito também podem ser aplicáveis às 

associações sem fins lucrativos, como por exemplo, a fixação de alíquota especial 

para contribuição ao PIS, redução de alíquota sobre operações de crédito, dentre 

outros, seguindo a lógica das isenções de que diminuição da arrecadação se 

justifica pelos benefícios que determinadas atividades podem possibilitar 

(LEONARDO, 2014). 



38 

1.3 DO VOLUNTARIADO 

 O voluntariado traz em seu bojo o comprometimento com a cidadania e os 

interesses sociais, caracterizando-se, principalmente, pelo serviço altruístico sem o 

fito de obter lucro ou quaisquer benefícios que não a satisfação dos seus anseios de 

realização pessoal. Configura elemento essencial para várias organizações da 

sociedade civil sem fins econômicos (GRAZIOLLI et al. 2016). 

 O voluntariado no mundo vem se desenvolvendo ao longo dos séculos. 

Alguns eventos notáveis do voluntariado foram a criação da primeira Santa Casa de 

Misericórdia no Brasil (1543), instituição do Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

(1863), com chegada no Brasil em 1908, a criação do Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Joinville (1892), a fundação do Escotismo, por Bade Powell (1935), 

promulgação da Lei de Declaração de Utilidade Pública (1935), a criação da Legião 

Brasileira de Assistência (1942), criação da Fundação Dorina Nowill para Cegos 

(1945), da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (1954), do Centro de 

Valorização da Vida (1962) e o surgimento das Organizações Não Governamentais 

(1970) (BRASIL, 2009).  

 Em 1990, realizou-se em Paris a conferência denominada International 

Association for Volunteer Effort (Iave), em que foi aprovada a Declaração Universal 

do Voluntariado, inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e 

na Convenção dos Direitos das Crianças (BRASIL, 2009). 

 A Declaração firmou os preceitos fundamentais do voluntariado, do papel do 

voluntário e das atribuições das associações frente aos serviços voluntários. 

Estabeleceu, inicialmente, acerca das garantias fundamentais dos voluntários: 

Reconhecem a todo o homem, mulher e criança o direito de se associarem, 
independentemente da sua raça, religião, condição física, social ou material; 
Respeitam a dignidade de todo o ser humano e a sua cultura;  
Oferecem individualmente ou no âmbito de uma associação, ajuda mútua e 
serviço, de uma forma desinteressada e com o espírito de partenariado e 
fraternidade;  
Estão atentos às necessidades das pessoas e comunidades e 
desencadeiam, com a sua colaboração, a resposta adequada;  
Têm em vista, igualmente, fazer do voluntariado um fator de realização 
pessoal, aquisição de conhecimentos e novas competências, 
desenvolvimento das capacidades, favorecendo a iniciativa e a criatividade, 
permitindo a cada um ser mais membro ativo do que beneficiário da ação 
voluntária;  
Estimulam o espírito de responsabilidade social e encorajam a solidariedade 
familiar, comunitária e internacional (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DO 
VOLUNTARIADO, 1990). 

 No tocante às obrigações dos voluntários frente aos princípios fundamentais 
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previstos, a Declaração estabeleceu os seguintes deveres aos voluntários: 

Encorajar a transformação do compromisso individual em movimento 
coletivo;  
Apoiar, de maneira ativa, a sua associação, aderindo conscientemente aos 
seus objetivos, informando-se das suas políticas de funcionamento;  
Comprometer-se a cumprir corretamente as tarefas definidas em conjunto, 
de acordo com as suas capacidades, tempo disponível e responsabilidades 
assumidas;  
Cooperar, com espírito de compreensão mútua e estima recíproca, com 
todos os membros da sua associação; • Aceitar receber formação;  
Trabalhar com ética, no desempenho das suas funções (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DO VOLUNTARIADO, 1990). 

Por fim, então, instituiu os deveres das associações, considerando os 

mesmos princípios observados pelos voluntários: 

Elaborar os estatutos adequados ao exercício do trabalho voluntário;  
Definir os critérios de participação dos voluntários, no respeito das funções 
claramente definidas para cada um;  
Confiar, a cada um, as atividades que lhe são adequadas, assegurando a 
formação e acompanhamento necessários;  
Prever e dar a conhecer a avaliação periódica dos resultados;  
Prever, de forma eficaz, a cobertura dos riscos a que os voluntários estão 
sujeitos no exercício das suas funções e os prejuízos que estes, 
involuntariamente, possam provocar em terceiros, no decurso da sua 
atividade;  
Facilitar a participação de todos os voluntários, reembolsando-os, se 
necessário, com as despesas efetuadas com o seu trabalho;  
Estabelecer a forma de rescisão do vínculo, quer por parte da associação 
quer do voluntário (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DO VOLUNTARIADO, 
1990). 

No Brasil, a partir da década de 1990, surgem diversas instituições e 

programas de caráter voluntário, como a Ação da Cidadania Contra a Fome e a 

Miséria e pela Vida (1993), criação do Conselho da Comunidade Solidária (1995), 

Programa Voluntários pela Fundação Abrinq (1996) e os primeiros Centros 

Voluntários do Brasil (1997) (BRASIL, 2009).  

No ano seguinte, é promulgado o Marco Legal do Serviço Voluntário (Lei 

9.608/98) que estabeleceu os critérios legais para o reconhecimento do voluntariado 

e definição dos direitos e deveres dos voluntários e das organizações no que 

concerne aos direitos trabalhistas e previdenciários (GRAZIOLLI et al. 2016). 

 A definição dada pelo artigo 1º do Marco Legal do Serviço Voluntário, 

determina:  

Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não 
remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à 
pessoa (BRASIL, 1998). 
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Um dos aspectos mais importantes estabelecidos por essa normativa reside 

no fato de o serviço voluntário não caracterizar vínculo empregatício e, 

consequentemente, não gerar obrigações trabalhistas e previdenciárias, o que 

aniquila os riscos de eventuais reclamações trabalhistas e encargos sociais 

(BRASIL, 1998).  

Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de ressarcimento de 

eventuais despesas comprovadas que o voluntário dispender no exercício da 

atividade, dedee que previamente autorizadas pela organização, o que não 

descaracteriza a gratuidade dos serviços prestados (BRASIL, 1998). 

Quando se tem por objeto a possibilidade, ou não, de remuneração dos 

dirigentes, não se encontram maiores percalços, desde que a organização, 

obrigatoriamente, traga expressamente a vedação ou a previsão, respectivamente, 

no bojo de seu estatuto (BRASIL, 1998), não interferindo, assim, nas suas 

responsabilidades que permanecem idênticas, tampouco nas garantias de ordem 

tributária da entidade (GRAZIOLLI et al., 2016). 

Em apertada síntese, o voluntariado se destina a serviços de relevância 

social, com destaque para as instituições de proteção do meio ambiente, em defesa 

do patrimônio e da cultura e bombeiros voluntários (BRASIL, 2009).  

1.4 SUSTENTABILIDADE 

Neste item serão abordados os conceitos de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável e suas origens, enfatizando seu caráter 

multidimensional. Na sequência, se dará destaque às dimensões ambiental, social, 

econômica, cultural, ética, política e jurídico política. Por fim, a discussão será 

centrada na análise dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

1.4.1 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 

Sustentabilidade deriva do latim sustentare e significa, em poucas linhas, o 

que pode sustentar, segurar por baixo, suster, conservar, guardar, manter com 

firmeza, criar e permitir o crescimento (CRUZ; GLASENAPP, 2014). 

Trata-se de princípio constitucional que determina a responsabilidade do 

Estado e da sociedade pela concretização do desenvolvimento material e imaterial, 

inclusivo, durável, igualitário, ambientalmente equilibrado, ético, inovador e eficiente, 
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a fim de assegurar a sobrevivência e o bem-estar das gerações futuras (FREITAS, 

2012). 

Bodnar (2011, p. 330-331) delibera acerca da complexidade do conceito: 

É um conceito aberto, permeável, ideologizado, subjetivo e relacional. O 
que é considerado sustentável num período de profunda crise econômica 
pode não ser num período de fartura. Para um indígena determinadas 
intervenção no meio ambiente são legítimas e compatíveis com a ideia de 
sustentabilidade, o mesmo comportamento pode não ter esta qualificação 
se é protagonizado por outra pessoa. Em muitos casos é até mais indicado 
adotar-se uma dimensão conceitual negativa, ou seja, muitas vezes é mais 
fácil identificar as situações de insustentabilidade. 

A sustentabilidade consiste em um processo de busca e aprendizagem 

alicerçado na durabilidade, na integração e na subsidiariedade utilizando-se de 

elementos como informação, transparência, instrução, participação, planejamento, 

monitoração e avaliação. Tais elementos servem de base para uma análise mais 

oportuna dos problemas e, assim, buscar soluções através da mudança de 

pensamento e do reajuste do modelo político de desenvolvimento contemporâneo 

(TONNERA JUNIOR, 2016). 

Como leciona Bosselmann (2015, p. 25) a sustentabilidade reflete a 

necessidade: 

[...]. O ar que respiramos, a água que bebemos, os solos que fornecem 
nosso alimento são essenciais para nossa sobrevivência. A regra básica de 
existência humana é manter a sustentabilidade das condições de vida de 
que depende, para essa finalidade, a ideia de sustentabilidade é simples. 
Porém, a sustentabilidade também é complexa, novamente, como é a 
justiça. [...] O termo sustentabilidade desencadeia uma resposta semelhante 
ao termo justiça. Todo mundo concorda com isso, mas ninguém prece saber 
muito sobre. 

Para Machado (2013, p. 8-15) a sustentabilidade traduz um “marco 

civilizatório para o desenvolvimento, produto da razoabilidade do consenso em prol 

da garantia da sobrevivência humana, devendo assim ser analisada e considerada 

para efeito de quaisquer iniciativas públicas e privadas”. 

Considerando a finitude dos recursos, como se destaca nas diversas teorias 

do crescimento, não existirá viabilidade de vida para as gerações futuras, 

colapsando a sociedade. Como enfatizam Hülse (2020, p. 70):  

[...], a participação de todas as dimensões da sociedade é vital para a 
efetivação da sustentabilidade. Considerando que o ser humano é um ser 
social e que, se essa sociedade, por meio de seu contrato social, define 
como objetivo viver de forma sustentável, todas as suas atitudes serão em 
prol dessa nova forma de viver. 
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As origens da sustentabilidade, segundo Nascimento (2012), são duas: a 

biológica e a econômica. A primeira se refere à capacidade de recuperação e 

reprodução dos ecossistemas em face de agressões antrópicas (uso abusivo dos 

recursos naturais, desflorestamento, fogo etc.) ou naturais (terremoto, tsunami, fogo 

etc.). A segunda, no entanto, advém da forma de consumo e da produção que se 

expandiram no final do século XX. Diante desse fato, ergue-se, assim, a noção de 

sustentabilidade sobre a percepção da finitude dos recursos naturais e sua gradativa 

e perigosa depleção. 

Em 1987 foi publicado, pela Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas), o 

Relatório de Brundtland (Our Common Future) que definiu o desenvolvimento 

sustentável como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades ajudando assim a popularizar o termo desenvolvimento sustentável” 

(IPIRANGA; GODOY; BRUNSTEIN, 2011). 

Boff (2015, p. 162), de forma complementar, menciona que “o efeito desta 

sustentabilidade se irradia para além do indivíduo, pois alcança as relações 

interpessoais e sociais que se mostram mais suaves e produzem o efeito nos outros 

de sentir-se bem em sua companhia.  

Neste cenário, imprescindível traçar as diferenças entre sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável. A primeira se relaciona com o fim, enquanto a 

segunda com o meio. O desenvolvimento sustentável é tido como meio para que 

seja possível obter equilíbrio entre o progresso, a industrialização, o consumo e a 

estabilidade ambiental, como objetivo, a sustentabilidade e o bem-estar da 

sociedade (HÜLSE; PASSOLD, 2018). 

Não há que se questionar os estreitos laços da sustentabilidade com o 

desenvolvimento sustentável, como destaca Dias (2015, p. 44): 

Sustentabilidade pode ser definida como o destino pretendido do 
desenvolvimento sustentável e deve ser considerada um alvo em 
movimento, uma linha no horizonte. Como nossas decisões atuais afetam o 
futuro em termos de economia, meio ambiente saúde e bem-estar das 
pessoas, são questões que surgem quando se considera a sustentabilidade. 
Responder a essas questões envolve ao mesmo tempo planejamento de 
curto e longo prazo, bem como uma análise de tudo que foi feito e uma 
previsão do que pode acontecer no futuro. Caracterizada pela sua natureza 
contínua, a sustentabilidade talvez seja mais bem descrita como um 
processo com começo, mas sem fim. Neste sentido, as previsões futuras 
serão relativamente frágeis e sujeitas a uma multiplicidade de fatores 
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imprevisíveis. No entanto, com base em dados rigorosamente obtidos, 
podem ser tomadas medidas para maximizar as chances de um futuro 
sustentável. 

Por seu turno, o desenvolvimento sustentável perfaz um princípio da 

sustentabilidade, mas a recíproca não é verdadeira. Pode ser aplicado à sociedade 

por meio do Direito, traduz o desenvolvimento pautado na sustentabilidade ecológica 

visando assistir os direitos das gerações atuais e futuras (BOSSELMANN, 2015). 

O desenvolvimento sustentável contrapõe o modelo econômico vigente, por 

isso, é um conceito que tem encontrado dificuldade em se expandir. Para que as 

proposições que abarcam tais discussões sejam exitosas, seria necessário 

implementar um modelo econômico no qual muitas pessoas venham a pagar a conta 

e poucas pessoas venham a lucrar (HÜLSE; PASSOLD, 2018). Neste sentido, 

discorrendo acerca do modelo sustentável de desenvolvimento, Dias (2015, p. 44-

46) assevera: 

Um modelo dos componentes do desenvolvimento sustentável, portanto, 
inclui estratégias interrelacionadas para o meio ambiente, a economia e a 
saúde e o bem-estar, todos vitais na determinação de nossa qualidade de 
vida. O ambiente refere-se aos processos de sustentação da vida 
(sistemas) da terra e seus recursos naturais. A economia inclui aspectos 
como a oferta de trabalho, renda e riqueza individual e coletiva resultantes 
da atividade econômica. Saúde e bem-estar social referem-se a dimensões 
tais como: a saúde física, psicológica, espiritual e social em geral e o bem-
estar de indivíduos, famílias e comunidades. Dada a interdependência 
desses componentes, uma mudança em um componente tem um impacto 
significativo sobre os outros. Um ambiente sustável é aquele em que os 
recursos da Terra são capazes de sustentar a vida dos ecossistemas, a 
saúde e o progresso aceitável de forma renovável. Uma economia 
sustentável ocorre quando as decisões de desenvolvimento, políticas e 
práticas das pessoas não esgotam os recursos da Terra. Uma sociedade 
sustentável é caracterizada por pessoas que vivem em harmonia com a 
natureza e umas com as outras em nível mundial. 

Abarca os princípios da responsabilidade social e da equidade.  

A equidade é essencial para a realização da sustentabilidade. Isso inclui a 
equidade entre as nações, a igualdade no seio das nações, a igualdade 
entre os seres humanos e outras espécies, bem como a equidade entre as 
gerações presentes e futuras (DIAS, 2015, p. 44). 

O conceito de desenvolvimento sustentável conjuga, necessariamente, 

conhecimentos, valores e atitudes relativos não só ao meio ambiente, mas também 

à economia e o bem-estar das gerações presentes e futuras, incluindo mudança de 

pensamentos e adoção de novas filosofias que cominam em um novo processo de 

tomada de decisões (DIAS, 2015). Trata-se de um ideal, um protótipo para a 

sociedade hodierna, impondo a criação de novos alicerces para o crescimento 
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econômico de maior consciência social e ambiental (STOFFEL; COLOGNESE, 

2015). 

1.4.2 As origens da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável 

A preocupação com a sustentabilidade tem início ainda no mundo antigo. A 

inquietação com o uso racional dos recursos naturais, aparece, pela primeira vez, no 

ano de 1560 na província da Saxônia, na Alemanha. A sua economia era baseada 

quase que de forma exclusiva na silvicultura e, com a degradação das florestas, 

começou-se o movimento para que sua exploração se desse de modo a possibilitar 

a sua regeneração. É nesse contexto que surge a palavra alemã Nachhaltigkeit, ou 

seja, sustentabilidade (BOFF, 2015). 

Em 1713, diante da persistência à exploração desordenada das florestas, o 

Capitão Hans Carl Von Carlowitz escreveu o que os historiadores costumam chamar 

de tratado da língua científica daquele período, intitulado de Silvicultura Econômica, 

que propunha o uso sustentável da madeira, o nachhaltig wirtschaften (organizar de 

forma sustentável), dentre outras ideias, alertava ao fato de que, em cessando a 

madeira, cessaria também o lucro (BOFF, 2015). 

Na história recente, a proposta de desenvolvimento sustentável surgiu do 

questionamento acerca dos elementos até então tidos como essenciais ao 

desenvolvimento industrial. Esse alerta ocorreu, principalmente, pela observância do 

esgotamento dos recursos naturais, aliado aos crescentes desequilíbrios ambientais, 

desencadeados a partir da Revolução Industrial (SERRÃO; ALMEIDA; 

CARESTIATO, 2012). 

A conotação política da sustentabilidade fixa seus alicerces na década de 

1950 com a preocupação da população acerca da poluição nuclear, seguido pelo 

uso indiscriminado de pesticidas e agrotóxicos: 

As chuvas ácidas sobre os países nórdicos levaram a Suécia, em 1968, a 
propor ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc) a 
realização de uma conferência mundial que possibilitasse um acordo 
internacional para reduzir a emissão de gases responsáveis pelas chuvas 
ácidas. O resultado foi a aprovação da Conferência de Estocolmo, em 1972 
(NASCIMENTO, 2012, p. 51). 

A primeira mobilização internacional voltada ao questionamento dos rumos da 

economia prodigalista do pós-guerra foi a Conferência da ONU sobre o Ambiente 

Humano, realizada em junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia, que reuniu os 
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principais nomes da comunidade internacional para discutir os novos rumos do 

desenvolvimento mundial e as necessidades do meio ambiente (VIEIRA, 2012). 

A Conferência foi marcada pela ausência da Alemanha Oriental que, por sua 

vez, desencadeou um boicote liderado pela ex-União Soviética, seguida por seus 

aliados do Leste Europeu, despontando assim a principal polêmica da cúpula: 

[...] o embate entre os países desenvolvidos do Hemisfério Norte com as 
nações em desenvolvimento do Hemisfério Sul, que defenderam seu direito 
à industrialização e ao desenvolvimento econômico. Criticaram abertamente 
o que entendiam como tentativas dos países desenvolvidos em frear seu 
desenvolvimento com políticas ambientais restritivas à atividade econômica. 
(VIEIRA, 2012, p. 51-52) 

Ainda no ano de 1972 o Clube de Roma publicou o relatório “Os Limites do 

Crescimento”, após perceber que o crescimento econômico vinha em rota de colisão 

com a sustentabilidade ecológica. No mesmo ano ocorreu a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano em Estocolmo, que salientou a 

necessidade de comprometimento dos Estados a traçar um planejamento de 

crescimento voltado a melhorar o ambiente humano. Já em Naerobi, foi estabelecido 

o UNEP - United Nations Environment Programme (BOSSELMANN, 2015). 

Em 1974 a Convenção de Paris suscitou uma política de planejamento 

integrada, com observância da proteção ambiental. Em 1978, na Convenção do 

Kuawait, foi defendida uma gestão globalizada para atingir metas ambientais e de 

desenvolvimento de forma harmoniosa (BOSSELMANN, 2015). 

Fruto da Comissão Independente sobre Questões de Desenvolvimento 

Internacional, chefiada pelo ex-chanceler alemão Willy Brandt, o Relatório Brandt foi 

publicado em julho de 1980 com o título Norte-Sul: um Programa para a 

Sobrevivência. O documento propunha medidas para diminuir a disparidade 

econômica entre países mais abastados do Hemisfério Norte e subdesenvolvidos do 

Hemisfério Sul. Embora bem-intencionado, fora ignorado pelos principais líderes que 

“estavam mais preocupados com a livre circulação de capitais, o livre comércio e a 

desregulação dos mercados, com remoção de barreiras ambientais e trabalhistas e 

presença mínima do Estado na economia” (VIEIRA, 2012, p. 52). 

No mesmo ano, o termo “desenvolvimento sustentável” apareceu pela 

primeira vez em um documento oficial, o World Conservation Strategy (WCS) que o 

definiu, inicialmente, como a necessidade de mudanças na biosfera e na aplicação 

de recursos financeiros, humanos, vivos e não vivos para satisfazer as necessidades 
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humanas promovendo assim uma melhora na qualidade de vida (BOSSELMANN, 

2015). 

Mas é no Relatório de Brudtland (ou Nosso Futuro Comum), progênito da 

Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, instituída em 1983 

em Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), acolhida na sua 

íntegra no ano de 1987, que ficou consagrado o conceito de desenvolvimento 

sustentável: “é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades” 

(SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012). 

Do mesmo documento, descende a teoria do tripé do desenvolvimento 

sustentável “(Triple Bottom Line): desenvolvimento econômico, equidade social e 

proteção ambiental” (VIEIRA, 2012, p. 52) que defende que, para a construção de 

uma economia sustentável, é necessária a observância empresarial, a justiça social, 

o capital humano e natural (ELKINGTON, 2012). 

Consiste na junção das perspectivas das pessoas, do planeta e do lucro, de 

modo que para uma economia sustentável pauta-se na observância empresarial, a 

justiça social, o capital humano e natural (ELKINGTON, 2012). 

Em decorrência do relatório, a Assembleia das Nações Unidas convocou a 

Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável no Rio de Janeiro, em 1992, que ficou mundialmente conhecida como a 

“Cúpula da Terra”. Dentre os vários documentos produzidos destacam-se a Agenda 

21, que criou o programa da Ação Global, e a Carta do Rio de Janeiro, onde afirma-

se a necessidade de cooperação de todos os Estados e indivíduos na tarefa de 

erradicar a pobreza, reduzir as disparidades sociais e melhor atender às 

necessidades das populações mundiais (BOFF, 2015). 

A Cúpula da Terra culminou na elaboração de seis documentos: 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Possui 27 
princípios para guiar os países nas suas políticas de desenvolvimento 
sustentável [...]; 
Declaração de Princípios sobre Florestas – Primeiro acordo global a 
respeito do manejo, da conservação e do desenvolvimento sustentável de 
todos os tipos de florestas; 
Agenda 21 – Programa de transição para o desenvolvimento sustentável 
inspirado no Relatório Brundtland. Com 40 capítulos, tem sua execução 
monitorada pela Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU 
(CDS) e serviu de base para a elaboração das Agendas 21 nacionais e 
locais; 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 
(CQNUMC) –Disponível para assinaturas na Eco-92, vigora desde março de 
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1994, reconhecendo que o sistema climático é um recurso compartilhado, 
cuja estabilidade pode ser afetada por atividades humanas – industriais, 
agrícolas e o desmatamento – que liberam dióxido de carbono e outros 
gases que aquecem o planeta Terra, os gases de efeito estufa; 
Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB) – Aberta 
para assinatura na Rio-92. Começou a valer em dezembro de 1993. Desde 
então, já foram aprovados dois protocolos à CDB – o de Cartagena, sobre 
Biossegurança, vigorando desde setembro de 2003; e o de Nagoya, 
adotado em outubro de 2010. O Protocolo de Nagoya institui princípios para 
o regime global de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios 
de sua utilização, um dos três objetivos centrais da CDB. Os outros dois são 
a conservação e o uso sustentável da biodiversidade; 
Convenção sobre Combate à Desertificação – Adotada em junho de 1994, 
fruto de uma solicitação da Rio-92 à Assembleia Geral da ONU, entrou em 
vigor em dezembro de 1996 e lida com desafios de superação da pobreza 
nas regiões áridas e semiáridas e medidas de controle da desertificação. 
(VIEIRA, 2012, p. 52). 

O conceito de desenvolvimento sustentável continuou sendo edificado na 

Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, da ONU, realizada em 

Joanesburgo, África do Sul, em 2010. A Declaração de Joanesburgo institui que o 

desenvolvimento sustentável se baseia em três eixos ou pilares: desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental, que já estavam em 

discussão na Rio - 92 (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2020). 

Em 2012 foi realizada, novamente no Rio de Janeiro, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ficou popularmente 

conhecida como Rio+20, para indicar os 20 (vinte) anos da realização da 

Conferência das Nações unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável de 1992 também no Rio de Janeiro, reverenciando ainda os 10 (dez) 

anos da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável ocorrida em 

Johanesburgo, na África do Sul (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012). 

À época, o mundo contava com inúmeros protocolos, convenções, tratados e 

declarações voltados a atenuar as desigualdades sociais e econômicas, bem como 

a degradação do meio ambiente. Deste modo, a Rio +20 veio com o desafio de 

trazer políticas públicas que pudessem pôr em prática as diversas deliberações 

voltadas à transição para uma economia socioambientalmente sustentável e de 

baixo carbono (VIEIRA, 2012, p. 51) 

O evento teve como temas geradores a sustentabilidade, economia verde e 

governança global do ambiente (BOFF, 2015). Objetivou, principalmente, reforçar o 

compromisso dos países participantes com o desenvolvimento sustentável, tendo 

como ponto de partida um plano que assegure um desenvolvimento digno pautado 

na preservação dos recursos naturais em favor das gerações futuras (SERRÃO; 
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ALMEIDA; CARESTIATO, 2012). 

Os resultados mais importantes de todas as conferências da ONU foram a 

difusão da expressão “desenvolvimento sustentável” em todos os documentos 

oficiais dos governos, bem como a evolução da consciência humana acercada 

questão ambiental (BOFF, 2015). 

1.4.3 O Caráter Multidimensional da Sustentabilidade 

O Relatório Nosso Futuro Comum, fruto da Comissão da ONU para o meio 

ambiente, considerou o caráter tridimensional do desenvolvimento sustentável, ou 

seja, aquele pautado em três objetivos: equidade social, crescimento econômico e 

preservação ambiental (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1991). 

Entretanto, o desenvolvimento sustentável não abarca somente esses três 

objetivos. Seu conceito é abstruso e compreende diversas dimensões que vão 

desde a compreensão apurada acerca dos recursos naturais até a sua interação 

para com os sistemas políticos, ambientais e sociais (DIAS, 2015). 

Freitas (2012) defende que a sustentabilidade possui caráter 

multidimensional, uma vez que os atributos do bem-estar também o são. Assim, 

entende que ela pode apresentar diversas dimensões, além da social, ambiental e 

econômica, comumente difundidas. “A ideia central associada a esse conceito é 

trabalhar para uma qualidade de vida sustentável, agora e no futuro” (DIAS, 2015, p. 

43). 

Ainda no entendimento de Freitas (2012) não se pode pautar o bem-estar tão 

somente no que se relaciona com a economia, meio ambiente e social. Há que se 

atentar para a ética, visando afastar a falta de empatia comum hodiernamente, mas 

que não é da natureza do homem, bem como ambicionar o atendimento às diretrizes 

jurídico-políticas que propendem a construção de uma sociedade mais equitativa. 

Necessário então seria a inclusão de, ao menos, mais duas dimensões da 

sustentabilidade: a ética e a jurídico-política. 

Evidencia-se, ainda, a multidimensionalidade da sustentabilidade uma vez 

que “os problemas deixaram de ser isoláveis uns dos outros, comportando várias 

dimensões, ou seja, as interações entre as esferas econômica, natural e 

sociocultural nada mais são do que a relação entre economia, os recursos e o 

ambiente (STOFFEL; COLOGNESE, 2015, p. 23).  
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Em conclusão a esse pensamento, Stoffel e Colognese (2015, p. 34) 

concluem: 

Muito embora [...] existam diversas concepções e contradições em torno do 
conceito de Desenvolvimento Sustentável, este é discutido de forma mais 
intensa, envolvendo o tripé econômico, social e ambiental. Porém, restringir 
o debate sobre Desenvolvimento Sustentável exclusivamente nestas 
esferas (econômica, social e ambiental) expressa certa limitação. Sugere-
se, então, ampliar os insights para o sistema como um todo sob a ótica da 
multidimensionalidade, onde se inclui, além do tradicional “tripé”, também a 
esfera institucional. 

Assim como Freitas (2012) e Stoffel e Colognese (2015) a maior parte dos 

autores defende a multidimensionalidade da sustentabilidade. Serrão, Almeida e 

Carestiato (2012), por exemplo, defendem que são cinco as principais dimensões da 

sustentabilidade: social, ambiental, política, cultural e econômica. 

As dimensões (social, ambiental, econômica, ética e jurídico-política) 

entrelaçadas, devem ser analisadas de forma complementar, diante da pluralidade 

de necessidades do ser humano que, em conjunto, suprem os anseios do bem-estar. 

Tais dimensões não agregam tanta importância senão quando entendidas no todo, 

cumulativamente (FREITAS, 2012). 

1.4.3.1 Dimensão econômica  

A dimensão econômica da sustentabilidade está vinculada à destinação e 

administração corretas dos recursos naturais e ao desenvolvimento equilibrado. 

Destarte, para que uma empresa seja economicamente sustentável, ela deve ser 

capaz de produzir, distribuir e oferecer seus produtos ou serviços de forma que 

estabeleça uma relação de competitividade justa em relação aos demais 

concorrentes do mercado (OLIVEIRA, 2019). 

A discussão acerca do desenvolvimento econômico sustentável compreende 

a produção, distribuição e consumo de bens e serviços destinados a satisfazer as 

necessidades das pessoas no que diz respeito aos bens relativamente escassos 

(DIAS, 2015). 

Não obstante, seu desenvolvimento e lucro não deve existir em razão de um 

desequilíbrio nos ecossistemas em seu entorno. Se o lucro é proveniente da 

exploração da mão de obra baseada em más condições de trabalho dos funcionários 

ou a degradação do meio ambiente, por exemplo, não há que se falar em 

desenvolvimento econômico sustentável, uma vez que inexiste simetria nas relações 
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estabelecidas (TERRA AMBIENTAL, 2014). 

Bodnar (2011, p. 333) enfatiza: 

A preocupação da geração atual não deve ser a de apenas garantir às 
futuras gerações a mesma quantidade de bens e recursos ambientais. A 
insuficiência deste objetivo é manifesta. Isso porque a irresponsabilidade do 
ser humano gerou um desenvolvimento historicamente insustentável e já 
levou a atual geração à beira do colapso pela manifesta limitação de muitos 
bens primordiais para a vida plena. Assim, é fundamental que toda a 
inteligência coletiva e que todo o conhecimento científico acumulado esteja 
também a serviço da melhora das condições de toda a comunidade de vida 
futura e não apenas a serviço do ser humano. 

Constata-se, então, que a dimensão econômica se relaciona diretamente com 

a gestão eficiente dos recursos naturais e econômicos, almejando o progresso local 

em detrimento da exclusividade do lucro das empresas pautando-se, assim, no 

equilíbrio econômico de toda a sociedade (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 

2012). 

Para que seja viável alcançar a sustentabilidade econômica, imprescindível a 

tomada de decisões que cooperem para a satisfação dos anseios de toda a 

sociedade, de modo a beneficiar a todos e não a um pequeno grupo de pessoas 

(SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012). 

Para que se atenda à sustentabilidade econômica, deve se ponderar a 

qualidade e a eficiência ao cumprir as políticas econômicas, de modo a se 

estabelecer, necessariamente, uma reestruturação da produção e do consumo 

desenfreado, frente à finitude dos recursos naturais (FREITAS, 2012). 

A dimensão econômica reclama, ainda, ações que visem garantir uma renda 

básica justa e adequada a todos, que possibilite uma existência pautada no mínimo 

de dignidade, de modo que, a se firmar um compromisso permanente com a 

superação da pobreza, proporcionando qualidade de vida para todos nessa 

dimensão deve preponderar a preocupação e a ação no sentido de garantia de uma 

adequada renda básica para todos (FREITAS, 2012). 

No que concerne à busca pela sustentabilidade econômica, Dias (2015, p. 36) 

destaca: 

Melhorar a sustentabilidade econômica do mundo significa alcançar uma 
distribuição mais equitativa da riqueza entre os países ricos e pobres. Isso 
significa que os países em desenvolvimento necessitam converter-se em 
atores econômicos mais ativos, aumentando sua capacidade de produzir 
bens e serviços que sejam rentáveis. Isso gerará mais riqueza, com mais 
empregos, e irá propiciar um aumento da renda da população, que então 
será́ capaz de comprar mais bens, o que injetará mais dinheiro no sistema 
econômico, possibilitando que o ciclo se repita. 
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Stoffel e Cologne (2015, p. 30) defendem a conjugação entre a tecnologia 

voltada ao aumento da produtividade, a geração de empregos, distribuição equitativa 

de renda e a preservação dos ecossistemas para promover o desenvolvimento. Para 

os autores, esse entrelaçamento “promoverá o desenvolvimento das potencialidades 

locais e incentivará a diversificação de atividades e setores. [...], possibilitará a 

alocação e gestão mais efetivas dos recursos, acompanhados de um fluxo regular 

dos investimentos públicos e privados [...]. 

Logo, o que se busca atingir com a sustentabilidade econômica é o fomento 

de uma economia solidária, com o fortalecimento das redes sociais produtoras, a 

modernização contínua dos instrumentos de produção e o acesso facilitado aos 

pequenos produtores, a produção de alimentos saudáveis e seguros que possam 

estar ao alcance de todos e o desenvolvimento econômico equilibrado em todo o 

planeta, nos mais diversos setores econômicos (SERRÃO; ALMEIDA; 

CARESTIATO, 2012). 

É dessa disciplina que Serrão, Almeida e Carestiato (2012, p. 24) defendem 

que “uma das formas para alcançar a sustentabilidade econômica são os 

investimentos em pesquisa científica e tecnológica com o objetivo de adaptar os 

setores produtivos da economia para que não provoquem nem danos ecológicos, 

nem danos sociais”. 

Como indica Elkington (2012, p. 112) “a longo prazo, o conceito de capital 

econômico precisará absorver uma gama maior de conceitos, como o capital natural 

e capital social”. 

Destarte, não há que se falar de capital econômico sem considerar o capital 

social, que consubstancia o capital humano, através da saúde e educação da 

sociedade e potencial criação de riquezas devendo, ainda, o capital social ser 

renovável ou, ao menos, substituível (ELKINGTON, 2012). 

Elkington (2012, p. 128) alerta ainda para a necessidade de se ampliar 

também as definições sobre responsabilidade ambiental e ecológica, “incluindo o 

trabalho na direção do ‘desenvolvimento sustentável’ – ‘sustentável’ porque as 

futuras gerações precisam viver neste planeta, “desenvolvimento” porque elas não 

deverão ser condenadas a viver na pobreza”. 

A grande problemática é que a maior parte dos países desenvolvidos são 

mais inflexíveis no que concerne a estabelecer metas voltadas à redução de 

emissão de carbono e outros poluentes que causam o aquecimento global bem 
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como da desaceleração do desenvolvimento econômico (SERRÃO; ALMEIDA; 

CARESTIATO, 2012). 

Isso contrapõe os parâmetros mínimos para o desenvolvimento sustentável, 

uma vez que as interações entre economia e meio ambiente devem ser geridas de 

forma a responder positivamente ao atendimento das necessidades presentes sem 

sacrificar as das gerações futuras (STOFFEL; COLOGNE, 2015). 

1.4.3.2 Dimensão ambiental  

A preocupação da dimensão ecológica é a utilização dos ecossistemas com a 

mais diminuta destruição possível, por meio de um aproveitamento que obedeça ao 

ciclo natural de vida e renovação, a preservação das fontes de recursos naturais e 

energéticos permitindo, assim, a natureza reequilibrar-se (SERRÃO; ALMEIDA; 

CARESTIATO, 2012). 

Stoffel e Colognese (2015, p. 32) ressaltam ainda que “a preocupação maior 

nessa perspectiva de sustentabilidade está voltada para a forma como as atividades 

humanas impactam o meio ambiente. Essa preocupação engloba necessariamente 

um ponto de vista acerca do tempo”. 

Compreende a tomada de decisões e medidas que são do interesse da 

proteção do mundo natural, com especial ênfase na preservação da capacidade do 

ambiente de sustentar a vida humana (FUNDAÇÃO ECOLÓGICA NACIONAL, 

2019). 

Isto porque economia e ecologia, embora singulares, sob o prisma do 

crescimento, são incindíveis: 

Ecologia e economia possuem o mesmo prefixo "eco". A etimologia dos 
termos faz referência a casa. Se a primeira diz respeito ao 'conhecimento da 
casa' e, a segunda, à 'administração da casa', logo, aconselhável o estudo 
da sustentabilidade sob o enfoque ecológico-econômico ou, em outras 
palavras, um estudo da administração do meio ambiente sob o enfoque do 
conhecimento deste mesmo meio ambiente. Mesma maneira, no campo de 
Direito e Ecologia, vez que intercorrentes, demonstrando a análise de 
sustentabilidade ser necessária àquele, seja como fato, como valor ou como 
norma (MACHADO, 2013, p 9). 

Logo, para alcançar a sustentabilidade, além de estimular a produção de 

produtos respeitando os ciclos naturais dos ecossistemas, também se exige o 

desenvolvimento seguro para áreas ecologicamente frágeis, o respeito à capacidade 

de renovação dos ecossistemas e a/maturidade no uso de recursos naturais não 

renováveis (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012). 
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É vital promover mudanças significativas no padrão de consumo e produção, 

com a discriminação de produtos que sejam produzidos de forma a respeitar o 

equilíbrio ambiental e processos socialmente justos (SERRÃO; ALMEIDA; 

CARESTIATO, 2012). 

O consumo não é, e nem nunca foi, diretamente proporcional à capacidade 

natural da natureza em se recuperar. A economia mundial, por séculos, foi pautada 

no extrativismo puro, sem a adoção de qualquer medida para recompor o que fora 

retirado (LÉNA; NASCIMENTO, 2012). 

Léna e Nascimento (2012, p. 23-24) discorrem ainda acerca da expansão da 

sociedade de consumo de massa: 

[...] a explosão do Consumo (expansão da sociedade de consumo de 
massa) e a Tecnologia, com a multiplicação dos eletrodomésticos, dos 
carros individuais e da química industrial. O aumento brutal do consumo de 
petróleo (obtido a preços muito baixos) é ao mesmo tempo a causa e a 
consequência dos 30 anos de crescimento que seguiram a Segunda Guerra 
Mundial. A essa primeira onda corresponderam os primeiros alertas. 

Com o passar dos tempos, uma pequena conscientização foi se alargando, 

como é o exemplo da exigibilidade dos reflorestamentos, mas longe de ser o 

suficiente para garantir a sobrevivência das gerações vindouras (LÉNA; 

NASCIMENTO, 2012). 

Partindo desse pressuposto, sugiram duas posturas diversas: a reformista e a 

revolucionária. A postura reformista prega a desmaterialização da economia, 

aduzindo que o consumo deve voltar-se a outras atividades, notadamente prestação 

de serviços, tecnologia e outras fontes que tendem a consumir menos recursos e 

energia. Já a postura revolucionária preocupa-se com a necessidade urgente de 

mudanças avultosas e drásticas pautadas, principalmente, em valores (LÉNA; 

NASCIMENTO, 2012). 

No entanto, na contramão dos anseios por mudanças, alguns críticos repelem 

a ideia de esforços significativos objetivando mudanças que venham a beneficiar as 

gerações vindouras: 

[...] não devemos sacrificar as gerações atuais em nome das gerações 
futuras. É a postura assumida por antigos críticos das origens antrópicas do 
aquecimento global, como Lomborg ou Nordhaus, que reconheceram 
recentemente a gravidade da situação (infelizmente o lobby conservador só 
cita seus textos anteriores), mas fazem a aposta, bastante ousada) 
determinista e linear, de que as futuras gerações serão mais ricas que as de 
hoje e poderão enfrentar o problema (LÉNA; NASCIMENTO, 2012, p. 37).  

O modelo vivenciado até tempos recentes se pauta no fato de que muitas das 
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necessidades dos seres humanos são atendidas pela propriedade de bens e 

produtos. Muitas gerações prezavam o ter, o guardar e o acumular. Contudo, 

progressivamente, as novas gerações consideram opções alternativas e 

sustentáveis, valorizando, por exemplo, mais o acesso à internet do que a aquisição 

de um veículo, contribuindo assim para a sobrevivência das gerações futuras 

(RIFKIN, 2015). 

Algumas consequências prováveis já podem ser conjecturadas: 

O surgimento de bens comuns conectados em rede está diminuindo o custo 
da mobilidade. No curto prazo, nenhuma montadora pode se dar ao luxo de 
ficar à margem, por temer que seus competidores se envolvam e procurem 
participar ao menos em parte do compartilhamento de carros (RIFKIN, 
2015, p. 265). 

Evidencia-se aqui a importância dessa nova postura no que diz respeito ao 

compartilhamento de veículos, enfatizando que, além de melhorar significativamente 

a mobilidade urbana com a redução de engarrafamentos intermináveis que 

degradam a qualidade de vida dos moradores, em especial das grandes cidades, 

também contribui para a redução da poluição e deterioração do meio ambiente 

(RIFKIN, 2015).   

 Na mesma direção, é traçado o conceito do decrescimento como meio de se 

alcançar o desenvolvimento sustentável:  

[...] o decrescimento não é um conceito e, em todo caso, não é o oposto 
simétrico do crescimento. É um slogan político provocador que visa, 
principalmente, enfatizar a importância de abandonar o objetivo de 
crescimento pelo crescimento, objetivo desprovido de sentido cujas 
consequências são desastrosas para o meio ambiente (LÉNA; 
NASCIMENTO, 2012, p. 45). 

Em detrimento as sociedades de consumo, as sociedades de decrescimento, 

decréscimo ou la décroissance buscam ser construídas a partir dos destroços 

daquelas “sem ter necessariamente que abolir nem o dinheiro, nem os mercados e 

nem mesmo o sistema salarial, não será mais uma sociedade dominada pelo 

dinheiro, uma sociedade de mercado, une sociedade salarial” (LÉNA; 

NASCIMENTO, 2012, p. 53). 

Nesse contexto, surgem os militantes das sociedades de decrescimento, os 

décroissants, que buscam justamente o bem-estar individual e de suas famílias 

regrados pela preocupação coletiva e ambiental. Para eles, a felicidade não está 

pautada na acumulação de riquezas, em especial das que decorrem da degradação 

dos recursos naturais (IDEIA SUSTENTÁVEL, 2020). 
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Trata-se de uma maneira minimalista de viver, que conduz a eliminar da vida 

tudo aquilo que não traz felicidade, não tem mais função, causa estresse ou está 

ocupando espaço sem um propósito. Isso inclui se desapegar de objetos, pessoas, 

atividades e até de hábitos que não te fazem bem (BISTROVEG, 2018). 

Os décroissants franceses baseiam-se em uma ideia mais utópica de 

consumo, contrapondo-se ao protótipo de consumidor brasileiro: 

No que se refere à realidade brasileira, [...] há diferenças significativas entre 
o movimento dos consumidores franceses e a parcela da população 
brasileira consciente relativamente aos tipos de comportamentos 
assumidos. Os décroissants são adeptos de uma atitude mais radical, 
englobando não somente as questões ambientais, mas também aspectos 
éticos e sociais envolvidos tanto na produção quanto na distribuição de 
bens e serviços. [...] ao comparar com os consumidores franceses, os 
brasileiros ainda estão em estágio incipiente, porém há indícios de que a 
consciência coletiva pode ser modificada ao longo do tempo, acompanhada 
por uma forte mudança cultural. [...] os décroissants na França apresentam 
uma imagem um tanto utópica sobre o consumo, mas que o movimento 
pode ser visto e compreendido como uma tentativa de restabelecer a ordem 
e os valores humanos (LÉNA; NASCIMENTO, 2012, p. 272, 273). 

Em suma, a ideia sustentada pelos décroissants baseia-se em conscientizar 

as sociedades de que a felicidade não está atrelada, necessariamente, a bens 

materiais, vão mais além, aduzindo que estes, por muitas vezes, representam uma 

fuga para frustrações internas do indivíduo. Uma vida mais simples e mais 

internalizada tende a mitigar a pseudonecessidade do consumo desenfreado (LÉNA; 

NASCIMENTO, 2012). 

Uma das consequências desse novo conceito de consumo é do aumento 

paulatino do compartilhamento, não só de veículos, mas de roupas, informações e 

até mesmo tecnologias. Essa mudança de comportamento vem delineando uma 

forma sustentável de produção e consumo em prol de uma nova forma de 

desenvolvimento (RIFKIN, 2015).   

Rifkin (2015, p. 269) conclui ainda que: “[...] poucos setores ainda não foram 

afetados pela mudança de posse para o acesso e de mercados para bens comuns 

conectados em rede, à medida que a geração mais jovem busca uma sociedade 

com custo marginal próximo a zero”. 

No Brasil, tais mudanças passaram a ser sentidas, especialmente, com o 

advento da Constituição Federal de 1988 que, pautada nos acordos internacionais, 

trouxe uma visão mais sensível, ética, social e jurídica acerca da necessidade de 

preservação do meio ambiente no processo de desenvolvimento (AQUINO, 2018). 

Da leitura do artigo 225 da Constituição Federal eleva-se, então, o conceito 
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do antropocentrismo alargado “que alia a proteção da natureza, (água, ar, solo, flora, 

etc.) para assegurar a integralidade ecológica as presentes e futuras gerações” 

(AQUINO, 2018, p. 368). 

É através da conservação do capital natural que se pode alcançar uma escala 

de desenvolvimento baseado na sustentabilidade, de modo a poupar o período de 

extração e mitigar a utilização desenfreada dos recursos naturais pois “o 

desaparecimento dos recursos renováveis está na incompatibilidade entre as 

dinâmicas biológica (que determina sua evolução) e econômica (que determina o 

ritmo de exploração do recurso)” (STOFFEL; COLOGNESE, 2015, p. 32). 

1.4.3.3 Dimensão social  

A crescente desigualdade entre as rendas de ricos e de pobres é notória em 

todo o mundo, com os rendimentos das famílias mais abastada expandindo 

desproporcionalmente em relação aos rendimentos das famílias de classe média ou 

baixa (SOUZA; MAFRA, 2014). 

Bodnar (2011) destaca a importância precípua da busca incessante pela 

melhora das condições sociais das populações socialmente fragilizadas. “Isso 

porque os problemas sociais e ambientais estão necessariamente interligados e 

somente será possível tutelar adequadamente o meio ambiente com a melhora das 

condições gerais destas populações” (BODNAR, 2011, 332). 

Essa dimensão objetiva precipuamente construir uma civilização onde 

prepondere a distribuição justa de riquezas para as gerações presentes e futuras 

com a consequente redução das desigualdades sociais. Para que isso seja 

alcançado, necessária se faz a existência de igualdade no acesso a recursos e 

serviços disponibilizados à sociedade  

A dimensão social da sustentabilidade reclama, ainda, o incremento da 

equidade, a potencialização da educação e convívio harmonioso bem como o 

respeito e dignidade aos demais seres vivos (FREITAS, 2012). Refere-se às 

condições mínimas de sobrevivência de vida das mais variadas populações, levando 

em consideração suas crenças, cultura, valores e etnias:  

Para atingir a sustentabilidade social, é necessário fundamentalmente: que 
se erradique a pobreza; que se acabe com a fome, assegurando segurança 
alimentar e melhoramento da nutrição; que pessoas de todas as idades (de 
crianças a idosos) sejam beneficiadas com uma vida saudável e com 
acesso aos serviços básicos que devem ser prestados pelos Estados; que 
as mulheres e as meninas alcancem a igualdade entre os sexos, no acesso 
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ao trabalho e em todas oportunidades que surjam, e autonomia na tomada 
de decisões sobre qualquer aspecto de suas vidas; que seja reduzida a 
desigualdade dentro e entre os países; que aqueles atingidos pela extrema 
pobreza recebam auxílio do Estado até que estejam em condições de se 
autossustentarem (DIAS, 2015, p. 38). 

Uma sociedade sustentável demonstra uma preocupação crescente voltada 

aos meios assecuratórios para garantir um aumento na qualidade de vida 

garantindo, assim, o bem-estar humano, o que implica no direito ao mínimo 

necessário para uma vida digna, que possibilite a todos os cidadãos acesso aos 

recursos naturais e energéticos e aos bens e serviços disponíveis em condições de 

igualdade (STOFFEL; COLOGNESE, 2015). 

A igualdade como princípio constitucional encontra-se estampada em vários 

dispositivos: a igualdade racial (artigo 4º, VIII); a igualdade entre os sexos (artigo 

5º, I); igualdade de credo religioso (artigo 5º, VIII); a igualdade jurisdicional (5º, 

XXXVIII); a igualdade trabalhista (artigo 7º, XXXII); a igualdade política (artigo 14) e 

igualdade tributária (artigo 150, III) (BRASIL, 1988). 

A igualdade não se pauta somente na oferta de iguais condições a todos. 

Exige que pessoas em situações diferentes, sejam tratadas também de forma 

diferenciada, pois nem todos se encontram aptos a usufruir das mesmas 

oportunidades (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012). 

 A exemplo disso, tem-se as cotas em universidades públicas, destinadas à 

população de baixa renda que não tem o mesmo alicerce do que o egresso oriundo 

de um ensino privado de qualidade (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012). 

Há que se mencionar também a necessária redução das desigualdades. No 

plano interno, entre os estados da federação, no plano externo, entre as mais 

diferentes nações. Para tanto, primeiramente imperioso entender o que ocasionou o 

desequilíbrio, posteriormente, quais as medidas e políticas a serem adotadas a fim 

de diminuí-lo (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012). 

Além da igualdade social, o que também se busca alcançar com a 

sustentabilidade social é a distribuição justa de renda, a igualdade entre homens e 

mulheres, incluindo a incorporação da mulher na política, no mercado e no bem-

estar social, a criação de trabalhos que permitam a obtenção de renda adequada à 

obtenção de uma melhor qualidade de vida e, por fim, a universalização das políticas 

de educação, saúde, habitação e seguridade social (SERRÃO; ALMEIDA; 

CARESTIATO, 2012). 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641674/artigo-4-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731283/inciso-viii-do-artigo-4-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Ao analisar a história do Brasil percebe-se que a distribuição de renda sempre 

foi desigual. A riqueza gerada pelos grandes produtores e exportadores de açúcar, 

ouro, pedras preciosas e café, foi investida fortemente no setor industrial, embalados 

pelos incentivos do governo, imbuído na intenção de não mais precisar importar 

todos os produtos manufaturados de que o país necessitava (SERRÃO; ALMEIDA; 

CARESTIATO, 2012). 

No entanto, a riqueza gerada não foi partilhada de maneira equitativa, de 

modo a gerar acúmulo de fortuna nas mãos dos grandes proprietários em detrimento 

da mão de obra barata de seus trabalhadores. Essa massa populacional, em busca 

de novas oportunidades, juntamente com os escravos libertados após a abolição da 

escravatura, deslocou-se para as cidades vendendo seu trabalho por salários baixos 

e gerando um crescimento desordenado dos centros urbanos, através de 

construções em áreas periféricas não ocupadas ((SERRÃO; ALMEIDA; 

CARESTIATO, 2012). 

Da mesma forma, o país como um todo foi severamente afetado com a 

extração depredadora  de riquezas durante a colonização europeia, que aplicavam 

todo o lucro obtido nos seus países, gerando a instauração de cidades e indústrias, 

fomentando também a área social, como educação, saúde, saneamento habitação, 

gerando, assim, melhora na qualidade de vida para a sua população, ao passo que 

nos países explorados, ceifados de suas riquezas, a sua população viveu, e ainda 

vive, em condições sociais pouco favoráveis (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 

2012). 

Toda essa logística acabou por ocasionar substanciais desigualdades entre as 

nações, dividindo-as entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, ou, 

respectivamente, de primeiro mundo e de terceiro mundo, onde se conclui que “a 

forma como a riqueza dos países é distribuída influencia na construção das 

sociedades, no presente e no futuro” (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012, p. 

33). 

É na dimensão social da sustentabilidade que encontram guarida os direitos 

fundamentais sociais, que requerem os respectivos programas relacionados à 

universalização partindo do pressuposto que não existe desenvolvimento excludente 

e injusto. Não se pode contemplar o desenvolvimento pautado na supremacia de 

poucos em detrimento dos demais seres vivos, ou seja, não se admite qualquer 

discriminação negativa, de forma que as distinções devem ser feitas tão somente 



59 

para favorecer desfavorecidos, mediante ações positivas (FREITAS, 2012). 

A sustentabilidade social abrange os direitos humanos, direitos fundamentais, 

sociais, do trabalho e de governança corporativa. Traduz a ideia de que as gerações 

futuras devem ter igual, ou superior, acesso aos recursos sociais como a geração 

atual, configurando assim uma equidade intergeracional. Da mesma forma, também 

deve haver igualdade de acesso aos recursos sociais dentro da atual geração, ou 

seja, equidade intrageracional (FUNDAÇÃO ECOLÓGICA NATURAL, 2019). 

Vislumbra-se a sustentabilidade da análise do disposto na Constituição 

Federal em seus artigos 6º, in verbis, no que tange aos direitos sociais 

fundamentais: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988). 

De forma suplementar, o artigo 7º da Carta Magna elenca os direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais que visam a melhoria de sua condição social como a 

proteção contra despedida sem justa causa ou arbitrária, direito ao seguro 

desemprego, ao salário mínimo unificado capaz de atender às necessidades 

básicas, fundo de garantia por tempo de serviço, décimo terceiro salário, 

remuneração especial do trabalho noturno, proibição de retenção dolosa do salário, 

participação nos lucros, salário família, remuneração do serviço extraordinário, gozo 

de férias anuais, licença maternidade e paternidade, repouso semanal remunerado, 

proteção do mercado de trabalho da mulher, aviso prévio proporcional ao tempo de 

serviço, segurança do trabalho, adicional de insalubridade e periculosidade, 

aposentadoria, direito à creche e pré-escola até 5 (cinco) anos de idade para filhos e 

dependentes, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, 

seguro contra acidente de trabalho, proteção em face da automação, ação quanto os 

créditos resultantes das relações de trabalho, proibição de discriminação em relação 

a salário e critérios de admissão, proibição de distinção de trabalho técnico, 

intelectual ou manual, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, à partir dos 14 (quatorze) anos e igualdade de 

direitos entre trabalhadores avulsos e com vínculo empregatício (BRASIL, 1988). 

O artigo 8º, por seu turno, prevê o direito de livre associação profissional ou 

sindical, enquanto os artigos 9 ao 11 direito de greve, de participação e deliberação 
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acerca de seus direitos em órgãos públicos e de representação (BRASIL, 1988). 

O grande desafio é alcançar uma sociedade baseada nos princípios da 

igualdade, da liberdade e nos direitos fundamentais, através da implementação de 

políticas públicas de combate à miséria, fomento da educação e profissionalização, 

programas de habitação, saneamento básico, geração de empregos e saúde 

(SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012). 

Portanto, “quando as desigualdades sociais não mais existirem os direitos 

fundamentais de todos os cidadãos estiverem garantidos, que podemos dizer que 

estamos vivendo a dimensão social da sustentabilidade” (SERRÃO; ALMEIDA; 

CARESTIATO, 2012, p. 34). 

1.4.3.4 Dimensão ética 

Através da concepção da dimensão ética da sustentabilidade, é inadmissível 

que o outro (independentemente de se tratar de animal racional, irracional ou da 

natureza como um todo) seja coisificável, de modo que a cooperação entre os seres 

é um dever evolutivo favorável à continuidade da vida como sistema ambiental. 

Logo, aqueles que possuem maior autoconsciência, devem assumir o dever de 

resguardar a integridade e a nobreza de caráter (FREITAS, 2012).  

No homem, pela sua natureza e processo de evolução, há a prevalência da 

racionalidade em detrimento aos impulsos da insaciabilidade. “Há, nessa 

perspectiva, o dever ético racional de expandir liberdades e dignidades, assim como 

de permitir que cada ser humano atue como uma espécie de criador de destinos” 

(FREITAS, 2012, p. 61). 

 No ensinamento de Freitas (2012, p. 61): 

Uma atitude eticamente sustentável é apenas aquela que consiste em agir 
de modo tal que possa ser universalizada a produção do bem-estar 
duradouro, no íntimo e na interação com a natureza. Por outras palavras, a 
atitude ética sustentável dá cabo de dupla tarefa: alcançar o bem-estar 
íntimo e, simultaneamente, o bem-estar social. 

Considerando a dimensão ética aliada à intrínseca racionalidade que habita o 

íntimo de cada ser humano, é salutar que este atue de modo a reprimir todo e 

qualquer comportamento cruel e/ou degradante que possa ser direcionado a cada 

integrante desse universo. Em outras palavras, não basta abster-se de fazer o mal, é 

necessário que o homem adote uma conduta positiva a fim de garantir o bem-estar 

duradouro de todos, do íntimo e no trato com a natureza (FREITAS, 2012). 
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A Constituição Federal, em respeito a vários tratados internacionais, ao tratar 

dos direitos e garantias fundamentais esculpidos no artigo 5º veda, expressamente, 

no inciso III, a submissão de qualquer pessoa a tratamento cruel ou degradante, 

configurando cláusula pétrea (BRASIL, 1988). 

Recentemente, com a expansão da consciência acerca dos direitos dos 

animais, deixando de lado a concepção do animal como objeto de direitos para 

adotar a de sujeito de direitos, foi publicada a Lei 14.064/20 que altera o disposto no 

artigo 32 da Lei 9.065/98 (BRASIL, 1998) para aumentar a pena de quem praticar o 

ato de abuso e maus-tratos de animais domésticos, nativos ou exóticos (BRASIL, 

2020). 

Com a nova redação, a pena que antes era de detenção de três meses a um 

ano e multa passa a ser de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição 

de guarda, em se tratando de cães e gatos (BRASIL, 2020). 

Freitas (2012, p. 61) sinteticamente conclui que “a atitude ética sustentável dá 

cabo de dupla tarefa: alcançar bem-estar íntimo e, simultaneamente, bem-estar 

social”. Deslinda ainda a universalização do bem-estar duradouro, material e 

imaterial, para todos os seres, humanos ou não (FREITAS, 2012). 

1.4.3.5 Dimensão política e jurídico-política 

Como já difundido anteriormente, ao bem-estar não se limita às dimensões 

constantes no tripé, pois os mesmos, por si só, não logram êxito em produzir efeitos 

se não estiverem todos os direitos e garantias fundamentais do ser humano 

resguardados, garantidos e não somente os previstos constitucionalmente, mas 

todos aqueles meios que visam produzir esses direitos (FREITAS, 2012). 

Em termos políticos e jurídico-políticos, necessária é a comparação entre os 

dois modelos de desenvolvimento: o que preponderou, e ainda se destaca 

atualmente, marcado pela busca desenfreada de crescimento, do lucro pelo lucro, 

em detrimento do meio ambiente, superando a sua capacidade de regeneração, e o 

modelo sustentável, que visa a harmonização entre o plano ecológico e a economia 

(FREITAS, 2012). 

A abordagem política da sustentabilidade pode ser analisada na esfera 

internacional e, também, nacional. No plano externo compreende: 

Prevenção de guerras, garantindo a paz e a cooperação internacionais; 
Aplicação do princípio da precaução na gestão do meio ambiente; Proteção 
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da diversidade biológica e cultural; Gestão do patrimônio global como 
herança da humanidade; Cooperação científica e tecnológica internacional 
[...] (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012, p. 57/58). 

Internamente, os desafios políticos nacionais requerem a viabilização de 

ações que visem construir: 

Democracia participativa [...]; Equilíbrio entre os ambientes urbanos e rurais, 
evitando-se o esvaziamento do campo e o “inchaço” das cidades; 
Superação das desigualdades entre e nas regiões do país; Aplicação 
universal dos direitos humanos, chamados direitos universais [...], 
independentemente de classe social, etnia, gênero ou religião; Nível 
razoável de coesão social, pois uma sociedade coesa não apresenta 
diferenças que causem violência ou disputa por territórios, por exemplo; 
Aplicação do princípio da precaução [...]; Proteção da diversidade biológica 
e cultural (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012, p. 57). 

Tal dimensão, considerada em sua forma mais complexa, pode assumir o 

âmbito da sustentabilidade na sua dimensão jurídico-política, esta deve ser 

entendida como um princípio constitucional e não meramente como uma norma, 

visto que universaliza a submissão às condições multidimensionais da qualidade de 

vida, a fim de resguardar os direitos das gerações futuras, de onde se extrai o status 

de dimensão jurídico-política (FREITAS, 2012). 

Com a característica de Princípio Constitucional, a dimensão jurídico-política é, 

deveras, abrangente, resguardando os direitos fundamentais, tanto das gerações 

presentes quando das futuras. Destacam-se o direito à vida digna, pautada em 

políticas públicas preventivas e de enfrentamento,  de saúde física e mental, direito à 

alimentação sem excessos e carências, direito ao ambiente limpo, voltado ao 

incentivo de energias renováveis, direito à educação de qualidade, direito à 

democracia, direito à livre informação e de conteúdo qualificado, que engloba o 

acesso universal e irrestrito à internet, direito ao processo judicial e administrativo 

em tempo útil, direito à segurança e à ressocialização, direito à renda oriunda de 

trabalho, direito à boa administração pública e, por fim, direito à moradia digna e 

segura, incluindo a remoção de pessoas em área de risco (FREITAS, 2012). 

Serrão Almeida e Carestiato (2012, p. 55) ressaltam que:  

[...] é necessário promover e garantir o acesso universal aos direitos 
fundamentais, como o direito de participação, de expressão, de associação, 
de locomoção, de acesso às informações, todos eles indispensáveis ao 
desenvolvimento pessoal e coletivo. 

No entanto, Aquino (2018) sustenta que a jurisdição nacional não consegue, 

por si só, esgotar todos os regramentos, critérios, alcance e efetividade, como por 
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exemplo, identificar o causador de um dano difuso, bem como quantificar a sua 

extensão. 

A tarefa se apresenta hercúlea, senão impossível, se pensada esses 
parâmetros. Se as fontes normativas têm como fundamento primário um 
saber ecosófico, podem ser visualizados os agentes, as experiências, os 
locais, as estratégias e os modos de articulação para se chegar numa 
resposta satisfatória diante desse problema que é político, jurídico e 
econômico, denominado crise da sustentabilidade (AQUINO, 2018, p. 371). 

Logo, o rol de possibilidades para promover o desenvolvimento sustentável, 

apresentado por Aquino (2018), compreende as jurisprudências de cortes 

internacionais; direito comparado, direito comunitário, tradados, acordos e 

convenções internacionais, direito constitucional, pluralismo político, direitos 

humanos e direito à sustentabilidade (AQUINO, 2018). 

Portanto, é coerente a união de esforços entre as nações para viabilizar as 

medidas e coerções em face de articulações políticas, econômicas, ambientais e 

jurídicas e sociais no mundo, bem como criar estratagemas que tornem possível 

mecanismos e estratégias capazes de tornar viável a convivência menos egoística 

pautada no lucro pelo lucro e mais complacente, que é o principal foco dos principais 

textos constitucionais ao redor do mundo (AQUINO, 2018). 

1.4.3.6 Dimensão cultural 

A cultura corresponde a um conjunto de experiências de determinada 

sociedade incluindo tradições, costumes e crenças, que passam de uma geração à 

outra através de imitação ou informações, estando em constante processo de 

transmutação (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012) 

A diversidade cultural, por seu turno, deve ser entendida não só pela distinção 

entre os costumes das mais variadas sociedades, mas sim pela necessidade de 

convívio entre diferentes etnias, seus hábitos e tradições (SERRÃO; ALMEIDA; 

CARESTIATO, 2012). 

A valorização e o reconhecimento da diversidade de línguas, costumes, 

utilização dos recursos naturais, formas de ocupação territorial e organização social 

de diferentes sociedades, aliado ao convívio pacífico entre as diferentes etnias, é o 

que constitui a sustentabilidade cultural (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012). 

Este conceito encontra-se bem definido no artigo 215 da Constituição Federal: 

“o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 
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fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais” (BRASIL, 1988). 

Para estimular a preservação do patrimônio cultural brasileiro, em 1937 foi 

criado o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autarquia 

federal vinculada ao Ministério do Turismo. Tem como missão proteger e promover 

os bens culturais do Brasil para as gerações atuais e futuras (IPHAN, 2021). 

A autarquia é responsável, ainda, pelo monitoramento e conservação dos 

bens culturais brasileiros inscritos na Lista do Patrimônio Mundial e na Lista o 

Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, bem como os patrimônios material, 

ambiental, imaterial, arqueológico e cultural, conforme convenções da Unesco, 

respectivamente, a Convenção do Patrimônio Mundial de 1972 e a Convenção do 

Patrimônio Cultural Imaterial de 2003 (IPHAN, 2021). 

Visando atingir os fins colimados, se vale de inúmeros programas de proteção 

e também financiamento, como PAC Cidades Históricas, Preservação de Acervos; 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), Programa de Promoção do 

Artesanato de Tradição Cultural (Promoart), Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(Pronac) Financiamento para Recuperação de Imóveis Privados e 

Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) (IPHAN, 2021). 

A cultura popular, ou patrimônio cultural imaterial, é transmitida de geração 

em geração e compreende os costumes, músicas, dança, jogos, culinária, 

artesanato e festividades que são transmitidas por imitação ou palavras de geração 

a geração (SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA, 2021). 

As diversas manifestações da cultura brasileira podem ser representadas, por 

exemplo, pela literatura de cordel, bumba-meu-boi, frevo, jongo, fandango caiçara, 

tambor de crioula, congadas de Minas, Cocos do Nordeste e Marujada de São 

Benedito (SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA, 2021). 

Ainda em análise ao artigo 215, em seu § 1º, está previsto o dever do Estado 

em proteger as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e 

demais grupos étnicos que compõe processo civilizatório nacional (BRASIL, 1988). 

Exteriorizando o dispositivo, vale mencionar o artigo 1º da Lei 11.645/2008 

que tornou obrigatório o estudo da história indígena e afro-brasileira nos 

estabelecimentos de ensino públicos e privados, níveis fundamental e médio 

(BRASIL, 2008). 

O § 2º do mesmo dispositivo constitucional prevê a fixação de datas 

http://whc.unesco.org/en/list/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/71
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/71
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao1972%20-%20br.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/235/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/510
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/761/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/223
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/223
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/622
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/622
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/2082
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comemorativas em homenagem aos grupos étnicos presentes no país de alta 

significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais (BRASIL, 2008). 

Pautado nisso, em 2008 foi aprovada na Câmara dos Deputados a proposta 

que define datas comemorativas alusivas aos principais grupos étnicos do país, 

ficando estabelecido o Dia do Índio em 19 de abril, para celebrar os povos 

indígenas, o Descobrimento do Brasil em 22 de abril, que remonta à chegada do 

branco europeu em território nacional e o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 

de novembro em homenagem ao afrodescendente, tendo como referência a data da 

morte de Zumbi dos Palmares (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021). 

Por fim, o § 3º visa o desenvolvimento cultural do país através da promoção e 

difusão de bens culturais, formação e qualificação de gestores de cultura, 

democratização do acesso aos bens de cultura, a valorização das diversidades 

étnicas e a valorização do patrimônio cultural brasileiro (BRASIL, 1988). 

1.4.3.7 Sustentabilidade e educação 

Considerando todas as dimensões anteriormente citadas, há que se destacar 

ainda a estreita relação entre a sustentabilidade e a educação, pois é através dela 

que os conceitos são difundidos, criando-se uma consciência voltada à garantira de 

uma vida viável para as gerações futuras (HÜLSE, 2020). 

A Constituição Federal é um direito social, assim estabelecido pelo artigo 6º, 

caput, e enfatizado pelo artigo 205:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Da previsão constitucional, Hülse (2020, p. 75) concluem que a educação 

possui três objetivos fundamentais: “pleno desenvolvimento da pessoa, qualificação 

para o trabalho e preparo para o exercício da cidadania”. 

A exemplo, o artigo 225, ao tratar das medidas assecuratórias para um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impõe:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.  
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  
[...]; 
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
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conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
[...] (BRASIL, 1988). 

Por tais motivos, hodiernamente a sustentabilidade deve estar presente em 

cada uma das disciplinas escolares, principalmente, no que concerne à sua 

integração à realidade social. Nesse contexto, Hülse (2020, p. 76) esclarece: 

[...], o conteúdo deve se dinamizar a partir de práticas de pesquisa que 
favoreçam projeções e intervenções a partir das demandas detectadas, 
viabilizando um conhecimento pesquisado, aprofundado, experienciado e 
vivido em todo o ambiente escolar e além de seus limites, visando uma 
generalização da sustentabilidade em suas dimensões econômica, social, 
ambiental ou outras que venham a ser criadas. 

A educação pautada na sustentabilidade reivindica que os estudantes se 

conectem ao mundo exterior a fim de facilitar a vivência da vida social, ambiental, 

econômica e política (HÜLSE, 2020). 

1.4.3.8 A necessária conexão entre as dimensões 

As dimensões da sustentabilidade não podem ser consideradas de outra 

forma que não conectadas, complementares e incindíveis umas das outras. A 

análise individual é muito vaga, não atinge o fim precípuo que é o alcance do 

desenvolvimento sustentável (FREITAS, 2012).  

Para Hülse e Passold (2018, p. 177) “a sustentabilidade há que ser construída 

com base em múltiplas dimensões que vão além da jurídica, e considerem as 

variáveis ecológica, social, econômica e tecnológica, tendo como base forte o meio 

ambiente”. 

Não obstante, Aquino (2018, p. 375) enfatiza que:  

Não é possível definir essa palavra pela quantidade de suas faces devido à 
conectividade em rede dos espaços existentes e que formam uma 
linguagem própria, bem como de outros, nos quais, historicamente, podem 
surgir e compor o mosaico léxico da sustentabilidade.   

Como tudo no mundo encontra-se interligado, todos os seres e coisas se 

correlacionam. Logo, a degradação ambiental é diretamente congruente com a 

indigência e vulnerabilidade social, e assim reciprocamente. “[...], a sustentabilidade 

(longe de ser unívoca ou unilateral) só pode ser entendida como princípio 

multidimensional (de raízes biológicas e evolutivas, com desdobramentos sociais, 

econômicos, éticos e jurídicos, em sentido forte” (FREITAS, 2012, p. 72). 

Não há que se olvidar ainda da multidimensionalidade dos anseios de uma 

sociedade. Ora, se as necessidades são multifárias, não há razão para se pautar a 
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sustentabilidade em uma ou outra dimensão, o que ratifica a indispensabilidade da 

conjugação de várias dimensões, decorrentes e complementares entre si (FREITAS, 

2012). 

Observa-se, ainda, a importância do entrelaçamento das dimensões da 

sustentabilidade da análise dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

bem como dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que, guiados 

pelas mais importantes áreas para um desenvolvimento sustentável, não se limitam 

às questões ambientais, mas também sociais, jurídicas, políticas, econômicas e 

éticas (ODM BRASIL, 2021). 

1.5 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO (ODM) E OBJETIVOS DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) têm como precursores 

os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que traduziram o resultado da 

Conferência do Milênio, realizada em setembro de 2000, na sede da ONU, em Nova 

York, que contou com a participação dos maiores líderes mundiais da época (UNFPA 

BRASIL, 2021).  

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) tinham como data-alvo o 

ano de 2015 e direcionaram o foco para oito áreas chave, assim consideradas como 

as mais cruciais para de atender o desenvolvimento sustentável mundial: 

erradicação da pobreza e da fome extrema, redução da mortalidade infantil, 

melhorar a saúde materna, a educação primária universal, a igualdade entre os 

sexos e a autonomia das mulheres, combater o HIV/Aids, a malária e outras 

doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial 

para o desenvolvimento (ODM BRASIL, 2021). 

Em 2012, com a aproximação da data limite e com o intuito de estabelecer 

novos objetivos para o desenvolvimento mundial pós 2015, a ONU promoveu, na 

cidade do Rio de Janeiro, a Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável – a 

Rio + 20, novamente com a participação dos líderes mundiais de maior destaque 

(DIAS, 2015). 

Da Conferência Rio+20 nasceram os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Como resultado, foi elaborado um documento intitulado “O futuro 

que queremos”. Neste, acordaram os Estados signatários que os objetivos traçados 

são universais e, portanto, aplicáveis a todas as nações, considerando, é claro, as 
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mais distintas características, níveis de desenvolvimento e prioridades, sendo 

considerados os mais importantes fundamentos para a erradicação da pobreza que 

surgiram até os dias atuais (DIAS, 2015). 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte de uma 

agenda que compreende 169 metas e 17 objetivos que visam os anseios mundiais 

para a edificação de um mundo mais igualitário, sustentável, justo e evoluído até 

2030 (ODM BRASIL, 2021). 

O plano de ação formulado pelo documento focou seus objetivos de forma a 

considerar as três mais importantes dimensões da sustentabilidade: social, 

ambiental e econômica. Desta forma, se acertou também a criação de um grupo 

aberto de trabalho que ficou encarregado de apresentar um relatório de propostas 

de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi efetivado em setembro de 

2014 (DIAS, 2015). 

O resultado então, entregue pelo Grupo de Trabalho Aberto, foram os 17 

(dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abaixo relacionados (ODS 

BRASIL, 2021): 

OBJETIVO 1: Erradicar a pobreza em todas as suas formas em todas as 
partes;  
OBJETIVO 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável;  
OBJETIVO 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de 
todos em todas as idades;  
OBJETIVO 4: Garantir uma educação de qualidade e equitativa e promover 
as oportunidades de aprendizagem permanente para todos;  
OBJETIVO 5: Alcançar a igualdade de gênero e a autonomia de todas as 
mulheres e meninas;  
OBJETIVO 6: Garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos;  
OBJETIVO 7: Garantir o acesso à energia acessível, confiável, sustentável 
e moderno para todos;  
OBJETIVO 8: Promover um crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, um emprego pleno e produtivo e um trabalho digno para todos; 
OBJETIVO 9: Construir infraestruturas resistentes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e promover a inovação;  
OBJETIVO 10: Reduzir a desigualdade dentro e entre países;  
OBJETIVO 11: Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resistentes e sustentáveis;  
OBJETIVO 12: Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis; 
OBJETIVO 13: Adotar medidas urgentes para combater as mudanças 
climáticas e seus impactos;  
OBJETIVO 14: Conservar e utilizar de modo sustentável os oceanos, os 
mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;  
OBJETIVO 15: Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, o manejo sustentável das florestas, combater a 
desertificação e deter e reverter a degradação da terrar e deter a perda da 
biodiversidade;  
OBJETIVO 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 



69 

desenvolvimento sustentável, facilitar o acesso a justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis;  
OBJETIVO 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 
parceria mundial para o desenvolvimento sustentável. 

Há um notável alinhamento entre os objetivos do desenvolvimento sustentável 

elaborados pela ONU e a Constituição Federal de 1988 que vêm referendá-los em 

inúmeros de seus dispositivos. Exemplificativamente, ao tratar dos Objetivos 

Fundamentais, em seu artigo 3º, III, traz: “Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: [...] III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 1988). Claramente 

relacionado com o ODS 1 “Erradicar a pobreza em todas as suas formas em todas 

as partes” bem como com o ODS 10 "Reduzir as desigualdades: reduzir a 

desigualdade dentro dos países e entre eles" (ODS BRASIL, 2021). 

A igualdade de gênero e empoderamento de meninas e mulheres, estampado 

no ODS nº 5, encontra guarida nos próprios objetivos fundamentais, mais 

especificamente no artigo 3º, IV: “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 

1988), e no disposto no artigo 5º:  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição;  
[...] (BRASIL, 1988). 

A igualdade vislumbrada pelo ODS 5 é vista ainda no que se refere aos 

direitos dos trabalhadores, descritos no artigo 7º, XX e XXX da Carta Magna:  

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:  
[...] XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei; 
[...] XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;  
[...] (BRASIL, 1988). 

O direito à educação, representado pela ODS 4, encontra correspondente 

constitucional no artigo 205:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 
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No que versa sobe os direitos dos trabalhadores, de que trata o artigo 

supramencionado, vale destacar ainda o artigo 1º, que menciona como  um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalhos e a 

livre iniciativa e o artigo 5º que veda o trabalho forçado (BRASIL, 1988), estando 

assim em consonância com o ODS 8 que visa “[...] promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o 

trabalho decente para todos (ODS BRASIL, 2021). 

Por seu turno, o artigo 225 destaca que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações” fazendo referência ao ODS 15 (BRASIL, 
1988). 

Além dos dispositivos constitucionais, os ODS também estão estampados em 

leis ordinárias, decretos e outros correspondentes legislativos, firmando, ao menos 

teoricamente, o comprometimento do Brasil para com o Desenvolvimento 

Sustentável das Nações (NEVES; SEIXAS, 2018). 

Contudo, a prática nem sempre reflete a teoria. Para que os ODS sejam de 

fato perseguidos e, quiçá, alcançados, é imprescindível que haja o engajamento de 

todos para a implementação de políticas públicas, a mobilização social e a tomada 

de ações por parte da iniciativa privada (NEVES; SEIXAS, 2018). 

É necessário um fortalecimento da cultura do desenvolvimento regrado pela 

sustentabilidade nos Estados, na sociedade e nos mais diversos setores da 

economia, a fim de garantir qualidade de vida considerando os mais variados 

sentidos do bem-estar humano, não só para as gerações atuais, mas também para 

as futuras (ODS BRASIL, 2021). 

1.6 A ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR COMO 

INSTRUMENTO DA SUSTENTABILIDADE 

 Neste último item, se discorrerá sobre o Histórico dos Bombeiros Voluntários 

no Brasil e seu papel no suprimento da carência de serviços públicos de bombeiros. 

O estudo se concentrará, então, na Associação de Serviços Sociais Voluntários, 

Bombeiros de Caçador, especialmente no que concerne a sua atuação frente à 

sustentabilidade social e econômica do município. 
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1.6.1 As Associações De Bombeiros Voluntários No Brasil Como Alternativa À 

Carência Pública 

O Título II da Constituição Federal, ao estabelecer os direitos e garantias 

fundamentais, traz em seu artigo 5º a garantia de segurança aos cidadãos, quando 

estabelece que: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 

1988). 

A segurança é um direito social previsto no artigo 6º e 144 da Constituição 

Federal, sendo dever do Estado e direito de todos. No rol de órgãos que compõe a 

segurança pública encontram-se inseridos os Corpos de Bombeiros Militares (art. 

144, V, §5º, CF) (BRASIL, 1988). 

A garantia dos valores democráticos, liberdade e igualdade a todos os 

cidadãos, bem como a proteção e a integridade das pessoas e a soberania de nosso 

território é dever do Estado, constitucionalmente tutelado (SZABÓ; RISSO, 2018). 

O Estado, a fim de proporcionar segurança aos seus cidadãos, deve se valer 

de políticas públicas que buscam promover os direitos dos cidadãos com equidade, 

igualdade e oportunidades (SZABÓ; RISSO, 2018). 

O artigo 144 da Constituição Federal de 1988 delimita que a assistência dos 

Bombeiros Militares é dever precípuo do Estado e visa proteger o meio ambiente e o 

cidadão em sua vida, saúde e, também, no seu patrimônio (BRASIL, 1988). 

Ainda se valendo do art. 144 da Constituição Federal, em seu § 5º, vislumbra-

se que cabe aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em 

lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, cabendo a cada unidade 

federativa legislar sobre as suas atribuições específicas (BRASIL, 1988). 

Destarte, a atuação dos bombeiros é serviço público de natureza essencial, 

próprio do Estado. Contudo, essa função primordial não abrange parcela significativa 

da população brasileira, visto que, em 2016, aproximadamente 80% (oitenta por 

cento) dos municípios brasileiros não eram assistidos por serviços de prevenção, 

combate a incêndios, busca e salvamento, que são, como já mencionado, 

atribuições constitucionais dos Corpos de Bombeiros (MASNIK, 2016). 

Em outra pesquisa realizada anteriormente, em 2013, pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia, em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 
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Paulo (IPT), tendo como pesquisador José Carlos Tomina, apenas 14% dos 5570 

municípios existentes à época eram atendidos por serviços de bombeiros, ou seja, a 

maior parte da população ficava inteiramente desassistida, o que ainda é uma 

realidade (REVISTA EMERGÊNCIA, 2021). 

Uma alternativa utilizada pelo Estado para suprir a carência de mão-de-obra, 

é o pagamento de diárias para Guarda-vidas Civis e Bombeiros Civis, que atuam 

junto aos Bombeiros Militares do Estado. Os Guarda-vidas civis trabalham em turnos 

de 9 a 12 horas e os Bombeiros Civis em turnos de 4 a 8 horas, 8 a 16 horas e 16 a 

24 horas, o que demonstra a evidente falta de efetivo das Corporações Militares 

para atender a população respectiva de cada unidade de atuação (GOVERNO DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA, 2021). 

Outra possibilidade apontada é dada pela Lei Complementar 380/2007 que 

criou o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública (CTISP). Os inativos 

poderão voltar a atuar, preferencialmente no órgão de origem, sem sofrer qualquer 

alteração no seu regime jurídico-funcional, fazendo jus a retribuição financeira, 

uniforme, equipamentos, alimentação, diárias e transporte, quando em 

deslocamento em face da realização de tarefas fora da sede e férias (SANTA 

CATARINA, 2007). 

Uma terceira opção, adotada por alguns municípios desassistidos pelo serviço 

de Bombeiro Militar, é a implantação de Associações de Bombeiros Voluntários que 

prestam serviços da mesma natureza e, também, atuam em projetos sociais 

(BRASIL, 2009). 

Vários modelos análogos existentes pelo mundo demonstram viabilidade e 

servem como incentivo para a adoção do modelo. O Bombeiro Voluntário de 

Joinville, por exemplo, inspirou-se no modelo alemão, já conhecido pelos seus 

colonizadores. Outras experiências bem-sucedidas também servem como centelha 

por seus resultados positivos, como é o caso da Austrália, Áustria, Chile (onde 100% 

dos bombeiros são voluntários), Costa Rica, Estados Unidos, Japão (que abriga a 

Federação Mundial de Bombeiros Voluntários), Paraguai e Uruguai (BRASIL, 2009). 

O modelo europeu de serviços civis de bombeiros, que teve início em 

Joinville, transcorreu desde então de forma ininterrupta e, aos poucos, foi sendo 

disseminado pelo Brasil (BRASIL, 2009). As corporações voluntárias atuam nas 

áreas de segurança, defesa civil, saúde, ensino e assistência social (ABVESC, 

2021) 
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Hoje, estados como a Bahia, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo 

detém algumas unidades e têm trabalhado em prol da adoção da ideia, visando a 

carência do serviço público equivalente, mas, é nos estados do Rio Grande do Sul e 

de Santa Catarina que o modelo mais se destaca (BRASIL, 2009). 

No Rio Grande do Sul são 59 unidades, sendo que 46 delas são filiadas à 

Associação de Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul – Voluntersul. No total, 

sua atuação abrange 79 municípios atendendo, aproximadamente, 900 mil pessoas 

(VOLUNTERSUL, 2020).  

Em Santa Catarina são 31 corporações, todas filiadas à Associação de 

Bombeiros Voluntários de Santa Catarina (ABVSC), compostas por 4.773 

integrantes e que atendem, ao todo, 50 municípios e cerca de 1,6 milhões de 

pessoas. São signatárias as corporações de Araquari, Ascurra, Balneário Barra do 

Sul, Barra Velha, Caçador, Campo Belo do Sul, Concórdia, Corupá, Guaramirim, 

Ibirama, Ilhota, Indaial, Ipumirim, Irani, Itaiópolis, Jaguaruna, Jaraguá do Sul, 

Joinville, Lindóia do Sul, Lontras, Massaranduba, Navegantes, Penha, Pomerode, 

Presidente Getúlio, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú, Schroeder, Treze 

Tílias e Vitor Meireles (ABVESC, 2021). 

A Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina (ABVSC), criada 

no ano de 1994, é uma organização não governamental voltada à participação nas 

áreas da saúde, defesa civil, assistência social e ensino. É filiada à Confederação 

Nacional dos Bombeiros Voluntários do Brasil (ABVESC, 2021) e à Organización de 

Bomberos Americanos (OBA), juntamente com corporações voluntárias de países 

como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, EUA, Paraguai e Uruguai (OBA, 2021). 

A história dos bombeiros voluntários no Brasil, inspirada nos modelos já 

existentes em outros países, demonstra que a criação das corporações sempre se 

deu no intuito de suprir a carência na prestação do serviço público de bombeiros, 

que até hoje atinge significativa parcela dos municípios brasileiros. 

1.6.1.1 Histórico das Associações de Bombeiros Voluntários no Brasil 

1.6.1.1.1 Primeira Corporação: Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville - 1892 

O primeiro Corpo de Bombeiros Voluntários do Brasil foi fundado em 13 de 

julho de 1892 em Joinville – SC, inspirado em modelos já existentes na Alemanha, 

país de origem de seus colonizadores (BRASIL, 2009). 
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No início da década de 1880, a então colônia de Joinville, contava com pouco 

mais de 15 mil habitantes, sendo que apenas 3 mil destes faziam parte do núcleo 

urbano. Inúmeros incêndios se propagavam e a única forma de combate era o 

esforço bem-intencionado da população, porém com pouco êxito, de aniquilar as 

chamas utilizando baldes e tachos de água (TERNES, 2017). 

Em 1892, dois incêndios de grandes proporções em casas comerciais foram 

determinantes para a mobilização de alguns moradores em prol da criação de 

serviços de combate a incêndio na cidade: um ano antes na casa de comércio de 

Gustav Trinks e algumas semanas antes da fundação no comércio de Oscar Antônio 

Schneider (TOMASELLI, 2020). Alguns colonizadores tinham conhecimento de que 

na Alemanha o fogo vinha sendo combatido através de corporações voluntárias 

nascidas do espírito de comunidade, autorizadas pelo Estado, que funcionavam com 

liberdade e autonomia, regras, estatutos e regimentos próprios (TERNES, 2017). 

Conscientes de que não haveria a viabilidade da fixação de instituições 

governamentais com esse fim em uma comunidade afastada e até então diminuta, 

um pequeno grupo de líderes comunitários se reuniu na noite de 29 de julho daquele 

ano, no salão Berner, criando a primeira comissão organizadora que ficaria 

responsável por divulgar a proposta, convocar associados, redigir o estatuto e 

promover a reunião de instalação da associação, com data já definida (TERNES, 

2017). 

 Em 13 de julho de 1892 foi então criado o Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Joinville (Freiwillige Feuerwehr zu Joinville) sendo a primeira corporação desse 

gênero no estado de Santa Catarina e uma das primeiras da América Latina 

(TERNES, 2017). O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi criado 

somente em 16 de setembro de 1919, pela lei Estadual número 1.288, assinada por 

Hercílio Luz (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, 2021). 

No estatuto ficou estabelecida joia de 1 mil réis para o ingresso na 

Associação, bem como mensalidade de 200 réis. Os treinamentos, inicialmente, 

eram realizados no campo de esportes da Sociedade Ginástica e os equipamentos 

guardados no terreno cedido pela Sra. Hasse, no Centro da cidade (TERNES, 

2017). 

A primeira bomba manual chegou a Joinville em abril de 1893, doada pelo 

Governo da Alemanha. Após o batismo de fogo, ocorrido na noite de 11 de fevereiro 

de 1895 quando as chamavas ameaçavam a casa de comércio de Carlos Schneider, 
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o superintendente do município baixou a Resolução nº 16 que autorizava os 

bombeiros a adentrarem em prédios particulares para bem executar os seus 

deveres, sem necessidade de prévia autorização dos proprietários (TERNES, 2017). 

Em 1911, sob o Comando de Friedrich Stoll, por meio de requerimento da 

população e da venda de ações, adquiriram um terreno para construção de sua sede 

própria, que foi inaugurada em 23 de fevereiro de 1923. Em 1925 foi adquirido o 

primeiro caminhão de combate a incêndios, um Chevrolet. Doze meses depois 

receberiam o segundo veículo, por doação da Prefeitura Municipal (TERNES, 2017). 

Em mais de um século de funcionamento, a corporação foi marcada por 

tempos de glória, mas também por severas dificuldades, incluindo os reflexos da 

primeira e, principalmente, da segunda Guerra Mundial. Não obstante, adversidades 

de cunho organizacional e financeiro marcaram a sua trajetória (TOMASELLI, 2020). 

Após a Segunda Guerra Mundial, diante da crescente campanha de 

nacionalização, foi determinado que a associação excluísse de seus quadros todos 

os bombeiros que fossem alemães natos (TOMASELLI, 2020). 

Em 1952, em decorrência do crescimento da cidade, a insolvência ameaçava 

a Instituição que padecia até mesmo de equipamentos básicos para exercer suas 

atividades. É então que o empresário Walter Meyer assume a diretoria, 

determinando que o comando ficaria responsável apenas pela parte operacional, 

não mais cumulando com a gestão administrativa (TOMASELLI, 2020). 

Sua administração foi marcada pelo reaparelhamento, com a aquisição de 

novas mangueiras, aparelhagem, aumento da frota e construção de um novo 

quartel, financiados pelas contribuições especiais, frutos da mobilização das 

lideranças empresariais locais. Foi criada então a “Comanda da Machadinha”, 

honraria concedida aos mais expressivos benfeitores da causa (TERNES, 2017). 

Nas décadas que se seguiram, a renovação da frota e equipamentos foi 

constante. No primeiro centenário, quando a cidade já contava com mais de 250 mil 

habitantes, foi criado o projeto dos Bombeiros Mirins, inicialmente voltado apenas 

aos filhos de bombeiros, aquisição de novos veículos, a inserção dos serviços de 

resgate e atendimento pré-hospitalar com a aquisição do desencarcerador Lukas 

(mais uma doação do Governo da Alemanha) bem como a criação de algumas 

subunidades (TOMASELLI, 2020). 

Para o custeio, buscou-se junto ao Governo do Estado o reajuste em alguns 

convênios anteriormente firmados, bem como a iniciativa então inédita de promover 
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o desconto das contribuições voluntárias da população junto à fatura de energia 

elétrica (TERNES, 2017). 

Após o centenário, a Instituição passou por um processo de modernização 

pautado, principalmente, na sustentabilidade. Difundiram-se as atividades de resgate 

em altura e salvamento aquático, marcando a atuação dos bombeiros nas 

dimensões água, terra e ar. Em 1995, após a revisão do estatuto, admitiu-se a 

atuação feminina na corporação, sendo Terezinha Fortes aa primeira mulher 

socorrista do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Ainda, em 1997 foi 

fundado o Museu Nacional dos Bombeiros Voluntários (TOMASELLI, 2020).  

Nos anos 2000, a modernização então se fixou em quatro pilares: a 

sustentabilidade financeira, o apoio institucional, a valorização da mão de obra 

voluntária e o fortalecimento da operação (TOMASELLI, 2020). 

Essa nova era foi marcada pelo ingresso de bombeiros mirins de toda a 

comunidade, não mais exclusivamente para filhos de bombeiros, pela instalação do 

sistema de rádio comunicação, pela aquisição da plataforma elevatória Bronto 

Skylift, pela criação do novo Centro de Treinamentos, em 2013, e pela inauguração 

da quarta sede da Associação (TOMASELLI, 2020). 

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville tem como missão “contribuir 

para a preservação da vida, do patrimônio das pessoas e do meio ambiente” conta 

atualmente com 1.700 pessoas entre bombeiros voluntários, efetivos, brigadistas, 

mirins e serviços de apoio (CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

JOINVILLE, 2021, n.p.). 

Além da Central e Sede Administrativa localizada no Centro da cidade e da 

Central de Emergência Unificada, possui outras 9 unidades operacionais 

descentralizadas para atender todas as regiões, bem como a Sessão de Combate a 

Incêndios no Aeroporto Lauro C. Loyola (CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE JOINVILLE, 2021). 

Seu operacional é composto pelo grupo de resgate em montanhas, resgate 

vertical em altura, resgate e salvamento aquaviário, resgate veicular e acidentes, 

atendimento pré-hospitalar, prevenção e combate a incêndios e, também, busca e 

resgate em estruturas colapsadas (CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

JOINVILLE, 2021). 

Atua em outras frentes como o Centro de Atividades Técnicas (CAT), que é o 

setor responsável pelo cumprimento dos requisitos da legislação de prevenção a 
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incêndios e pânico no município de acordo com a lei municipal que estabelece 

normas e especificações contra incêndio (Lei 2.027/1985), regulamentada 

pelo decreto 26.193/2015, que prevê a sua competência por delegação do Município 

para a aplicação e a fiscalização do cumprimento da legislação, mediante convênio 

(CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE, 2021). 

Promove, ainda, cursos e treinamentos destinados à formação e capacitação 

de bombeiros civis profissionais e socorristas, realizados no Centro de Treinamentos 

Henry Schmalz, bem como a Universidade dos Bombeiros, voltada a cursos 

corporativos, profissionalizantes, NR’s (Normas Regulamentadoras) e 

especializações, entre outros (CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

JOINVILLE, 2021). 

Dirige o Projeto Bombeiro Mirim, que hoje atende 350 crianças a partir de 10 

anos de idade e a Banda do Corpo de Bombeiros, composta por 120 pessoas 

demonstrando, assim, a diversificação de suas atividades de frentes de atuação 

(CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE, 2021). 

1.6.1.1.2 Segunda Corporação: Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul – 1966 

Com o crescimento expressivo da cidade de Jaraguá do Sul, também 

aumentou consideravelmente a necessidade da criação de uma entidade que 

atendesse às emergências da população jaraguense. Com a ausência de um Corpo 

de Bombeiros Militar que suprisse essa atividade os incêndios poderiam consumir 

residências, empresas, comércios e engenhos, colocando em risco a vida e o 

patrimônio das pessoas (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL, 

2021). 

Na década de 1960, a cultura do arroz despontava como um negócio 

promissor, o que levou muitos empresários a investir no setor, recorrendo ao Crédito 

Agrícola Industrial (CREAI) para o fomento da atividade. Os engenhos de arroz eram 

construções de dois ou três pavimentos, em madeira, onde os grãos eram dispostos 

para a secagem após sua retirada dos fornos (ALMEIDA, 2013). 

Muitos engenhos construídos com os recursos do CREAI (Carteira de Crédito 

Agrícola e Industrial) acabaram atingidos pelo fogo, causando prejuízos aos 

empresários e, também, à instituição financeira, que segurava parte da safra. 

Residências e casas comerciais também vinham sendo consumidos pelos 

constantes incêndios, como o ocorrido no ano de 1964 com o Edifício da Família 
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Mahnke, que servia como residência e, também, abrigava um importante comércio 

local, situado na Avenida Marechal Deodoro, que fora consumido pelas chamas após 

as vãs tentativas da população em controlar o fogo com baldes de água e 

mangueiras. O lendário incêndio serviu como o maior incentivo para a implantação 

de serviços de bombeiros na cidade (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ 

DO SUL, 2021). 

Os Bombeiros Voluntários de Joinville por vezes eram acionados, mas em 

virtude da distância, da condição precária das estradas e dos veículos carregados 

com água, o tempo de resposta era insuficiente para que pudessem minimizar os 

danos causados pelo fogo (ALMEIDA, 2013). 

Pouco tempo depois, Gerd Edgar Baumer, funcionário da primeira agência do 

Banco do Brasil de Jaraguá do Sul, inspirado no modelo de voluntariado adotado na 

sua cidade natal, Joinville, buscou apoio junto ao então presidente do Lions Clube, 

Alexander Georg Otsa, para formar uma Corporação de Bombeiros Voluntários na 

cidade (ALMEIDA, 2013). 

Com o apoio informal do Lions Clube, várias lideranças locais passaram a 

fomentar a ideia, como Geraldo Werninghaus, um dos fundadores da WEG, que 

também era de Joinville e conhecia o trabalho voluntário realizado naquela cidade. 

Aliaram-se a ele Nelson Leopoldo Driessen, diretor da empresa Max Wilhelm S.A e 

filho de um bombeiro voluntário e Wolfgang Weege, membro da Associação 

Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul (ALMEIDA, 2013). 

Com o apoio de diversas lideranças, Gerd Edgar Baumer pediu apoio aos 

Bombeiros Voluntários de Joinville que, através do seu presidente, Ewaldo Eicholz, 

auxiliou na formação do estatuto, providências administrativas e burocráticas, 

necessárias para concretizar a instalação de uma corporação em Jaraguá do Sul 

(ALMEIDA, 2013). 

Em 22 de agosto de 1966 se concretizou a fundação da Associação de 

Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul, que tem como lema “Servir a uma 

causa é uma Honra”, com a eleição por aclamação de como presidente Nelson 

Leopoldo Driessen e Wolfgang Weege como vice-presidente (ALMEIDA, 2013). 

Para o início das atividades, contaram com a doação de uma moto-bomba a 

gasolina, realizada pelos Bombeiros de Joinville e uma remessa de mangueiras 

usadas, doadas pelo Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. A Empresul (Celesc) 

implantou uma sirene em sua sede, deixando um funcionário responsável por 
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acioná-la em caso de incêndio. Buscaram ainda doações junto à comunidade e 

estabeleceram mensalidades para custear as operações (ALMEIDA, 2013). 

A primeira viatura, um Jipe “Willys”, ano 1961, foi adquirida ao final do ano de 

1967, sendo posteriormente equipado com uma moto-bomba. Já o terreno para a 

construção da sede, oriundo de uma herança jacente dos bens deixados por Otto 

Rumor, foi cedido aos Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul por meio de 

comodato, pelo prazo de noventa e nove anos. A sede, construída graças a doações 

de empresas e particulares, viria a ser inaugurada em 26 de outubro de 1968 

(ALMEIDA, 2013). 

Desde então, os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul atuam nas áreas 

de saúde (atendimento pré-hospitalar), segurança (incêndio e resgate) e defesa civil 

(calamidades), buscando garantir a proteção da vida e do patrimônio dos munícipes 

(BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL, 2021). 

Além das atividades típicas de bombeiros, a corporação também presta 

serviços de vistorias preventivas, expedição de “habite-se” e alvarás, análise de 

projetos, palestras e campanhas educacionais bem como a formação de bombeiros 

e brigadistas (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL, 2021). 

Para a execução dos trabalhos, possui uma sede localizada no Centro da 

cidade e três subunidades localizadas em pontos distintos e de forma estratégica, 

para melhor desempenho no tempo/resposta às ocorrências (BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL, 2021). 

A subunidade situada na Rua João Pessoa foi instituída no ano de 2005, em 

convênio com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e consiste 

em um centro de treinamento para formação e capacitação de bombeiros 

voluntários, de responsabilidade do Instituto Federal Campus Geraldo Werninghaus 

(BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL, 2021). 

1.6.1.1.3 Terceira Corporação: Associação de Bombeiros Voluntários de Caçador - 

1971 

Nas décadas de 1950 e 1960, o município de Caçador, que despontava como 

polo industrial madeireiro, tinha como característica urbana marcante o predomínio 

quase que absoluto de edificações em madeira, conjuntura que contribuiu 

significativamente para a disseminação constante de incêndios, acidentais e 

criminosos, que ocasionaram a destruição de estabelecimentos comerciais, 
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industriais e residenciais, causando pânico e prejuízos de elevada monta. 

Originaram-se, assim, movimentos populares em prol da instalação de uma 

Corporação de Bombeiros para prevenir e amenizar os prejuízos oriundos desses 

infortunados eventos (VOGEL, 2011). 

 No ano de 1967, o então prefeito do município Juci Varela, deu o primeiro 

passo na tentativa de instalação de uma Corporação de Bombeiros, quando se 

dirigiu à capital do Estado levando ao Comando dos Bombeiros Militares a 

solicitação da instituição de uma Corporação Militar (VOGEL, 2011). 

O pedido foi negado pelo comandante da instituição, sob o argumento de que 

a instalação era inviável, diante do custo elevado e demasiada burocracia, aliado ao 

fato de se tratar de um município de pequeno porte (VOGEL, 2011). 

Diante da recusa do Estado, as principais lideranças da cidade se reuniram 

cogitando envidar esforços para a criação de uma instituição baseada no 

voluntariado. O prefeito municipal, em 21 de julho de 1967, encaminhou ofício aos 

pioneiros, Bombeiros Voluntários de Joinville, solicitando esclarecimentos acerca do 

funcionamento dos seus serviços. No dia 29 do mesmo mês, aquela corporação 

enviou uma equipe até Caçador a fim de que apresentassem às lideranças 

envolvidas quais os métodos necessários para a criação de um modelo similar, bem 

com esclareceram dúvidas acerca do funcionamento e financiamento das atividades 

(VOGEL, 2011). 

Em que pese as bem-intencionadas tentativas, naquele ano e nos próximos 

que se seguiram, o projeto de instalação de uma corporação na cidade não logrou 

êxito. Contudo, em 1970, após solicitação feita pelo Exército Brasileiro acerca do 

levantamento dos mais relevantes problemas que assolavam a população, o prefeito 

municipal, Ardelino Grando, convocou as principais lideranças da sociedade 

caçadorense, comandados por Erasine Freiberger, para a análise de tais situações, 

ficando mais uma vez evidenciada a necessidade imperiosa da instalação de um 

serviço de prevenção e combate a incêndios (VOGEL, 2011). 

Em busca de uma alternativa, se reuniram no Bar Líder: Erasine Freiberger e 

seu Irmão Anfieri Nicolau Freiberger e os amigos Helmuth Payerl, Elvide Zir, Rogério 

Fernandes, José Ivo Gomes e Márcio Soares, este último antigo morador de Joinville 

– SC e com conhecimento acerca da corporação voluntária daquela cidade e que 

apresentou a proposta de instauração de uma instituição semelhante no município, 

que foi, de pronto, apoiada pela Prefeitura Municipal (VOGEL, 2011). 
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Então, em 20 de fevereiro de 1971, partindo da ideologia de cidadãos 

caçadorenses preocupados com a segurança pública do município, instaurou-se a 

reunião de fundação no salão nobre da Prefeitura Municipal e contou com a 

presença do então prefeito municipal Ardelino Grando e dos munícipes idealizadores 

e entusiastas: Erasine Freiberger, Alfieri Nicolau Freiberger, Elvide Zir, Armindo 

Bombassaro, Márcio Soares, Nivaldo Detroz, Guido Graeff, Taylor Tosetto, Renato 

Santi e Rogério Fernandes. Estava fundada a Associação de Serviços Sociais 

Bombeiros Voluntários de Caçador (BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020).  

Os treinamentos dos primeiros bombeiros iniciaram uma semana depois, em 

finais de semana, feriados e período noturno, a fim de que todos os voluntários 

pudessem cumprir sua jornada de trabalho extra corporação (VOGEL, 2011). 

Inicialmente, os trabalhos da corporação foram financiados pelos esforços 

filantropos dos seus associados, que sequer possuíam uma sede própria e 

dispunham apenas de uma viatura cedida pela Prefeitura Municipal, que além de ser 

utilizada no combate a incêndios, também atendia as mais variadas necessidades 

da comunidade. Tratava-se de um caminhão Ford F – 600, ano 1959, com tanque 

com capacidade de 7.000 litros de água, equipado com uma bomba interna com 

capacidade para 300 galões por minuto (VOGEL, 2011). 

Nos primeiros meses de existência, a própria Prefeitura Municipal serviu como 

sede provisória para as atividades. A primeira sede administrativa foi estabelecida na 

Rua José Boiteux, aos fundos da empresa Fezer S/A, tendo a corporação ali 

permanecido por pouco tempo em razão dos obstáculos que a sua localização 

proporcionava. Em 1977 a sede é transferida para Rua Marechal Cândido Rondon 

(antiga sede da Wyllys), onde permaneceu até a construção, iniciada em 1984, de 

sua sede própria, construída com recursos doados pela comunidade sobre terreno 

doado pela Prefeitura, onde até hoje exerce suas atividades (VOGEL, 2011). 

A primeira viatura própria foi adquirida com recursos provenientes da 

Prefeitura Municipal. Era um caminhão Ford F 350, ano 1962, que possuía um taque 

com capacidade de 3.000 litros e uma bomba Zupam centrífuga frontal com 

acoplamento, que permaneceu em atividade por cerca de 10 anos.  A segunda 

viatura, um Caminhão Dodje D-700, ano 1975, com capacidade para 4.000 litros e 

centrífuga de 500 galões, foi adquirida e equipada através de doações feitas pelos 

empresários locais (VOGEL, 2011). 

O primeiro sistema de comunicação dos Bombeiros Voluntários se deu 
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através de rádio amador, sob ameaça da Dentel (Departamento Nacional de 

Telecomunicações) de impedir a sua utilização. Contudo, sensibilizados e cientes da 

importância do uso, permitiram o seu uso até que alcançassem a regularização, que 

ocorreu no ano de 1979 (VOGEL, 2011). 

No decorrer dos anos, através de doações e convênios, a corporação passou 

por vários reaparelhamentos. No presente, conta com 17 viaturas, sendo: 05 UR - 

Unidade de resgate (ambulância), 01 UR - Unidade de resgate (viatura com 

equipamentos), 01 UPE - Unidade plataforma elevatória; 03 UCI - Unidade de 

combate a incêndios; 01 - UCIR - Unidade de combate a incêndios e resgate, 03 - 

UTP - Unidade de transporte de pessoal, 01 - UCI - Unidade de combate a incêndios 

– histórica, 01 - PC - Posto de comando – trailer e 01 - UCI - Unidade de combate a 

incêndios – aeródromo. Duas das viaturas de resgate são equipadas com os 

desencarceradores (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 ANOS, 2021).  

No segmento operacional, conta atualmente com 103 bombeiros masculinos e 

femininos, sendo que destes, vinte e um são contratados e todos os demais prestam 

serviço de forma exclusivamente voluntária, priorizando a proteção e o salvamento 

de pessoas, de forma subsidiária, de seus bens, em casos de calamidades públicas, 

incêndios e acidentes em geral (BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020).  

Para atender aos objetivos pretendidos, atua nas mais variadas frentes: 

atendimento pré-hospitalar, resgate veicular, resgate e salvamento aquático, 

combate a incêndios urbanos e florestais, resgate em altura, busca e salvamento de 

pessoas (operações com cães), abate a insetos, captura de animais, corte de 

árvores em risco iminente de queda e segurança externa em eventos (BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 ANOS, 2021).  

Para auxiliar nas atividades de busca e salvamento de pessoas, em 2012, foi 

criado o canil dos bombeiros. Os primeiros caninos doados foram Keity (Labrador), 

Dara (Pastor Alemão) e Bob (SDR – sem raça definida), que desempenharam suas 

atividades por cerca de oito anos. Atualmente, três cães da raça Pastor Belga de 

Mallinois (Fire, Loba e Kyra) são treinados juntamente com seus condutores 

(BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 ANOS, 2021).  

Através do Núcleo de Ensino e Instruções (NEI), proporciona a capacitação 

dos bombeiros nas áreas de combate a incêndio, resgate e atendimento pré-

hospitalar, sendo responsável também pela Escola de Formação para Bombeiros 

Voluntários. Sua atuação direta frente à comunidade se dá através de cursos e 
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treinamentos gratuitos, como a formação de brigadas de incêndio, CIPA, simulação 

de evacuação, manuseio de extintores e primeiros socorros, ministrados em escolas, 

empresas, grupos e outras entidades locais (BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020). 

Destaca-se, ainda, o Projeto Bombeiro Mirim e Aspirante, que atende crianças 

e adolescentes, com idades entre 10 e 17 anos, contribuindo com a formação 

através da difusão dos valores sociais, cidadania, primeiros socorros, prevenção de 

incêndios e voluntariado, dentre outros (BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020). 

A Associação de Bombeiros Voluntários de Caçador, assim reconhecida como 

entidade de utilidade pública, serve como paradigma no que concerne a prestação 

de serviços de combate a incêndios, resgate, atendimento pré-hospitalar e projetos 

sociais, preenchendo a lacuna deixada pela ausência de entidade militar que supra 

essa carência no município, evidenciando a sua atuação em prol da sustentabilidade 

social (HÜLSE; PASOLD, 2018). 

1.6.2 Normas e Processos Legislativos Referente aos Bombeiros Voluntários 

No Brasil 

Um dos principais entraves encontrado pelas Associações de Bombeiros 

Voluntários nos Brasil, além da falta de recursos, em alguns casos, é a carência de 

legislação que as ampare (BRASIL, 2009). 

Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul a maior parte das corporações 

foram fundadas e são, até hoje, mantidas pela comunidade e através de convênios 

com o Poder Público, porém, esbarram ainda nas mazelas do intrincado modelo 

legalista (BRASIL, 2009). 

Ao longo da existência dos bombeiros voluntários no país, inúmeros foram os 

percalços, mas também as tentativas de regulamentar a atividade. Há que se dar 

maior destaque aos capítulos mais recentes protagonizados por Bombeiros 

Voluntários e Bombeiros Militares de Santa Catarina, através de seus órgãos 

regulamentadores: a ADI 4886/2012; ADI 5354/2015/PEC 387/2017 e PEC 

218/2019. 

 

1.6.2.1 ADI 4886/2012: impugnação de dispositivos da Constituição Estadual de 

Santa Catarina 

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4886) foi ajuizada no Supremo 

Tribunal Federal (STF) pela Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares 
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Estaduais (FENEME) contra dispositivos da Constituição Estadual de Santa Catarina 

que incentiva a fundação de Corporações de Bombeiros Voluntários, permitindo a 

celebração de convênios para certificação de cumprimento de normas de segurança 

contra incêndio (BRASIL, 2012).  

O primeiro dispositivo suscitado foi o artigo 109, § 2º, que determina:  

A Defesa Civil, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, tem 
por objetivo planejar e promover a defesa permanente contra as 
calamidades públicas e situações emergências. 
[...]; 
§ 2º O Estado estimulará e apoiará, técnica e financeiramente, a atuação de 
entidades privadas na defesa civil, particularmente os corpos de bombeiros 
voluntários (SANTA CATARINA, 1989). 

Neste ponto, a Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares 

Estaduais (FENEME) alegou, em seu pleito, que o Estado estaria incentivando 

associações privadas a desempenhar atividades típicas e indelegáveis, conferidas 

com exclusividade aos Bombeiros Militares por força do artigo 144, §6º, da 

Constituição Federal (BRASIL, 2012). 

Outro dispositivo apontado foi o parágrafo único do artigo 112 da Constituição 

Estadual de Santa Catarina, que estabelece que os municípios poderão, no 

exercício da competência de fiscalização de projetos, edificações e obras nos 

respectivos territórios e nos termos de lei local, "celebrar convênios com os Corpos 

de Bombeiros Voluntários legalmente constituídos até maio de 2012, para fins de 

verificação e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio" 

(SANTA CATARINA, 1989). 

Pediu, por fim, a concessão de limiar para suspender os efeitos dos 

dispositivos da Constituição Estadual, alegando que a atuação dos Bombeiros 

Voluntários poderia trazer prejuízos irreparáveis para a sociedade, diante da alegada 

ausência de conhecimento técnico para a prestação de exercícios de competência 

privativa do Poder Público (BRASIL, 2012). 

O relator, Ministro Luiz Fux, não conheceu da ADI diante da ilegitimidade ativa 

da autora, por se tratar de entidade sindical de menor hierarquia, quando a 

legitimidade para propositura de ações de controle concentrado de 

constitucionalidade, conforme a interpretação do artigo 103, IX, da Constituição 

Federal, é atribuída somente às confederações (BRASIL, 2012). 
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1.6.2.2 ADI 5354/2015: impugnação de dispositivo da Constituição Estadual de 

Santa Catarina 

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5354/2015) foi ajuizada pelo 

Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, também em face da legislação 

catarinense, e tem como relator o Ministro Dias Toffoli (BRASIL, 2015). Em suma, 

pede a inconstitucionalidade do artigo 112, parágrafo único, da Constituição de 

Santa Catarina, que autoriza os municípios a celebrarem convênios, por delegação 

dos municípios, desde que a corporação tenha sido constituída regularmente até 

maio de 2012, para efetuar a fiscalização de prevenção de incêndios e lavrar os 

respectivos autos de infração (SANTA CATARINA, 1989). 

 Em seu pleito, argumenta que a competência para legislar sobre os aspectos 

gerais da atividade de bombeiros é privativa da União, cabendo aos estados, na sua 

competência suplementar, legislar somente acerca do regime jurídico dos policiais e 

Bombeiros Militares (BRASIL, 2015). 

 Ressaltou, ainda, que a Constituição Estadual confere aos Bombeiros 

Voluntários o exercício de atividades que, segundo seu entendimento, seriam típicas 

dos Bombeiros Militares, bem como que a Lei Federal 10.029/2000 veda o exercício 

do poder de polícia por prestadores de serviços voluntários (BRASIL, 2015). 

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5354/2015) ainda está tramitando 

e encontra-se conclusa ao relator (BRASIL, 2015). 

1.6.2.3 PEC 387/2017: Dispõe sobre a criação de Corpos de Bombeiros Municipais 

através de convênio com Bombeiros Voluntários 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 387/2017), apresentada pelo 

então Deputado Federal Marco Antônio Tebaldi, visando a regulamentação da 

criação de Corpos de Bombeiros municipais, através de convênio com Bombeiros 

Voluntários, propunha a inclusão do parágrafo 11° ao artigo 144 da Constituição 

Federal, que passaria a ter a seguinte redação:   

§ 11° - Os municípios poderão constituir corpos de bombeiros municipais 
através de convênio com bombeiros voluntários, destinados a executar 
atividades de defesa civil, realização de serviços de prevenção de sinistros 
ou catástrofes, combate a incêndios, busca e salvamento de pessoas e 
bens e atendimento pré-hospitalar, conforme dispuser a lei. 
I – Entende-se como Bombeiros Voluntários, a sociedade civil, privada, sem 
fins lucrativos, constituída para a atividade de bombeiros (BRASIL, 2017). 
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 Em 31 de janeiro de 2019, no entanto, a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC 387/2017) foi arquivada, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados (fim da legislatura) (BRASIL, 2017). 

1.6.2.4 PEC 218/2019: dispõe sobre a criação de Corpos de Bombeiros Municipais 

através de convênio Com Bombeiros Voluntários 

 Em 11 de novembro de 2019, a Deputada Federal Angela Amin, reiniciou a 

discussão da Proposta de Emenda à Constituição, originalmente apresentada pelo 

então Deputado Marco Antônio Tebaldi, que objetiva inserir novo parágrafo ao art. 

144 da Constituição Federal para autorizar os municípios a instituir, na forma de lei e 

por meio de convênio, serviço de prevenção e combate a incêndios, bem como a 

prestação de outros serviços de utilidade pública de emergência e calamidade 

pública (BRASIL, 2019). 

 Em sua justificativa, a Deputada Federal ressalta a carência de recursos das 

unidades de combate a incêndio que compõe o aparato dos Estados, para atender, 

de forma digna e eficaz, à população brasileira (BRASIL, 2019). 

 Outrossim, apresenta a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 387/2017) 

como uma alternativa viável para alcançar essa efetividade, através de convênio dos 

municípios com Bombeiros Voluntários, para a execução de atividades de defesa 

civil, prevenção de sinistros ou catástrofes, combate a incêndios, busca e 

salvamento de pessoas e bens e atendimento pré-hospitalar (BRASIL, 2019). 

 Ressalta ainda que, em que pese a legislação de muitos municípios 

brasileiros reconhecerem a legitimidade dada ao Corpo de Bombeiros Voluntários, 

conferindo a elas o direito de exercer seu ofício em prol dos seus munícipes, ainda 

paira uma discussão colérica no que tange às atribuições dos Bombeiros Voluntários 

em conflito de competência com Bombeiros Militares, especialmente no que 

concerne ao exercício do Poder de Polícia (BRASIL, 2019). 

 Sustenta que a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 

387/2017), em sua íntegra, irá não só afastar a insegurança jurídica a respeito do 

tema, como também garantir a manutenção das Corporações Voluntárias de 

Bombeiros, a exemplo de países desenvolvidos que adotam o sistema, como o 

Japão, os Estados Unidos da América e a Itália (BRASIL, 2019). 

 A proposta continua em tramitação. A Associação dos Bombeiros Voluntários 

do Estado de Santa Catarina (ABVESC), juntamente com associações de Bombeiros 
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Voluntários de Minas Gerais (Volunterminas), do Rio Grande do Sul (Voluntersul) e 

da Bahia, reivindicaram a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 

Bombeiros Voluntários, no Congresso Nacional, tendo como principal bandeira 

justamente a continuidade e aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC 387/2017) (ABVESC, 2021). 

1.7 OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR E A SUSTENTABILIDADE 

1.7.1 Os Bombeiros Voluntários de Caçador e a Sustentabilidade Social 

1.7.1.1 A sustentabilidade social através do Projeto Bombeiros Mirins e Aspirantes 

 Objetivando o treinamento e capacitação de crianças e adolescentes, o 

Projeto Bombeiro Mirim atende, gratuitamente, adolescentes da faixa etária de 12 a 

14 anos, quando passam a Aspirantes, até os 17 anos. É destinado tanto aos alunos 

da rede pública e particular de ensino do município que, por afinidade com as 

atividades, buscam espontaneamente o Projeto, quanto àqueles que se encontram 

em situação de vulnerabilidade, se enquadrando no perfil dos usuários da Política 

Nacional de Assistência Social (BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020). 

 Para ingressar no Projeto é necessário comprovar a matrícula em alguma 

escola municipal, estadual ou particular de ensino, tendo sido aprovado no ano 

anterior ao ingresso. Atualmente, conta com a participação de 60 adolescentes 

(Anexo 1). 

É fundamentado no Sistema Único de Assistência Social e está pautado no 

Princípio da Proteção Integral adotado pela Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), percorrendo amplamente pelos direitos fundamentais recepcionados 

nos 8º ao 24 do mesmo diploma legal (BRASIL, 1990). 

Tem como objetivo geral, conforme item 4.1 do anexo 1: “o desenvolvimento 

de atividades socioeducativas, culturais e específicas da área bombeiril, de caráter 

preventivo, contribuindo com a educação e formação física, moral e social dos 

adolescentes integrantes do Projeto Bombeiro Mirim” (Anexo 1) (ASSOCIAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS, 2020).  

Os objetivos específicos são descritos no tópico 4.2 do referido documento: 
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Despertar nos participantes o espírito de equipe, liderança, 
companheirismo, civismo, amizade, educação, voluntariado, solidariedade, 
afetividade e respeito mútuo; 
Oportunizar acesso às informações de direito e sobre participação cidadã, 
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 
Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais; 
Possibilitar acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, 
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas 
sociabilidades; 
Contribuir para a permanência do jovem no sistema educacional; 
Promover atividades e palestras socioeducativas semanais seguindo os 
conteúdos descritos no item “Metodologia” do presente Projeto; 
Estabelecer vínculos com os pais dos adolescentes atendidos pelo Projeto, 
através de reuniões onde serão repassados no desenvolvimento, a 
avaliação e as dificuldades do Projeto; 
Divulgar para a comunidade as atividades básicas desenvolvidas pela 
Corporação do município de Caçador no tocante a prevenção e prestação 
de serviços; 
Realizar oficinas de instrução básica para primeiro socorros e prevenção de 
acidentes, aos mirins, bem como aos pais dos mesmos; 
Organizar uma biblioteca dentro do espaço físico da Unidade Operacional 
para atender os participantes do Projeto; 
Proporcionar as crianças e adolescentes conhecimentos a respeito do 
trabalho desenvolvido pela Associação de Serviços Sociais Voluntários de 
Caçador - “Bombeiros Voluntários”) (ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS 
SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS,  
2020).  

Partindo destes objetivos, verifica-se que, além das disciplinas diretamente 

relacionadas com a prevenção de incêndio, noções de primeiros socorros, 

prevenção e redução de desastre e o trabalho da Defesa Civil, seus esforços 

envolvem também temas voltados ao meio ambiente (sustentabilidade ambiental), 

educação para o trânsito, esporte e cultura (dimensão cultural da sustentabilidade), 

fomento à solidariedade, responsabilidade e cidadania (sustentabilidade 

social/dimensão ética e dimensão jurídico-política da sustentabilidade) 

(ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 2020).  

De forma complementar, fornece acompanhamento à família dos 

adolescentes, em especial no combate às drogas, e proporciona acompanhamento e 

orientação socioeducativa de acordo com a Política Nacional de Assistência Social e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 2020).  

As palestras e atividades serão realizadas semanalmente, junto ao Núcleo de 

Ensino e Instrução, na sede dos Bombeiro Voluntários de Caçador, por equipe da 

corporação capacitada para os treinamentos específicos. Os adolescentes realizam 
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também visitas técnicas em empresas e entidades locais (ASSOCIAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS, 2020). 

Dentro de cada disciplina abordada, são trabalhadas as suas peculiaridades. 

Inicialmente há o primeiro contato com a atividade de bombeiros, sendo difundidas 

as seguintes temáticas: histórico dos Bombeiros Voluntários no Mundo e no Brasil, 

histórico da Corporação, reconhecimento de viaturas e materiais, organização e 

funcionamento, hierarquias e regimento disciplinar interno e externo, conceito e 

finalidade da ordem unida, seu comando básico, marchas, comandos avançados e 

desfile de grupamento em solenidade (ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 2020). 

Na sequência, os adolescentes são direcionados para a teoria e prática da 

prevenção e combate a incêndios. Inicialmente, conhecem os agentes, tipos, classes 

de extintores, suas características bem como manutenção e inspeção. 

Posteriormente, as viaturas, recursos hídricos, materiais e equipamentos, sistema 

hidráulico e abastecimento de água, reconhecimento de hidrantes, manutenção e 

manuseio de mangueiras, conceito e triângulo de fogo, técnicas e maneiras de 

extinção (abordagem teórica e prática), montagem de linhas de combate, isolamento 

de área, acidentes com GLP e resgate em locais confinados (ASSOCIAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS, 2020). 

Ainda, no que concerne às atividades de Bombeiro e Defesa Civil, são 

trabalhadas as noções gerais e prevenção para redução de desastres, balões e 

fogos de artifício e recursos e administração de desastres. Nesse mesmo eixo, 

destaca-se o treinamento para o atendimento pré-hospitalar, incluindo: a avaliação 

do paciente, reanimação cardiopulmonar, hemorragias e choques, traumas, 

queimaduras e ferimentos, intoxicação, manipulação e transporte de vítimas, parto 

emergencial e emergências pediátricas, afogamentos, identificação e atuação em 

casos de acidente vascular cerebral, hipertensão e angina de peito (ASSOCIAÇÃO 

DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS, 2020). 

Outra perspectiva do Projeto é o fomento ao civismo (hinos, símbolos 

nacionais e municipais) e à cultura, educação e cidadania, através do conhecimento 

da realidade sociocultural em que estão inseridos, direitos da cidadania, violência 
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doméstica e relacionamentos familiares em geral, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Legislação de trânsito, incentivo à leitura e orientação profissional, 

incluindo o encaminhamento dos adolescentes ao Projeto Menor Aprendiz 

(ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 2020).  

As instruções abrangem, ainda, noções de saúde e higiene pessoal e coletiva, 

nutrição, prevenção do uso de drogas, sexualidade, doenças contagiosas, incluindo 

as sexualmente transmissíveis (ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 2020). 

Pautado na sustentabilidade ambiental ou eco desenvolvimento, o Projeto 

conscientiza os adolescentes acerca da importância da preservação do meio 

ambiente e ecossistemas, incluindo atividades práticas para melhor difundir essa 

compreensão, a exemplo da participação dos mirins e aspirantes na limpeza das 

margens do Rio do Peixe que ocorre ocasionalmente (ASSOCIAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS, 2020). 

Proporciona, ainda, atividades recreativas como competições, 

confraternizações, acampamentos e atividades físicas, voltadas ao lazer e ao bem-

estar dos adolescentes atendidos pelo Projeto (ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS 

SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 2020). 

As atividades descritas não se limitam ao encontro semanal. Além da 

assiduidade, incluem a observação do grau de comprometimento dos adolescentes, 

da satisfação da comunidade com o Projeto, acompanhamento da frequência 

escolar (requisito para permanência e rematrícula), bem como o impacto na vida dos 

integrantes. Neste ínterim, vale destacar a participação efetiva da família através de 

reuniões regularmente convocadas pelos organizadores (ASSOCIAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS, 2020). 

Todas as atividades gerenciadas pela Associação de Serviços Sociais 

Voluntários de Caçador – Bombeiros Voluntários, contam com o auxílio e supervisão 

da Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina (ABVESC), sendo 

desenvolvido também em outras corporações do mesmo modelo, como é o caso do 

Projeto de mesmo nome existente no seio do Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Joinville, ressalvadas as peculiaridades socioeconômicas de cada município 
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(ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 2020). 

 Destarte, considerando que a sustentabilidade social visa a edificação 

de uma sociedade mais coesa, justa e equitativa para as gerações presentes e 

futuras, baseado na igualdade de acesso aos recursos e serviços disponibilizados à 

sociedade (SERRÃO; ALMEIDA; CARESTIATO, 2012), vislumbra-se que o Projeto 

persegue essa finalidade quando proporciona a adesão de alunos tanto da rede 

pública, quando particular de ensino, bem como aqueles que se encontrem em 

vulnerabilidade social (BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020). 

 A sustentabilidade busca ainda estimular o convívio pacífico entre todos os 

seres-vivos, aliado ao oferecimento do mínimo existencial de todas as populações, 

respeitando sua cultura, suas crenças, etnias e valores (FREITAS, 2012), 

destacando as dimensões ambiental e cultural, respectivamente. 

 A dimensão cultural da sustentabilidade, definida pelo artigo 215 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) é incorporada pelo Projeto quando direciona 

aos adolescentes atendidos a uma melhor compreensão da identidade e dos 

costumes da sociedade em que estão atualmente inseridos, ao conhecimento dos 

direitos e deveres dos cidadãos e incentivo à leitura (ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS 

SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 2020). 

 A difusão dos conceitos do eco desenvolvimento e da importância da 

preservação ambiental, aliados às ocasiões em que os adolescentes são 

estimulados a participar de campanhas ecológicas, como a já citada limpeza das 

margens do Rio do Peixe, deixa evidente a preocupação do Projeto com a dimensão 

ambiental da sustentabilidade (ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 2020). 

 A educação apoiada na sustentabilidade e baseada nos preceitos 

constitucionais, objetiva a qualificação para o trabalho, o preparo para a cidadania e 

o pleno desenvolvimento da pessoa. As escolas e ambientes congêneres devem 

contribuir de forma efetiva, com a inclusão da sustentabilidade nos seus currículos, 

permitindo, assim, a sua integração à realidade social (HÜLSE, 2020). 

 O Projeto Bombeiro Mirim e Aspirante baseia-se no modelo da educação 

sustentável quando aborda as mais variadas temáticas que vão desde atividades 

diretamente ligadas à atividade de bombeiro, civismo, saúde, valores sociais, 

combate às drogas, sexualidade, meio ambiente até cidadania, o que contribui 
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significativamente para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária 

(BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020). 

1.7.1.2 A sustentabilidade social e o atendimento pré-hospitalar 

 Com a criação do Grupo de Socorros de Emergência do Corpo de Bombeiros 

do Rio de Janeiro, em 1986, surge o sistema de emergência pré-hospitalar ou 

atendimento pré-hospitalar no Brasil (MORAES, 2010).  

Mais tarde, o Ministério da Saúde, através da Portaria no 814 GM de 01 de 

junho de 2001, posteriormente revogada pela Portaria GM/MS nº 2048, de 05 de 

novembro de 2002, considerou como atendimento pré-hospitalar o conjunto de 

procedimentos prestados às vítimas, nos primeiros minutos após ter ocorrido o 

agravo a sua saúde de natureza traumática, não traumática e, também, psiquiátrica, 

que possa ocasionar sequelas, sofrimento ou morte (BRASIL, 2001). 

Dando maior amplitude ao conceito, o atendimento pré-hospitalar consiste 

nos procedimentos de emergência tomados ainda no local em que se encontre a 

vítima de trauma ou de emergência clínica, que vão desde garantir a segurança do 

lugar, avaliação do estado da vítima, estabilização dos sinais vitais, imobilização e 

encaminhamento para a unidade hospitalar adequada e transporte para a unidade 

hospitalar mais adequada. É desenvolvido através de duas modalidades: o suporte 

básico de vida (SBV) e o suporte avançado de vida (SAV) (MORAES, 2010).  

Moraes (2010, p. 20) descreve o suporte avençado de vida (SAV) como 

aquele que:  

[...] possibilita procedimentos invasivos de suporte ventilatório e circulatório, 
realizados por equipes de médicos e enfermagem. Muitas empresas, 
principalmente as de grande porte ou grau de risco 3 e 4 (conforme NR4) ou 
aquelas que se localizam longe de perímetros urbanos, mantém 
ambulatórios médicos com equipe de médicos e enfermagem em sistema 
de plantão algumas até́ de 24 horas. Essa equipe bem treinada pode, sem 
dúvida, atender as emergências ocorridas com trabalhadores, como 
emergências clinicas, acidente de trabalho ou sinistros com vítimas. Para 
isso, esses profissionais devem estar atentos aos treinamentos e 
reciclagem sobre protocolos para atendimento em suporte avançado de 
vida. 

 O suporte avançado de vida, no município de Caçador, é prestado pelo 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) através de médicos, enfermeiros 

e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) (SAMU, 2021). 

 O suporte básico de vida (SBV) assume características distintas e utiliza-se 

de manobras não invasivas, como discorre Moraes (2010, p. 20): 
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[...] se caracteriza por não realizar manobras invasivas, realizado por 
socorristas treinados. O SBV dentro da empresa pode ser prestado por 
trabalhadores treinados para essa finalidade como os brigadistas de 
emergência, ou outros trabalhadores treinados para prestar atendimento em 
primeiros socorros como os previstos na NR7. 

É no suporte básico de vida (SAV) que se concentra a atividade de 

atendimento pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários de Caçador. São atendidas 

vítimas de acidentes automobilísticos, de trabalho ou doméstico, ferimentos 

causados por animais, traumas decorrentes de mal súbito, desmaios e convulsões e 

casos clínicos variados, dentre os suportes à saúde mais comuns (BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 ANOS, 2021). 

O direito fundamental à saúde é dever do Estado que, por meio de políticas 

econômicas e sociais, deve garantir a todos o acesso igualitário à saúde, conforme 

disposto no artigo 196 da Constituição Federal, incumbindo-lhe, ainda, a fiscalização 

e controle (BRASIL, 1988). 

O artigo 197 da Carta Magna estabelece que a sua execução pode ser feita 

diretamente ou por meio de terceiros. De forma complementar, o artigo 199, §1º 

estabelece: 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos (BRASIL, 1988). 

Em vista disso, a Administração Pública Municipal de Caçador, a exemplo do 

que vem ocorrendo nas últimas décadas, firmou o Termo de Colaboração 0022/2020 

com a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Caçador – Bombeiros 

Voluntários, entidade sem fins lucrativos, tendo como objeto descrito na Cláusula 

Primeira, a prestação de serviços de combate a incêndios, atendimento a acidentes 

em geral e assistência social à comunidade local (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAÇADOR, 2020). 

O atendimento pré-hospitalar encontra-se inserido nas atividades descritas no 

Termo de Colaboração, que é regido pela Lei Complementar 101, de 04 de maio de 

2001, Na Lei de diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, Lei Federal nº 

13.019 de 31 de julho de 2014, e que está em consonância com a inexigibilidade do 

chamamento público, previsto no artigo 31, II, do mesmo diploma (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAÇADOR, 2020). 
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A maior parcela de ocorrências atendidas pelos Bombeiros Voluntários de 

Caçador está inserida no âmbito do atendimento pré-hospitalar. O relatório de 

ocorrências de 2020 (Anexo 2) detalha os atendimentos realizados mês a mês, a 

média diária, mensal e o total anual (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 

2020). 

A fim de ilustrar, extrai-se do relatório o resumo do tipo e número (total anual) 

das ocorrências, respectivamente, relativas ao atendimento pré-hospitalar do ano de 

2020: acidente causado por animal (26), acidente causado por descarga elétrica (2), 

acidente doméstico (57), acidente esportivo (42), acidente trabalho (117), acidentes 

por causas diversas (2), afogamento (1), agressão (177), bicicleta x obstáculo fixo 

(1), caminhão x bicicleta (1), caminhão x carro (17), caminhão x moto (1), caminhão 

x obstáculo fixo (1), caminhão x ônibus (1), capotamento (36), carro x bicicleta (9), 

carro x carro (73), APH - carro x moto (117), carro x obstáculo fixo (41), carro x 

pedestre (29), emergência médica (3.934), emergência médica – Covid – (89), 

emergência médica - suspeita Covid – (368), enforcamento (1), moto x animal (2), 

moto x bicicleta (1), moto x moto (1), moto x obstáculo fixo (2), moto x pedestre (4), 

ônibus x carro (4), ônibus x moto (2), ônibus x obstáculo fixo (1), queda de altura (> 3 

metros) (44), queda de bicicleta (32), queda de moto (95), queda de nível (377), 

saída de pista (46), queimadura (7), suicídio (1), tentativa de suicídio (65), 

tombamento (1), transporte (2.100), vítima de arma branca (21) e vítima de arma de 

fogo (9) (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 2020). 

 Dentre os números citados no relatório, destacam-se os relativos ao 

transporte de pessoas enfermas, que totalizou 2.100 ocorrências e as emergências 

médicas em geral, que atingiram o número de 3.934 ocorrências. Somadas aos 

demais atendimentos configurados como atendimento pré-hospitalar, no ano de 

2020, os Bombeiros Voluntários de Caçador atuaram em 7.959 ocorrências 

((BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 2020). 

Uma peculiaridade dos Bombeiros Voluntários de Caçador é a inclusão do 

atendimento móvel básico (que não configura urgência e emergência) em seus 

serviços, através do Termo de Colaboração firmado com a Administração Pública 

Municipal. Tal atividade, em linhas gerais, não é típica de bombeiro, sendo prestada 

de forma extraordinária pela corporação. 

A responsabilidade é imputada aos Municípios que, na maioria das cidades 

brasileiras, se vale das próprias Secretarias da Saúde, através de servidores da área 



95 

de enfermagem, ou da contratação de unidades de Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU) para a sua efetivação.  

Nesse último caso, o Município de Caçador, que conta com uma população 

de aproximadamente 80 mil habitantes, necessitaria de, ao menos, duas Unidades 

de Saúde Básica (USB), o que implicaria na contração de dez profissionais para 

cumprir escalas de plantão de 12/36 horas. Estima-se, assim, que a remuneração e 

a manutenção das unidades, ultrapassaria, consideravelmente, os valores que hoje 

são repassados aos Bombeiros Voluntários, ou seja, R$ 125.000,00 (cento e vinte e 

cinco mil reais) para que prestem este todos os demais serviços já discorridos. 

Não obstante, para a execução dos serviços de atendimento pré-hospitalar, 

os Bombeiros Voluntários de Caçador contam, atualmente, com um total de cinco 

UR - Unidade de resgate (ambulância) à disposição dos cidadãos vinte e quatro 

horas por dia, contribuindo não só para a sustentabilidade social, mas também 

econômica do município. 

1.7.1.3 A sustentabilidade social e as demais áreas de atuação dos Bombeiros 

Voluntários de Caçador 

 Os Bombeiros Voluntários de Caçador atuam em várias frentes, indo além do 

trabalho social desenvolvido junto ao Projeto dos Bombeiros Mirins e Aspirantes e do 

atendimento pré-hospitalar (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 ANOS, 

2021). 

 Realizam desde o corte de árvores, retirada de insetos, captura de animais e 

segurança externa, até operações de resgate com cães, busca e salvamento de 

pessoas, resgate e salvamento em altura, resgate e salvamento aquático, resgate 

veicular, combate a incêndios urbanos e florestais (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE CAÇADOR 50 ANOS, 2021). 

 O corte de árvores e retirada de insetos são atividades restritas à situação de 

risco. Assim, quando detectada uma ameaça de queda de árvore sobre imóveis ou 

pessoas, bem como o ataque de insetos peçonhentos, que possam causar graves 

ferimentos ou reações alérgicas, as equipes especializadas do Corpo de Bombeiros 

poderão ser acionadas (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 ANOS, 

2021). Em 2020, foram computados 31 chamados para corte de árvores e 64 para 

extermínio de insetos (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 2020). 

No mesmo período, os Bombeiros Voluntários participaram de 39 guarnições 
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solicitadas por entidades, para realização de segurança em eventos como trilhas, 

competições esportivas, ações sociais e festas voltadas à comunidade (Festa do 

Município, Festa da Fogueira etc.) (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 

ANOS, 2021). 

 As ocorrências de captura e salvamento de animais, em geral domésticos, 

que se colocam em situação de risco por subirem em alguma árvore, caírem em 

uma vala, encanamento, poço ou córregos são relativamente frequentes, da mesma 

forma se dá com os animais silvestres, como serpentes, ouriços e gambás, são 

capturados e devolvidos ao seu habitat natural (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CAÇADOR 50 ANOS, 2021). O relatório anual (Anexo 2) mostra que os Bombeiros 

Voluntários foram acionados 42 vezes para efetuar a captura de animais no último 

ano (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 2020). 

 As operações de resgate veicular, por sua vez, atendem às vítimas de 

acidentes de trânsito, integrantes da comunidade e, também, aos que circulam por 

Rodovias que transpõe a cidade. É o caso das SC 135, SC 350 e SC 465, bem 

como da BR 153 (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 ANOS, 2021). 

Foram 159 ocorrências em 2020, número este já computado no atendimento pré-

hospitalar (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 2020). 

 Na busca e salvamento de pessoas em terra pode se fazer necessário o 

auxílio do canil da corporação. O resgate em altura é direcionado a pessoas que 

apresentem risco de queda de pontes, edifícios, indústrias, torres, dentre outros, e 

executado pela equipe de salvamento habilitada, que se utiliza das técnicas de 

rapel. Já a principal característica do resgate aquático é o salvamento e retirada de 

corpos de rios e açudes, realizada por equipe de mergulhadores resgatistas 

(BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 ANOS, 2021). Ao total, foram 32 

operações de resgate no último ano (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 

2020). 

 Uma das atividades que mais se destacam e que, inclusive, foi a mola 

propulsora para a criação da entidade, é o combate a incêndios, tanto urbanos, 

quanto florestais. Entre as ocorrências no perímetro urbano, destacam-se 

vazamentos de gás, curto-circuito, incêndios em residências, empresas e veículos, 

totalizando, em 2020, 62 combates a incêndios (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CAÇADOR 50 ANOS, 2021). 

Por seu turno, o combate aos incêndios florestais, causados pela ação 
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humana ou fenômenos naturais, e que são bastante comuns no município, visam 

primordialmente a proteção da fauna e da flora. Não obstante, busca evitar o 

alastramento do fogo para que não venha a atingir residências e redes de energia 

elétrica próximas (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 ANOS, 2021). 

No mesmo período, foram computados 176 incêndios em vegetação (BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 2020). 

Foram ministradas, no último ano, 190 treinamentos internos (bombeiros, 

escola de bombeiros e bombeiros mirins/aspirantes) e externos (entidades, escolas 

e empresas), englobando capacitações, treinamento para os motoristas da 

corporação, treinamento do canil, noções de primeiros-socorros e combate a 

incêndio (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 2020). 

Evidencia-se aqui a atuação do Núcleo de Ensino e Instruções (NEI) na 

formação e aperfeiçoamento de brigadistas, serviço esse desenvolvido 

gratuitamente junto às empresas e entidades solicitantes. Do contrário, se faria 

necessária a contratação de empresas privadas para a execução dos cursos. 

Outras ocorrências, muitas relacionadas à defesa civil, se somam àquelas 

prioritárias, já descritas, realizadas pelos Bombeiros Voluntários, como apoio à 

Polícia Militar, abastecimento de água, esgotamento, destelhamento e isolamento de 

áreas de risco, dentre outras (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 

ANOS, 2021). 

 No último ano, os Bombeiros Voluntários atenderem, ao todo, 8.805 

ocorrências junto à população da Caçador, que conta hoje com cerca de 80 mil 

habitantes, perfazendo uma média de 733,75 ocorrências/mês e 24,057 

ocorrências/dia (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 2020). 

1.7.2 Os Bombeiros Voluntários de Caçador e a Sustentabilidade Econômica 

 A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Caçador – Bombeiros 

Voluntários, é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública estadual (Lei 

Estadual nº 16.709 de 22 de setembro de 2015) e municipal (Lei Municipal nº 3.222 

de 14 de maio de 2015), certificada como Entidade Beneficente de Assistência 

Social na Área da Saúde – Entidade Filantrópica, através da Portaria n. 972 de 14 

de agosto de 2019 CEBAS/Saúde do Ministério da Saúde (BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 ANOS, 2021). 

 Objetiva o salvamento de vidas e patrimônio, público ou privado, dos cidadãos 
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de Caçador. Exerce atividades de Defesa Civil, em calamidades públicas como 

enchentes e destelhamentos, resgate de vítimas de acidentes automobilísticos, de 

trabalho e domésticos, busca de pessoas e animais e atendimento pré-hospitalar. 

Mantém também o projeto social do Bombeiro Mirim e Aspirante, voltado a 

estudantes de 12 a 17 anos de idade (BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2021). 

 Os serviços são escalonados por meio de uma equipe de bombeiros 

voluntários efetivos, com 17 bombeiros, e quatro equipes de bombeiros 

exclusivamente voluntários: Equipe Alfa, composta por 21 bombeiros, Equipe Bravo, 

por 22, Equipe Charlie, por 20 e Equipe Delta, com 19, totalizando 82 bombeiros e 

bombeiras (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR 50 AN0S, 2021, p. 56-57). 

 Ao todo, 103 bombeiros voluntários atendem o Município de Caçador, que 

tem uma população estimada de 79.313 habitantes (IBGE, 2021). Municípios 

vizinhos, eventualmente, demandam os serviços dos Bombeiros Voluntários de 

Caçador em ocorrências que envolvem incêndios de maiores proporções, 

especialmente florestais, busca e salvamento pessoas, afogamento, entre outros 

(BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020). 

 Outrossim, quatro rodovias cruzam o município: BR 153 e as SCs 135, 350 e 

465. Logo, o atendimento aos sinistros ocorridos ao longo destas vias também 

requer a atuação dos Bombeiros Voluntários de Caçador (MUNICÍPIO DE 

CAÇADOR, 2021). Insta salientar que os serviços de vistoria, análise de projetos e 

habite-se, foram realizados exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Caçador até meados de 2012, quando ocorreu a instalação da Seção de Atividades 

Técnicas (SAT) dos Bombeiros Militares no município. A partir de então, as duas 

corporações prestavam concomitantemente esses serviços, até 31 de dezembro de 

2016, momento em que passou a ser realizado unicamente pelos Bombeiros 

Militares, mediante convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Caçador 

(BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020) 

 Para o custeio e manutenção das atividades requer-se a formalização de 

convênios e termos de fomento, tanto com o Estado (Anexo 3) quanto com o 

Município, além de doações da comunidade que se materializam por meio de 

desconto na fatura de energia elétrica, em convênio com a Celesc (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAÇADOR, 2020). 

 A Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina (ABVESC), 

entidade à qual a Corporação de Bombeiros Voluntários de Caçador é filiada, 
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mantém com o Governo do Estado um canal aberto de negociação no intuito de 

ampliar e garantir o repasse de verbas, por meio de termo de fomento, destinadas 

ao aparelhamento e manutenção de suas afiliadas (ABVESC, 2021). 

 O termo de fomento nº 2020TR000096 (Anexo 3), firmado entre a Associação 

de Serviços Sociais Voluntários de Caçador e o Governo do Estado, para o exercício 

2019/2020, teve como objeto a manutenção, reaparelhamento e continuidade da 

prestação de serviços sociais, educacionais, de defesa civil, combate a incêndios, 

atendimento pré-hospitalar e resgates, por parte dos Bombeiros Voluntários de 

Caçador. O repasse, na ocasião, foi de R$ 291.180,00 (duzentos e noventa e um mil 

cento e oitenta reais), que foi utilizado para a aquisição de duas viaturas, a UTP 04-

40 e UCI 04-38, bem como seis equipamentos de proteção respiratória (EPR) 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, 2021). 

 Cumpre destacar a parceria anual firmada pela entidade e o Município de 

Caçador, representada pelo Termo de Colaboração nº 002/2020, cujo objeto é a 

prestação de serviços de prevenção e combate a incêndios, atendimento pré-

hospitalar e a acidentes e serviços de assistência social à população local, mediante 

a apresentação de um plano de trabalho e condicionado à prestação de contas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, 2021). 

  O repasse referente às atividades do ano de 2020, totalizou R$ 1.500.000,00 

(um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 12 parcelas mensais de R$ 

125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), de acordo com cronograma pré-

estabelecido (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, 2021). 

 Outra importante fonte de custeio, são as doações realizadas pela 

comunidade e por empresas locais, mediante descontos mensais efetuados 

diretamente na fatura de energia elétrica. A exemplo de outras corporações 

voluntárias, como Joinville, precursora da ideia, há algumas décadas a Associação 

de Serviços Sociais Voluntários de Caçador vem renovando o convênio firmado com 

a Celesc para dar continuidade ao programa. No ano de 2020, a campanha angariou 

R$ 299.933,63 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e trinta e três reais e 

sessenta e três centavos), que foram repassados à entidade (Anexo 4). 

 O custeio do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador, que se dá 

mediante os convênios apresentados anteriormente, inclui, além do 

reaparelhamento, as despesas ordinárias como combustível, material de expediente, 

serviços contábeis, alimentação, água, energia elétrica, telefonia, seguro de grupo, 
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pagamentos de salários e encargos sociais. 

 A equipe de bombeiros voluntários efetivos, que prestam serviços 

exclusivamente para a entidade, na qualidade de horistas, mediante remuneração, é 

composta por 17 bombeiros. Somam-se a estes, o Comandante e Subcomandante, 

perfazendo um total de 21 bombeiros efetivos, com vínculo celetista (BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR, 50 ANOS, 2021, p. 56). 

 O demonstrativo de pagamento, emitido pela contabilidade da instituição, 

demonstra que, no último ano, o gasto com folha de pagamento dos Bombeiros 

Voluntários, incluindo o décimo terceiro salário, totalizou R$ 871.814,16 (oitocentos e 

setenta e um mil reais oitocentos e quatorze reais e dezesseis centavos). No mês de 

fevereiro de 2021, essa despesa foi de R$ 64.277,13 (sessenta e quatro mil 

duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) (Anexo 5). 

 Estabelecendo um comparativo de remuneração dos bombeiros militares de 

uma cidade com o número de habitantes que se aproxima ao do Município de 

Caçador, realizou-se a pesquisa, junto ao portal da transparência, acerca do número 

de bombeiros matriculados e o gasto com pessoal, no último mês de fevereiro de 

2021 (Anexo 6). 

 O Corpo de Bombeiros Militares de Rio do Sul foi utilizado como paradigma, 

visto que o Município detém uma população estimada de 72.006 habitantes, 

segundo o último Censo, cerca de 7.000 pessoas a menos que o Município de 

Caçador (IBGE, 2021). A população em questão é atendida por 21 bombeiros ativos 

matriculados na unidade de exercício, sendo: 1 Tenente Coronel, 7 Sargentos, 4 

Cabos e 9 soldados (Anexo 6), ou seja, mesmo número de bombeiros efetivos que 

compõe o quadro dos Bombeiros Voluntários de Caçador (Anexo 7). 

 No mês de fevereiro de 2021 o Estado desembolsou R$ 185.533,50 (cento e 

oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e três reais) com a remuneração de 21 

bombeiros (Anexo 6), face aos R$ 64.277,13 (sessenta e quatro mil duzentos e 

setenta e sete reais e treze centavos) dispensados pela Associação de Serviços 

Sociais de Caçador – Bombeiros Voluntários para remunerar o mesmo número de 

bombeiros efetivos (Anexo 5). 

 A Seção de Atividades Técnicas (SAT) instalada em Caçador possui 12 

matrículas, sendo 10 soldados, 1 cabo e 1 tenente. O demonstrativo de pagamentos 

dos bombeiros militares lotados no município de Caçador, referente ao mês de 

fevereiro, é de R$ 92.553,51 (noventa e dois mil quinhentos e trinta e três reais e 
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cinquenta e um centavos, conforme disposto no portal da transparência do Governo 

do Estado de Santa Catarina (Anexo 8). 

 Diante do número reduzido de efetivos, algumas alternativas são adotadas 

pelo Estado, no intuito de suprir as necessidades de cada município frente aos 

serviços de bombeiros. Uma delas é o pagamento de diárias, destinadas à 

alimentação e transporte, pagas a Bombeiros Civis, para que atuem como Guarda-

vidas ou Bombeiros junto aos Bombeiros Militares efetivos (GOVERNO DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA, 2021). 

 Em 29 de dezembro de 2020, o Governador do Estado assinou os decretos 

que majoram o valor das diárias aos bombeiros que prestam serviços voluntários ao 

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, em 20% (vinte por cento). Os guarda-

vidas civis passaram a receber R$ 180,00 (cento e oitenta reais) quando o turno for 

de nove a doze horas, R$ 108,00 (cento e oito reais) quando o turno for de seis a 

nove horas (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2021). 

Os Bombeiros Comunitários recebem diárias de R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais) para turnos de dezesseis a vinte e quatro horas, R$ 90,00 (noventa reais) para 

os turnos de oito a dezesseis horas e de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para os 

turnos de quatro a oito horas (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

2021).  

Em ambos os casos ficou garantido o recebimento àqueles que se encontrem 

afastados em razão de teste positivo para Covid-19 e se elevou a possibilidade de 

utilização dos ressarcimentos de vinte e quatro horas de serviço para 12,5% (doze e 

meio por cento) (GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2021). 

 Outra medida é a criação do Corpo Temporário de Inativos da Segurança 

Pública (CTISP) pela Lei Complementar 380/2007 que possibilita o retorno dos 

inativos às atividades com a manutenção da retribuição financeira, diárias, 

transporte e férias, pelo prazo de dois anos, prorrogáveis por igual período, com 

retribuição financeira nos termos do artigo 8º, I, da lei (SANTA CATARINA, 2007). 

 Diante do alto custo que representa a adoção dessas medidas aliado à 

carência na prestação de serviços de bombeiros, alguns municípios optaram pela 

implantação do modelo baseado no voluntariado, como é o caso do Município de 

Caçador que, desde o ano de 1972, quando a população estava completamente 

desassistida em relação a serviços desta natureza, desenvolve as atividades de 

bombeiros voluntários através da Associação de Serviços Sociais de Caçador – 
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Bombeiros Voluntários (BOMBEIROS DE CAÇADOR, 2020). 

Ao longo das cinco décadas de funcionamento, os Bombeiros Voluntários de 

Caçador conseguiram efetivar as suas atividades através do apoio da comunidade, 

citando aqui as doações realizadas na fatura de energia elétrica (Convênio Celesc), 

convênios com a Prefeitura Municipal e, também, do Governo do Estado. O 

reaparelhamento constante é viabilizado pelo auxílio da comunidade e através dos 

Termos de Fomento realizados junto ao Governo do Estado, a exemplo do referente 

ao exercício 2019/2020, no valor de R$ 291.180,00 (duzentos e noventa e um mil 

cento e oitenta reais), que possibilitou a aquisição de duas viaturas e equipamentos 

de proteção respiratória (EPR). 

O custo operacional (manutenção dos equipamentos, viaturas e instalações, 

remuneração dos efetivos, despesas com energia elétrica, telefonia e abastecimento 

de água, custeio do Projeto Bombeiro Mirim e Aspirante) são custeados com o 

repasse dos R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) mensais, oriundos do 

Convênio realizado pela Prefeitura Municipal de Caçador. 

Considerando o expressivo número de Bombeiros que trabalham de forma 

exclusivamente voluntária, o baixo custo operacional e a abrangência dos serviços 

efetivamente prestados ao Município de Caçador, vislumbra-se ser uma alternativa 

economicamente sustentável para a população local e para o Estado de Santa 

Catarina, quando a problemática é o suprimento da carência de serviços públicos 

dessa natureza. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de terceiro setor é relativamente recente na história mundial. O 

Estado era caracterizado pela presença de dois setores: o público, representado 

pela Administração Pública e o Privado, responsável por promover a produção e 

circulação de bens e serviços com vistas única e exclusivamente à obtenção de 

lucro.  

A preocupação com o atendimento aos anseios dos mais necessitados era 

escasso, resultando na carência de serviços sem caráter pecuniário direto, ou seja, 

voltados à ordem humanitária e filantrópica. Aliado a isso, o intervencionismo 

demasiado do Estado no setor privado e a mitigação da representatividade dos 

partidos políticos, especialmente no Pós-Guerra, também contribuiu para o aumento 

do interesse de particulares em se reunir em organizações para a consecução de 

interesses de cunho social, onde também teriam mais visibilidade na participação da 

vida em sociedade. 

Alicerçava-se, então, o conceito de Terceiro Setor, assim nominado por não se 

enquadrar nem no ambiente da Administração Pública, Primeiro Setor, tampouco 

nos nas finalidades lucrativas e individualistas da iniciativa privada, Segundo Setor. 

Desde os primórdios, o que se revela é que o Estado, através de seus 

organismos, não consegue atender, sozinho, todos os anseios e necessidades da 

sociedade. É justamente nessa base que o Terceiro Setor firma os seus pilares e se 

edifica, através de organizações de natureza privada, sem fins lucrativos, que 

objetivam realizar, de forma subsidiária, atividades voltadas ao interesse social, 

inerentes, em um primeiro momento, ao Primeiro Setor. 

Atualmente, o Terceiro Setor é representado por organizações sociais (OSs), 

pessoas jurídicas de direito privado criadas pela Lei 9.637/1998 com atividades 

voltadas ao ensino, ao desenvolvimento tecnológico, à pesquisa científica, à 

proteção e preservação do meio ambiente e à cultura e saúde (BRASIL, 1998), e 

organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips), formadas pela livre 

iniciativa privada, visando a execução de atividades não exclusivas do Estado, 

fiscalizadas por este e formalizadas por meio de termo de parceria, sendo 

regulamentada pelo Decreto 3.100/99 e sofrendo alterações pelos Decretos 

7.568/2011 e 7.592/2011. Dentro dessa organização, enquadram-se ainda, as 

cooperativas, fundações, instituições, organizações não-governamentais (ONGs) e 
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as Associações. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o Direito à Associação é recepcionado 

pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos XVII ao XXI, preconizando a 

liberdade de associação para fins lícitos, a não interferência do poder estatal (tanto 

na sua constituição quanto em seu funcionamento), a legitimidade das associações 

para representar seus associados extrajudicialmente e judicialmente, bem como a 

vedação da obrigatoriedade de associar-se ou permanecer associado (BRASIL, 

1988). Objetivam atender aos interesses de pessoas determinadas, de uma 

comunidade, ou da sociedade. Tem natureza assistencial e regem-se pelos seus 

estatutos que trazem em seu bojo, obrigatoriamente, as suas finalidades, como por 

exemplo, saúde, assistência social, educação, esporte etc. 

Como parte integrante do Terceiro Setor, assume também o caráter de 

subsidiariedade, surgindo como alternativa muitas vezes viável para o suprimento de 

serviços que deveriam ser prestados pelo Estado. Desta forma, em que pese a sua 

não interferência na formação e funcionamento, mantêm uma relação próxima com 

tais entidades através de apoio e incentivos financeiros. 

Uma grande marca das Associações é o voluntariado, que se caracteriza 

principalmente pelo serviço altruístico, sem finalidade lucrativa, alimentado pelos 

ideais de cidadania e bem-estar de todos. Tem como marcos históricos a conferência 

International Association for Volunteer Effort (Iave), em que foi aprovada a 

Declaração Universal do Voluntariado, inspirada na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) e na Convenção dos Direitos das Crianças (BRASIL, 

2009). Nela se firmaram os preceitos fundamentais do voluntariado e o papel das 

associações frente aos voluntários. 

No ano de 1998 é, então, promulgado o Marco Legal do Serviço Voluntário 

(Lei 9.608/98), que estabeleceu, como aspectos mais relevantes desta Lei, a 

descaracterização do vínculo trabalhista e previdenciário, bem como a sua 

destinação aos serviços de relevância social, com destaque para as instituições de 

proteção do meio ambiente, em defesa do patrimônio e da cultura e bombeiros 

voluntários. 

Algumas entidades voluntárias merecem destaque na evolução do 

voluntariado: A Santa Casa de Misericórdia no Brasil (1543), instituição do Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha (1863), com chegada no Brasil em 1908; a criação 

do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville (1892), a fundação do Escotismo, 
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por Bade Powell (1935), promulgação da Lei de Declaração de Utilidade Pública 

(1935) a criação da Legião Brasileira de Assistência (1942), criação da Fundação 

Dorina Nowill para Cegos (1945), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(1954) , Centro de Valorização da Vida (1962), a instituição dos Bombeiros 

Voluntários de Jaraguá do Sul (1966), o surgimento das Organizações Não 

Governamentais (1970) e a fundação da Associação de Serviços Sociais de Caçador 

– Bombeiros Voluntários (1971), foco desta pesquisa. 

A história dos serviços de Bombeiros Voluntários surge justamente da 

carência da prestação de serviços públicos dessa natureza. A primeira corporação 

de Bombeiros Voluntários foi fundada em Joinville ainda no ano de 1892, antes 

mesmo da criação do Corpo de Bombeiros Militar no Estado de Santa Catarina. 

Nasceu da necessidade de uma população, até então diminuta, que sofria 

constantemente com as perdas patrimoniais ocasionadas pelos incêndios 

recorrentes, em uma época em que as construções eram, em sua maioria, em 

madeira. 

Baseados no modelo implantado na Alemanha, país de origem dos primeiros 

imigrantes, alguns líderes comunitários uniram seus esforços para a instalação dos 

serviços que suprissem essa necessidade básica que afetava aquela sociedade. 

É apenas no ano de 1919 que o Estado de Santa Catarina implanta o Corpo 

de Bombeiros Militar, em algumas das mais expressivas cidades catarinenses à 

época. A maioria dos municípios continuou sem a assistência do serviço de 

bombeiros. 

No ano de 1966, surgiu em Jaraguá do Sul, a segunda corporação de 

Bombeiros Militares do Brasil e do Estado de Santa Catarina, partindo da mesma 

necessidade de combater sinistros em uma cidade de população crescente, que 

ainda não contava com a presença do Estado nessa atividade. Contou com o apoio 

irrestrito do Corpo de Bombeiros de Joinville, em especial no que diz respeito à 

orientação e treinamento dos novos bombeiros. 

Em 1971 é fundada a terceira corporação de Bombeiros Voluntários do país: 

Associação de Serviços Sociais de Caçador – Bombeiros Voluntários. A cidade de 

Caçador despontava como um importante polo industrial madeireiro e, além das 

inúmeras serrarias, suas construções, quase que na totalidade, eram edificadas em 

madeira. Da mesma forma com que ocorreu nas cidades de Joinville e Jaraguá do 

Sul, os incêndios também eram constantes e dizimavam o patrimônio da população. 
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A primeira tentativa de instalar no município os serviços de Bombeiros se deu 

no ano de 1966 junto ao Estado, que negou a solicitação alegando a inviabilidade 

decorrente do alto custo operacional e de instalação de um Corpo de Bombeiros 

Militar na cidade. 

As lideranças do município, inspiradas no modelo já implantado na cidade de 

Joinville, buscaram apoio e orientação junto àquela corporação e, em 22 de fevereiro 

de 1971, fundaram o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador.  

No ano em que os Bombeiros Voluntários de Caçador completam 50 anos, 

estão estruturados com 103 bombeiros, sendo 21 efetivos e 82 voluntários, que 

atendem à população caçadorense não só no que concerne às atividades de 

combate a incêndio, urbanos e florestais, mas também atendimento pré-hospitalar, 

resgate veicular, resgate e salvamento aquático, resgate em altura, busca e 

salvamento de pessoas, abate a insetos, captura de animais, corte de árvores em 

risco iminente de queda e segurança externa em eventos. 

A capacitação dos bombeiros se dá através do Núcleo de Ensino e Instruções 

(NEI), que também ministra cursos de combate a incêndio, resgate e atendimento 

pré-hospitalar, cursos de formação de brigadas de incêndio, CIPA, simulação de 

evacuação, manuseio de extintores e primeiros socorros, ministrados em escolas, 

empresas, grupos e outras entidades locais. 

No âmbito social, merece destaque o Projeto Bombeiro Mirim e Aspirante, que 

atende crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 17 anos, contribuindo com a 

formação através da difusão dos valores sociais, cidadania, primeiros socorros e 

prevenção de incêndios e voluntariado. 

Diante desse contexto, pode ser reconhecida como entidade de utilidade 

pública, preenchendo a lacuna deixada pela ausência de entidade militar que supra 

essa carência no Município. 

Como se pode averiguar, os conceitos de Associações sem fins lucrativos e 

de voluntariado, estão intimamente ligados com o princípio constitucional da 

sustentabilidade e os preceitos inerentes ao novo modelo de crescimento: o 

desenvolvimento sustentável, que, por seu turno, determina a responsabilidade do 

Estado e da sociedade pela concretização do desenvolvimento material e imaterial, 

inclusivo, durável e igualitário, ambientalmente equilibrado, ético, inovador e 

eficiente, a fim de assegurar a sobrevivência e o bem-estar das gerações futuras. 

Consiste em um processo de aprendizado, de edificação de uma nova cultura, 
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pautada em valores até então não aludidos, que só pode ser alcançado através da 

informação, conscientização, engajamento de todos, planejamento e fiscalização.   

Tem como marco histórico o Relatório de Brundtland (Our Common Future), 

publicado em 1987, fruto da Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, organizada pela ONU (Organização das Nações Unidas), ao lado 

do desenvolvimento sustentável consiste no meio para que seja possível alcançar a 

finalidade da sustentabilidade, que é o equilíbrio entre o progresso, a 

industrialização, o consumo e a estabilidade ambiental, o bem-estar da sociedade. 

Perfaz, assim, um princípio da sustentabilidade.  

Uma vez que múltiplas são as necessidades humanas, também o são as 

dimensões da sustentabilidade, destacando-se a ambiental, social, econômica, 

jurídico-política e cultural. 

A dimensão econômica da sustentabilidade está vinculada à administração e 

destinação conscientes dos recursos naturais e ao desenvolvimento equilibrado. 

Sustenta que é através da conservação do capital natural que se pode alcançar o 

desenvolvimento baseado na sustentabilidade, apoiado na valorização do capital 

humano, através da educação e saúde e na potencial criação de riquezas, devendo 

ainda o capital social ser renovável. 

A dimensão ambiental defende a produção e consumo conscientes e poderá 

ser atingida através da conservação do capital natural, da maturidade no uso de 

recursos naturais não renováveis, do estímulo à produção de produtos respeitando 

os ciclos naturais dos ecossistemas e do desenvolvimento seguro para áreas 

ecologicamente frágeis aliado ao respeito à capacidade de renovação dos 

ecossistemas, demonstrando uma preocupação com o bem-estar das gerações 

presentes e futuras. 

Já para se abraçar a dimensão social da sustentabilidade, reivindica-se o 

fomento da equidade, a educação e convívio harmonioso bem como o respeito e 

dignidade aos demais seres vivos, referindo-se, assim, às condições mínimas de 

sobrevivência de vida das mais variadas populações, levando em consideração suas 

crenças, cultura, valores e etnias. 

É justamente visando o desenvolvimento sustentável que o Projeto Bombeiro 

Mirim e Aspirante desenvolve suas atividades que vão desde a abordagem das 

atividades bomberis, do incentivo ao civismo, saúde, valores sociais, combate às 

drogas, sexualidade, meio ambiente e cidadania, até no acompanhamento e 
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orientação socioeducativa à família dos adolescentes.  

O Projeto trabalha, ainda, na conscientização acerca da preservação do meio 

ambiente e ecossistemas, através de atividades teóricas e práticas, baseado no eco 

desenvolvimento e na sustentabilidade ambiental, buscando estimular o convívio 

pacífico entre todos os seres vivos. 

Demonstra ainda estar alinhado com a sustentabilidade cultural, quando 

busca ampliar a compreensão da identidade e dos costumes da sociedade em que 

estão atualmente inseridos, ao conhecimento dos direitos e deveres dos cidadãos e 

incentivo à leitura. 

O Projeto Bombeiros Mirins e Aspirantes é voltado aos alunos da rede pública 

e particular de ensino, bem como aqueles que se encontrem em vulnerabilidade 

social, atendendo assim a uma das facetas da sustentabilidade social: a construção 

de uma sociedade mais justa e equitativa, com iguais oportunidades a todos. 

Outro aspecto relevante para a sustentabilidade social é o atendimento pré-

hospitalar, através do suporte básico de vida (SAV), realizado pelos Bombeiros 

Voluntários de Caçador, mediante convênio com a Administração Pública Municipal. 

No ano de 2021 a entidade atendeu 3.934 ocorrências relacionadas a essa atividade 

essencial, totalizando 8.805 ocorrências, incluindo as demais atividades executadas, 

como combate a incêndios, busca e salvamento, resgate, dentre outras, perfazendo 

uma média de 733,75 ocorrências/mês e 24,057 ocorrências/dia. 

Considerando a sustentabilidade econômica, o que se extrai é que o custeio e 

manutenção das atividades se dá mediante convênios com Estado e Município e 

doações da comunidade. Para o exercício 2019/2020, o Governo do Estado efetuou 

um repasse de R$ 291.180,00 (duzentos e noventa e um mil cento e oitenta reais) 

destinado ao reaparelhamento. Em 2020, as doações mediante desconto na fatura 

de energia elétrica (Celesc) totalizaram R$ 299.933,63 (duzentos e noventa e nove 

mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos). No mesmo período, 

o termo de colaboração firmado com a Administração Pública Municipal garantiu 

uma verba de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 12 

parcelas mensais de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), destinados aos 

custos operacionais e manutenção do Projeto. 

Ainda no que concerne a custos, demonstra-se que, dos 103 bombeiros que 

atuam na instituição, apenas 21 são remunerados. No ano de 2020 o gasto com 

folha de pagamento dos Bombeiros Voluntários foi de R$ 871.814,16 (oitocentos e 
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setenta e um mil reais oitocentos e quatorze reais e dezesseis centavos). No mês de 

fevereiro de 2021, essa despesa foi de R$ 64.277,13 (sessenta e quatro mil 

duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) frente aos R$ 185.533,50 (cento e 

oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e três reais) com desembolsados pelo Estado 

com a folha de pagamento dos Bombeiros Militares de uma cidade com o número 

aproximado de habitantes. 

Pesquisas anteriores já apontaram que o Estado não consegue suprir, de 

forma satisfatória, a prestação de serviços de bombeiros, como a realizada em 2013, 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de São Paulo (IPT), que concluiu que apenas 14% dos 5570 

municípios existentes à época eram atendidos por serviços de bombeiros. 

Esse modelo de voluntariado está presente em várias partes do mundo e 

encontra-se em ascensão no Brasil, sendo difundidos por Estados como Bahia, 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estes últimos com 59 e 32 

corporações voluntárias, respectivamente.  

O Estado tem adotado estratégias para suprir essa carência, como a 

contratação, mediante diárias, de bombeiros e guarda-vidas civis, bem como a 

reintegração de inativos ao serviço público. A sociedade civil organizada, por sua 

vez, apresenta uma alternativa que consiste na instituição de Corpos de Bombeiros 

Voluntários nas cidades desassistidas pelo serviço público de bombeiros. 

Nesse sentido, a presente pesquisa discorreu acerca da importância e 

características do Terceiro Setor, como forma subsidiária de suprir a carência de 

serviços públicos, especialmente os de caráter não lucrativo. Em seguida, delineou 

um estudo sobre o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade e suas principais 

dimensões, atentando-se ao seu caráter multidimensional. Por fim, considerando a 

análise das Associações no ordenamento jurídico brasileiro, com ênfase na 

Associação de Serviços Sociais de Caçador – Bombeiros Voluntários e sua estreia 

relação com os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, se 

conclui que, através das atividades desenvolvidas, custo operacional e formas de 

custeio, a atuação da entidade é social e economicamente sustentável e, 

consequentemente, viável  no suprimento da prestação de serviços públicos de 

bombeiros não abrangidos pelo Estado. 

Salienta-se, entretanto, que este estudo não esgotou a matéria diante da 

limitação temática do problema. Embora o enfoque tenha se dado em razão das 
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dimensões social e econômica, verificou-se que as atividades da Associação de 

Serviços Sociais de Caçador – Bombeiros Voluntários refletem também em outras 

dimensões da sustentabilidade, como a cultural, ética, ambiental e jurídico-política. 

Outrossim, há que se destacar que o comparativo do modelo voluntário com o 

serviço público de bombeiros, na sustentabilidade econômica, se restringiu ao 

paralelo entre salários e às alternativas aos meios subsidiários encontrados pelo 

Estado para o suprimento da carência pública, não sendo possível abranger, por 

exemplo, o custo operacional e de reaparelhamento pela dificuldade de acesso 

detalhado desses dados em relação aos Bombeiros Militares. 

Vislumbra-se ainda que a realização de entrevistas com lideranças locais e 

parcela da população atendida pelos Bombeiros Voluntários de Caçador, 

possivelmente, poderia engrandecer os aspectos relativos à sustentabilidade da 

instituição, no entanto, em razão  da época atípica vivenciada, a sua aplicação 

restaria prejudicada. 

Destarte, verifica-se que, além da possibilidade de realização de entrevistas, 

novas pesquisas podem, partindo do que fora desenvolvido nesta convergir para as 

outras dimensões da sustentabilidade não contornadas pelo presente estudo. 
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Anexo 1 – Projeto Bombeiro Mirim 
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Anexo 2: Relatório de ocorrências ano 2020 
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Anexo 3: Termo de Fomento 
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Anexo 4: Repasse Convênio Celesc 
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Anexo 5: Demonstrativo pagamento Bombeiros Voluntários Efetivos Ano 

2020/2021 
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Anexo 6: Remuneração Bombeiros Militares de Rio Do Sul – SC 
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Anexo 7: Relação Bombeiros Voluntários Efetivos 
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Anexo 8: Remuneração Bombeiros Militares – Seção de Atividades Técnicas 

(SAT) Caçador 
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