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EDITORIAL

Com fluxo contínuo e periodicidade anual, a Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas, ISSN 
2448-2021, vol. 5, jan.-dez., 2019 é um projeto,  sob a nova gestão dos Professores Álvaro Augusto Fernandes 
da Cruz e Deilton Ribeiro Brasil que tem como objetivo promover o diálogo interdisciplinar entre o Direito 
e as demais áreas das Ciências Sociais Aplicadas, seja por intermédio de artigos, ensaios, entrevistas ou rese-
nhas. 

Publicamos nesta edição 06 (seis) artigos, sendo o primeiro intitulado “La actuación de la Unión 
Europea en materia de inmigración” de autoria do Professor Doutor Alejandro González-Varas Ibáñez da 
Universidad de Zaragoza, Espanha; o segundo trabalho com o título “Mérito processual nas ações coleti-
vas” da lavra do Professor Doutor Fabrício Veiga Costa da FASASETE de Sete Lagoas/MG; o terceiro artigo 
aborda a questão “O desastre ambiental de Mariana” em coautoria com Frederico Rodrigues Assumpção 
Silva mestrando do PPGD – Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade 
de Itaúna/MG e o Professor Doutor Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho do PPGD – da Universidade do Estado 
do Amazonas-UEA e da Universidade Federal do Amazonas-UFAM; o quarto trabalho com o verbete “A dis-
puta pelo sentido nos Tribunais: análise de narrativas em processos de tráfico de drogas” em coautoria 
de Érica Acosta Plak bacharel em Direito do UNIPTAN, Rogério de Oliveira Borges mestrando do PPGD – 
Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna/MG e o Professor 
Doutor Sérgio Henriques Zandona do PPGD – em Direito da FUMEC/MG; por seu turno o quinto texto tem 
como temática “A responsabilidade civil frente aos danos ambientais: uma análise crítica da legislação 
nacional vigente da proteção do meio ambiente” de Sandro Eduardo Roussin Soares mestrando do PPGD – 
Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna/MG e do Professor 
Doutor Carlos Alberto de Simões Tomáz do PPGD – em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes em 
Aracaju, Sergipe. Por último, trazemos à colação o sexto texto intitulado “A inclusão de gênero em políticas 
públicas na legislação brasileira sobre o direito fundamental de acesso à água” em coautoria de Alexsan-
dra Matilde Resende Rosa mestranda do PPGD - Sustentabilidade socioeconômica ambiental da Universidade 
Federal de Ouro Preto-UFOP e da Professora Doutora Kerley dos Santos Alves da Universidade Federal de 
Ouro Preto-UFOP.  

Agradecemos aos nossos autores e avaliadores pela colaboração e confiança e pelo excelente trabalho 
realizado. Sem o empenho e dedicação de vocês, esta edição não seria possível.

Lembramos que as submissões para a Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas, volume 6, 
ano 2020 são permanentes e devem ser encaminhadas para o e-mail: deilton.ribeiro@fasa.edu.br

Aos leitores, uma boa leitura!
Álvaro Augusto Fernandes da Cruz
Deilton Ribeiro Brasil
Editores da Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas



7 Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 5, n 1/2019

LA ACTUACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE 

INMIGRACIÓN .................................................................................................... 8

MÉRITO PROCESSUAL NAS AÇÕES COLETIVAS ...................................... 27

O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA .................................................... 51

A DISPUTA PELO SENTIDO NOS TRIBUNAIS: ANÁLISE DE NARRATIVAS 

EM PROCESSOS DE TRÁFICO DE DROGAS ................................................ 64

A RESPONSABILIDADE CIVIL FRENTE AOS DANOS AMBIENTAIS: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA DA LEGISLAÇÃO NACIONAL VIGENTE DA PROTEÇÃO 

DO MEIO AMBIENTE ......................................................................................... 80

A INCLUSÃO DE GÊNERO EM POLITÍCAS PÚBLICAS NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À ÁGUA.....92

Sumário
Clique nos títulos para ser direcionado

Alejandro González-Varas Ibáñez

Fabrício Veiga Costa

Frederico Rodrigues Assumpção Silva
Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho

Erica Acosta Plak
Rogério de Oliveira Borges
Sérgio Henriques Zandona Freitas

Sandro Eduardo Roussin Soares
 Carlos Alberto Simões de Tomaz

Alexsandra Matilde Resende Rosa
Kerley dos Santos Alves 



8 Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 5, n 1/2019

LA ACTUACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA 
DE INMIGRACIÓN

Alejandro González-Varas Ibáñez
Universidad de Zaragoza (España)



9 Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 5, n 1/2019

 
 

LA ACTUACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE 
INMIGRACIÓN 

 

 

Alejandro González-Varas Ibáñez 
Universidad de Zaragoza (España) 

 
 
 

1 INTRODUCCIÓN  

Desde hace algunos años se ha intensificado la llegada de contingentes de personas a 

las fronteras exteriores de la Unión Europea –en adelante, UE- en busca de unas mejores 

condiciones de vida o huyendo de guerras, persecuciones y tesituras de violencia. La 

circunstancia habitual es que se trata de personas en situación ilegal. También es cierto que, 

en menor medida, se sigue produciendo la llegada de personas con altas cualificaciones 

académicas o laborales que favorecen su establecimiento de una forma legal o documentada. 

Estos fenómenos –fundamentalmente el primero de ellos- ha dado lugar a que la Unión y sus 

Estados miembros hayan tenido que adoptar soluciones difíciles y que su replanteamiento sea 

constante. El análisis del modo de actuar la UE en estos casos constituye el objeto principal de 

estudio de este trabajo. 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que no estamos ante una política aislada, sino 

que se lleva a cabo dentro del más amplio marco de actuaciones conocido como Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión Europea –en adelante, ELSJ-. Será preciso, por 

tanto, conocer previamente este Espacio y su evolución hasta su configuración presente a fin 

de entender debidamente el desarrollo de las políticas migratorias de la UE. A ello se 

destinará el apartado 2. Una vez sentada esta base, se procederá a examinar más 

detenidamente las políticas migratorias. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que, como 

en los demás campos de actividad de la Unión, existe un prolijo reparto de competencias entre 

las instituciones de la UE y los Estados miembros. Esta cuestión será objeto de estudio en el 

apartado 3.1. A partir de aquí debemos distinguir el modo de afrontar la inmigración legal –

destinada principalmente a la captación de trabajadores con las cualificaciones que necesita el 

mercado de trabajo de la Unión y su envejecida población-, de la inmigración ilegal (apartado 

3.2). Finalmente, se examinará (apartado 3.3.) las carencias que se observan en esta política 

migratoria, especialmente a partir del aumento de los flujos migratorios como consecuencia 
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de la inestabilidad política propiciada en el norte de África y Oriente medio por las revueltas 

que empezaron a producirse en 2011 en esas áreas, así como el establecimiento de rutas de 

inmigración ilegal que se han convertido en un lucrativo negocio para quienes se dedican a la 

trata de seres humanos. 

 

2 EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA EN LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

2.1. Significado de este Espacio 

  

El ELSJ es el nombre que recibe aquel conjunto de normas de la Unión Europea que 

pretenden garantizar la libre circulación de personas dentro del territorio de la Unión, sin 

fronteras interiores. Este espacio se completa con el desarrollo de medidas adecuadas en 

materia de lucha contra la delincuencia, así como una política asilo, inmigración y control de 

las fronteras exteriores que esté basada en lasolidaridad entre los Estados miembros y sea 

equitativa respecto de los nacionales de terceros países. Así se desprende del artículo 3.2 del 

TUE y, del art. 67 del TFUE. Como puede observarse, se trata de unos objetivos ambiciosos 

que reciben su regulación completa en el Título V (arts. 67 a 81) del TFUE. De su lectura se 

desprende que el ELSJ está estructurado en torno a cuatro grupos principales de 

actuaciones,que son las siguientes:  

 

a) Control de fronteras, asilo e inmigración (arts. 77 a 80 del TFUE). 

b) Cooperación judicial en materia civil(art. 81 TFUE). 

c) Cooperación judicial en materia penal (arts. 82 a 86 del mismo texto). 

d) Cooperación policial, en los términos explicados en los art. 87 a 89 del TFUE. 

  

Antes de adentrarnos en las concretas políticas de inmigración –materia que es objeto 

del presente estudio- conviene tener en cuenta los antecedentes que han desembocado en la 

regulación actual. 
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2.2. Su evolución hasta el Tratado de Lisboa 

 

Las primeras iniciativas que se desarrollaron en lo que hoy denominamos ELSJ se 

produjeron en el contexto de lo que en los años 70 se denominó Cooperación Política 

Europea. Se trató de aproximaciones entre los Estadosa nivel intergubernamental orientadas a 

desarrollar unas políticas comunes en materia de seguridad y, más en concreto, para evitar 

acciones terroristas y coordinar la cooperación policial en este terreno. De este modo, los 

Estados miembros crearon el grupo TREVI, integrado por los Ministros de Interior de los 

Estados miembros.A partir de 1985 amplió sus competencias a la inmigración ilegal y a la 

delincuencia organizada. 

Un paso ulterior se dio a raíz del establecimiento del Espacio Schengen en 1985, que 

permitía la libre circulación de personas sin controles fronterizos entre los países que 

inicialmente lo establecieron.Se trató de Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. 

Este acuerdo fue fruto de la cooperación intergubernamental entre ellos propiciada por los 

obstáculos que aún ofrecían las Comunidades Europeas para establecer un sistema de 

movilidad de este tipo a nivel general en un momento en que el grado de integración no estaba 

suficientemente avanzado. Esta libertad de movimientos dentro de las fronteras interiores 

supuso, al mismo tiempo, que se reforzaran los controles en las fronteras exteriores, y que se 

comenzaran a armonizar políticas de asilo e inmigración, y se impulsara la cooperación 

policial y judicial. Su marco jurídico se completó en 1990 con la aprobación del Convenio de 

Aplicación. En la actualidad –desde la aprobación del Tratado de Ámsterdam, al que luego se 

hará referencia-el acervo de Schengen ha quedado integrado dentro del marco de la UE. En 

este espacio se encuentran integrados actualmente la mayoría de los países de la Unión.El 

Tratado de Maastricht de 19921 fue el primer Tratado que elevó la política de inmigración a la 

categoría de materia de interés común para todos los Estados miembros de la UE. Se admite 

con ello que se estaba ante una materia importante ante la cual los Estados ya no podían 

actuar de un modo individual, sino que requería actuaciones comunes. Las medidas que 

deberían aprobar tenían que estar orientadas -según el artículo K.1 del Tratado- a establecer 

unos criterios comunes para regular la entrada y movimiento de nacionales de terceros países, 

las condiciones de residencia y agrupación familiar, y evitar la inmigración ilegal. 

 
1Tratado de la Unión Europea, en Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 191, de 29 de julio de 1992. 
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Estas previsiones no ofrecieron el resultado esperado –en parte debido a su 

tratamiento como una cuestión de seguridad nacional y de política exterior (GOIG, 2017, p. 

77). Por este motivo, el Tratado de Ámsterdam de 19972 tuvo que volver a abordar esta 

cuestión. En este momento la Unión se compromete a caminar hacia lo que se denomina ya 

propiamente dicho un ELSJ (art. B y K.17 del Tratado), y que se configura como un objetivo 

más de la Unión. En este contexto, se recogeráun nuevo Título en el TUE3 sobre “visados, 

asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas”, que 

entonces se muestra como una verdadera política propia de la UE. Esto supuso que estas 

materias pasaron a estar sujetas al Derecho y funcionamiento de las instituciones de la Unión, 

incluyendo la jurisdicción del Tribunal de Justicia, y dejando de tener los Estados plenas 

competencias sobres las mismas (MARTÍN MARTÍNEZ, 2018, p. 340). 

Desde la aprobación del Tratado de Ámsterdam, el impulso de las políticas 

migratorias se ha producido a través de los planes quinquenales que han aprobado distintos 

Consejos Europeos (aparte, obviamente, de la aprobación del Tratado de Lisboa en 2007). Se 

ha tratado del Programa de Tampere (1999-2004)4, el Programa de La Haya (2004-2009)5, y 

el Programa de Estocolmo (2010-2014)6 adaptado –este último- a las reformas introducidas 

por el Tratado de Lisboa.A ello deben sumarse las aportaciones de la Agenda Europea de 

Migración del año 20157, a la que se harán las oportunas referencias. 

El Tratado de Lisboade 2007, en vigor desde 20098, tiene como una de sus 

principales aportaciones la modificación del TUE (en lo que aquí nos afecta, el artículo 3.2 

antes citado) y la aprobación del TFUE. Este último, como se ha indicado, incorpora el Título 
 

2Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las 
Comunidades Europeas, y determinados actos conexos, en Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 340, 
de 10 de noviembre de 1997. 
3 El artículo K.17 del Tratado de Ámsterdam incorporó al TUE el título III, que afecta a la inmigración, y que se 
corresponde básicamente con el actual Título V del TFUE al que nos estamos refiriendo en este estudio. 
4Consejo Europeo de Tampere, de 15 y 16 de octubre de 1999, en 
https://www.consilium.europa.eu/media/21053/consejo-europeo-de-tampere-conclusiones-de-la-presidencia.pdf, 
consultado el 15 de octubre de 2019. 
5 El Programa de La Haya: Consolidación de la Libertad, la Seguridad y la Justicia en la Unión Europea, en 
DOUE C 53, de 3 de marzo de 2005. 
6 Programa de Estocolmo: Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, en DOUE C 115, de 4 
de mayo de 2010. Este Programa se aplicó por medio de un Plan de Actuación aprobado mediante la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, de 20 de abril de 2010: Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los 
ciudadanos europeos – Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo [COM(2010) 171 final – no 
publicada en el Diario Oficial, pero disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC0171, consultado el 15 de octubre de 2019]. 
7 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: Una Agenda Europea de Migración,COM(2015) 240 final, de 13 de mayo de 2015. 
8Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, en DOUE C 306, de 17 de diciembre de 2007. Entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. 
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V destinado a configurar íntegramente el régimen actualmente vigente del ELSJ en torno a los 

cuatro grandes grupos de actuaciones o políticas indicados en el apartado 2.1 de este estudio. 

En este momento, interesa recordar que uno de ellos-el relativo a las“políticas sobre controles 

en las fronteras, asilo e inmigración”-, se corresponde con el capítulo segundo de ese 

Título(arts. 77-80). A ello se hará referencia en los apartados siguientes.  

 

3. Las políticas de la Unión Europea en materia de inmigración 

 

El TFUE, con la redacción que le ha conferido el Tratado de Lisboa, establece las 

bases sobre las que será necesario desarrollar una política común en esta materia que vaya 

más allá de la simple cooperación intergubernamental, creando un marco jurídico común y 

flexible que tenga en cuenta las situaciones concretas de cada Estado miembro (GOIG, 2017, 

p. 82). A partir de ahí se ha generado un interesante cuerpo normativo al que se irá haciendo 

referencia. Se comenzará por estudiar el régimen competencial entre las instituciones de la 

Unión y los Estados miembros (3.1) para abordar después el estudio de las principales 

políticas que ha desarrollado la UE en esta materia (3.2). 

 

3.1. Ámbito competencial 

 

Las competencias que le corresponden a las instituciones de la Unión y a los Estados 

aparecen descritas en varios artículos diferentes. En primer lugar, las competencias en materia 

de ELSJ son compartidas entre la Unión y los Estados miembros (art. 4.2.j del TFUE). 

También conviene tener presente que el artículo 80 del TFUE indica que las políticas propias 

del ELSJ, entre las que se encuentran las migratorias, se regirán por el principio de solidaridad 

y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también en el 

aspecto financiero. Partiendo de aquí, le corresponderá al Consejo Europeo la definición de 

las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa en el espacio de 

libertad, seguridad y justicia (art. 68 TFUE). Por otra parte, será el Consejo quien deba 

adoptar las medidas destinadas a garantizar la cooperación administrativa entre los servicios 

competentes de los Estados miembros en materia de libertad, seguridad y justicia, así como 

entre dichos servicios y la Comisión (art. 74 del mismo Tratado). Estos actos se realizarán a 

propuesta de la Comisión, o de cualquiera de los Estados miembros (artículo 76).  
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A su vez, según el artículo 70 del TFUE, el Consejo –siempre a propuesta de la 

Comisión-, podrá adoptar medidas que establezcan los procedimientos que seguirán los 

Estados miembros para efectuar, en colaboración con la Comisión, una evaluación objetiva e 

imparcial de la aplicación, por las autoridades de los Estados miembros, de las políticas de la 

Unión en el marco del ELSJ. En cualquier caso, tanto el Parlamento Europeo como los 

Parlamentos nacionales recibirán información sobre el contenido y los resultados de esta 

evaluación. Todo ello sin perjuicio del acceso a la vía judicial que ofrecen los artículos 258, 

259 y 260 del mismo Tratado. Tampoco debe desconocerse que la propia Unión podrá firmar 

con terceros países acuerdos para la readmisión de inmigrantes, según lo dispuesto en el 

artículo 79.3 del Tratado, aspecto sobre el que se volverá más adelante. 

Ninguna de estas medidas y actuaciones evitan que los Estados sigan siendo 

responsables del mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior, 

según expone el artículo 72 del TFUE. A ello se añade (artículo 73) que los Estados tendrán la 

posibilidad de organizar entre ellos y bajo su responsabilidad formas de cooperación y 

coordinación en la medida en que lo estimen apropiado. 

Las competencias de la Unión no se extenderán a indicar a los países cómo deben 

proceder para asegurar la correcta integración de los inmigrantes. En esta materia, se limita a 

establecer –cuando el Consejo y el Parlamento lo estimen oportuno-, medidas de apoyo y 

fomento de las medidas que, en su caso, adopten los Estados (art. 79.4 del TFUE). El Tratado 

excluye expresamente la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los 

Estados. Se trata de una cuestión de vital importancia para asegurar la convivencia pacífica y 

la armonía social, por lo que se le dedicará una particular atención en el epígrafe siguiente. 

A su vez, el art. 79.5 asegura que seguirá siendo competencia de los Estados el 

establecimiento de volúmenes deadmisión en su territorio de nacionales de terceros países que 

llegan con el fin debuscar trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, y así lo ha confirmado 

el Tribunal de Justiciaal indicar que se trata de cuestiones de interés general para los Estados, 

si bien las restricciones que opongan han de ser proporcionales a los fines perseguidos9. 

Según el criterio de algunos autores (RECODER, 2013, p. 493), la previsión contenida en el 

art. 79.5 evidencia que no estamos aún ante una verdadera política común. 

 

 
 

9 Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 29 de marzo de 2017, asunto C-652/15, del caso 
FurkanTekdemir contra KreisBergstraβe. 
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3.2. Principales actuaciones 

 

En materia de inmigración, el núcleo normativo lo compone elartículo 79 del TFUE. 

En el primer párrafo se expone cuál es el propósito principal en esta materia, que consiste en 

desarrollar “una política común de inmigración destinada a garantizar, en todomomento, una 

gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales deterceros países 

que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de lainmigración 

ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas. 

Las medidas legislativas que tendrán que adoptar el Parlamento Europeo y el 

Consejo para conseguir esos fines se destinarán a regular estas materias (art. 79.2): 

a) Las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por los 

Estadosmiembros de visados y permisos de residencia de larga duración, incluidos los 

destinados a lareagrupación familiar. 

b) La definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan 

legalmente en unEstado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de 

circulación y deresidencia en los demás Estados miembros. 

c) La inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de 

residentes ensituación ilegal. 

d) La lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños. 

 

Como puede observarse, en este artículo se sientan las bases de los dos bloques que 

integran la política común en materia migratoria (PÉREZ ROPERO, 2017, p. 156. MARTÍN 

MARTÍNEZ, 2018, p. 347). Los ámbitos descritos en las letras a) y b) se refieren a la 

situación de los inmigrantes en situación de legalidad. En cambio, los apartados c) y d) 

testimonian la existencia de una inmigración producida en condiciones de ilegalidad que 

requerirá en numerosas ocasiones soluciones dolorosas como la repatriación y, en cualquier 

caso, el combate contra las redes de traficantes de personas que se aprovechan de su situación 

de necesidad para el propio lucro. Comencemos analizando la perspectiva que ofrece la Unión 

Europea de la inmigración legal y otro elemento indefectiblemente unido a ella: la correcta 

integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida (3.2.1). Se afrontará a 

continuación posicionamiento de la Unión Europea ante la inmigración ilegal (3.2.2). 
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3.2.1. La Unión Europea ante la inmigración legal 

 

La Unión pretende asegurar la permanencia estable de los inmigrantes llegados en 

situación legal o documentada, el reconocimiento de derechos –incluida la agrupación 

familiar- y, como se tendrá ocasión de analizar más adelante, su correcta integración. Dentro 

de este aspecto, la Comisión10 ha propuesto la elaboración de una nueva política de migración 

legal que permita atraer trabajadores con las competencias que necesita Europa y que 

compensen el déficit demográfico del continente. Dentro de esta perspectiva, se desarrollarán 

iniciativas que permitan el establecimiento de trabajadores con altas cualificaciones11, 

emprendedores e innovadores, a fin de reforzar la economía basada en el conocimiento y 

continuar siendo competitivos a corto plazo, y mantener el sistema de bienestar a largo plazo. 

Se pone interés también en la llegada de personal al sector servicios. Se atenderá asimismo a 

la situación de sectores con dificultades de contratación o déficits de competencias, a la 

debida protección de trabajadores más vulnerables12, y se deberá modernizar la política de 

visados. 

En relación con la última cuestión mencionada –una política de visados adaptada a la 

situación actual-, fue una de las cuestiones que enfatizó el Programa de La Haya13. Proponía 

el desarrollo de una política común de visados como parte de un sistema con varios niveles 

dirigido a facilitar los viajes legítimos y a luchar contra la inmigración ilegal. Para ello sería 

necesaria una mayor armonización de la legislación nacional y de las prácticas de tramitación 

en las misiones consulares locales, pues por el momento los Estados gozan de un amplio 

margen de apreciación para su concesión o denegación, tal como ha confirmado el Tribunal 

de Justicia14. Más recientemente, la Agenda Europea de Migración15, ha propuesto la creación 

 
10 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: Una Agenda Europea de Migración,cit., § III.3. Asimismo, Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Hacia una reforma del sistema europeo común de asilo y una 
mejora de las vías legales a Europa, COM(2016) 197 final, de 6 de abril de 2016, § II.2. 
11 Existen ya algunas medidas en vigor, como la denominada “tarjeta azul”, regulada en la directiva 2009/50/CE, 
de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para 
fines de empleo altamente cualificado, en DOUE L 155, de 18 de junio de 2009. La necesidad de reformar esta 
tarjeta la ha puesto de manifiesto la Comisión en la Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo: Hacia 
una reforma del sistema europeo común de asilo y una mejora de las vías legales a Europa, cit., II.2. 
12 Es, por ejemplo, el caso de los trabajadores temporeros, cuya situación se regula en la directiva 2014/36/UE, 
de 26 de febrero de 2014, sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines 
de empleo como trabajadores temporeros, en DOUE L 94, de 28 de marzo de 2014. 
13 Programa de la Haya, cit., § 1.7.3. 
14 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 4 de abril de 2017, asunto C-544/15,caso 
SaharFahimian contra BundesrepublikDeutschland. 
15 Agenda Europea de Migración, cit., § III.4. 
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de un nuevo tipo de visado: el itinerante. Se trata de una medida flexibilizadora con la que se 

pretenden lograr buenos resultados para la economía al atraer turistas y visitantes por razones 

personales o profesionales. Al mismo tiempo, se minimizan los riesgos de migración irregular 

y fortalece la seguridad.  

Queda por analizar otro aspecto que adquiere cada vez una mayor importancia. Se 

trata de la correcta gestión de la diversidad cultural, étnica y religiosa resultante de la 

inmigración. En efecto, a medida que Europa admite el establecimiento de inmigrantes, es 

obvio que se producen efectos y reacciones de diferente signo en la sociedad de acogida, y 

también en los grupos y personas que llegan de lugares diferentes. La adecuada integración se 

torna un aspecto fundamental de las políticas migratorias, y lo es no solo por el debido respeto 

a los derechos fundamentales de todas las personas afectadas, sino también por el 

mantenimiento del orden y la paz social. Se trata de una cuestión que ha adquirido un 

particular interés tras los numerosos atentados terroristas de corte integrista islámico que ha 

vivido recientemente Europa.  

Es verdad que tan solo una parte residual de los inmigrantes participa de las 

tendencias radicales del Islam o aplaude los actos terroristas cometidos en su nombre. Para 

evitar que haya excluidos que vean como única salida a su situación la de acometer contra las 

reglas propias de la sociedad de acogida es preciso que los poderes públicos se esfuercen por 

que estos grupos se sientan integrados, y que las generaciones jóvenes disfruten de progreso 

social (DEMPSEY, 2016, p. 30. NÚÑEZ VILLAVERDE, 2014, p. 65).  

Como muestra de ello baste indicar la importancia que han conferido las 

instituciones europeas a atajar las causas de origen del radicalismo que se encuentran en la 

pobreza, la discriminación y la exclusión social, especialmente entre los jóvenes16. Antes 

bien, deberían facilitar su integración en la sociedad a través de medidas como evitar la 

discriminación en el acceso al empleo, a la educación, o los diferentes servicios públicos, tal 

como se ha indicado en la Agenda Europea de Seguridad y otros documentos17.Deberá fijarse 

 
16 Consejo de la Unión, Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la prevención de la radicalización que conduce al extremismo 
violento, en DOUE C206, de 15 de diciembre de 2016. 
17Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, y al 
Comité de las Regiones:Agenda Europea de Seguridad, de 28 de abril de 2015, documento COM(2015) 185 
final, pp. 17 y s. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones: Apoyo a la prevención de la radicalización que conduce al 
extremismo violento, de 14 de junio de 2016, COM(2016) 379 final, § 5.  
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la atención de forma prioritaria en las mujeres, los menores, y las personas vulnerables18.De 

lo contrario se corre el riesgo de que la población de origen identifique Islam con pobreza e 

incluso considere que el primero es causa de la segunda. 

Desde luego que si se pretende garantizar la integración de las minorías culturales y 

religiosas en nuestra sociedad el camino pasa por afianzar las libertades reconocidas y superar 

el temor que se deja sentir en determinados sectores de la sociedad cuando el ejercicio de las 

libertades se traduce en manifestaciones culturales distintas y, en ocasiones, desconcertantes 

para el modelo occidental (COMBALÍA, 2003, p. 34. EADEM, 2016, pp. 33-37). Por cuanto 

se refiere, más en concreto, al ejercicio de la libertad religiosa, debe indicarse que la 

permisión de la visibilidad de la religión es un medio que favorece la integración. En cambio, 

una reclusión forzada de la religión tiene el peligro de traducirse en una radicalización de ésta, 

mientras que si se arbitra su convivencia en la sociedad y se inserta adecuadamente en el 

sistema, el riesgo se aminora. Impedir una vivencia plena de la religión en el espacio público 

puede desembocar en que la persona que la profesa se vea abocada a considerar que su vida 

personal y social han de estar necesariamente diferenciadas. En este caso, podrían verse 

impulsadas a optar entre su identidad cultural-religiosa, o su identidad ciudadana, lo que 

desde luego no favorece la integración. En cualquier caso, es preciso que Occidente sepa 

gestionar adecuadamente el ejercicio de los derechos y libertades en los nuevos contextos de 

diversidad cultural y religiosa, y encontrar –cuando sea preciso y posible- los debidos cauces 

de flexibilización del Derecho (COMBALÍA, 2011, pp. 22-37. BUYSE, 2014, pp. 779 ss.). 

Sería una opción realista en un mundo globalizado en el que la identidad y los mecanismos de 

identificación trascienden los confines nacionales, abriéndose simultáneamente a lo global y a 

lo local, basada en la confianza, la solidaridad y la apertura y respeto a los demás (AMATO, 

2018, pp. 253-257). 

Como colofón de lo expuesto, puede citarse expresamente esta consideración del 

Programa de La Haya19: “la estabilidad y la cohesión en nuestras sociedades se benefician de 

la integración acertada de ciudadanos de terceros países y sus descendientes en situación de 

residencia legal. Para lograr este objetivo resulta esencial desarrollar políticas eficaces y 

prevenir el aislamiento de ciertos grupos […]. El Consejo Europeo […] pide que haya 

 
18 Declaración conjunta del Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en 
el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre El nuevo consenso europeo en materia de 
desarrollo: nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro, en DOUE C 210, de 30 de junio de 2017, § 42. 
19 Programa de la Haya, cit., § 1.5. 
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igualdad de oportunidades que les permita participar plenamente en la sociedad. Han de 

eliminarse activamente los obstáculos para la integración”. 

Como muestra de su importancia, es justo indicar que, en algunos países, como 

Francia y también el Reino Unido y más recientemente España, se han llevado a cabo 

iniciativas de amplio alcance como es el apoyo que brinda el Estado para la formación de los 

dirigentes islámicos. Se les ofrece una formación social, histórica y jurídica en colaboración 

con las Universidades, y que asegura una formación sobre estas cuestiones que complementa 

la formación religiosa que les ofrece su confesión (BEN ATTAR, 2015, p. 182. FRÉGOSI, 

2014). 

Dentro también de lo que son acciones formativas y sociales conviene subrayar la 

importancia que han concedido las instituciones de la Unión a la función de los medios de 

comunicación (RUIZ DÍAZ, 2017, pp. 266-269. COMBALÍA-GONZÁLEZ-VARAS, 2019). 

De este modo, han enfatizado su importancia para evitar la propagación de la retórica 

extremista y del discurso del odio. Muestra de ello es que la Comisión Europea puso en 

marcha en 2015 el Foro de Internet de la Unión Europea, y en 2016 publicó el Código de 

Conducta contra la incitación al odio en internet20, que aspira a lograr sus objetivos con la 

colaboración estrecha con las compañías de telecomunicaciones y diferentes organizaciones 

de la sociedad civil. 

Toda esta cuestión no es un asunto baladí, pues debe tenerse en cuenta que la quinta 

parte de las personas de origen extranjero que se han incorporado al Daesh proviene de 

Europa occidental. De entre ellos, la mayor parte pertenecen a las segundas generaciones de 

personas provenientes de países de mayoría musulmana. Esto indica que se trata de jóvenes 

que no se sienten vinculados ni al país de origen de sus padres, ni tampoco al país europeo 

donde han nacido. En ambos lugares se sienten extraños. Atraviesan, de este modo, una crisis 

de identidad que les hace llegar a considerar que su verdadera -y única- nación es el Islam. 

Este dato lo han sabido aprovechar Al Qaeda y el Estado islámico, de tal manera que les han 

planteado un Islam radicalizado en cuya construcción y expansión pueden ser partícipes, 

conectando identidad y terrorismo. Les ofrecen de esta manera un sentido de pertenencia del 

que carecen. Utilizan con frecuencia internet –y, en especial, las redes sociales- como 

 
20 Puede consultarse el texto en http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/CodigoConducta.pdf, 
último acceso el 30 de octubre de 2019. El origen de este Código se encuentra en el apartado séptimo de 
Declaración conjunta de los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la UE y los representantes de las 
instituciones de la UE con motivo de los atentados terroristas perpetrados en Bruselas el 22 de marzo de 2016, en 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/24/statement-on-terrorist-attacks-in-brussels-
on-22-march/ (último acceso: 31 de octubre de 2019). 
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instrumentos de captación (KHOSROKHAVAR, 2014, pp. 85-88.KEPEL, 2016, p. 76. 

MONTERO, 2016, pp. 294 y 299-303). Les aíslan de la sociedad en la que viven 

ofreciéndoles un concepto negativo de la misma. Este fenómeno permite que se acreciente la 

conciencia de formar parte de un nuevo grupo que les da identidad, les libera de una vida 

cotidiana en ocasiones sin sentido o monótona, les ofrece una atmósfera sagrada que les 

protege, y que conseguirá dar soluciones basadas en la fe verdadera a los problemas de un 

mundo corrompido frente a los problemas generados por el mundo occidental, pagano y 

secularizado. Precisamente una de las justificaciones en que se basan los extremistas para 

ejecutar el terror consiste en mantener que es preciso reaccionar contra un Occidente que ha 

perdido todo tipo de valores y creencias, y que se ha dejado vencer por el materialismo y la 

secularización (BOUZAR, 2014, pp. 88-93. BRUNETEAU, 2015, p. 798 y s.). 

Por otra parte, los europeos alistados procuran reclutar a familiares o amigos, lo que 

es una de las causas de la progresión exponencial del fenómeno. Estas personas resultan de 

escasa utilidad militar por su inexperiencia en el combate, por lo que suelen destinarse a la 

participación en atentados suicidas y se les utiliza con fines propagandísticos (FILIU, 2015, p. 

68). 

La situación descrita explica la preocupación de las instituciones de la Unión por 

combatir la captación de personas de origen europeo para acudir a luchar en las filas de 

organizaciones terroristas. De ahí que se haya aprobado una estrategia específica para luchar 

contra la radicalización y la captación de terroristas, además de que en diferentes documentos 

se afirme la necesidad de lograr este propósito (GONZÁLEZ-VARAS, 2017, pp. 35-66). 

Baste indicar, finalmente, que la Unión Europea21 se ha adherido en junio de 2018 al 

Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo 

firmado en Riga tres años antes. 

 

3.2.2. El posicionamiento de la Unión Europea ante la inmigración ilegal 

 

Tal como se adelantó, los apartados c) y d) del artículo 79.2 del TFUE constatan la 

existencia de una importante inmigración en condiciones de ilegalidad que, en ocasiones, la 

aprovechan redes de delincuentes organizados que se dedican a la trata de seres humanos. 

 
21 Lo ha hecho a través de la Decisión 2018/890 del Consejo de 4 de junio de 2018 relativa a la celebración, en 
nombre de la Unión Europea, del Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención del 
terrorismo, en DOUE L159, de 22 de junio de 2018. 
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Esta realidad nos enfrentarátambién a situaciones que nos introducirán en el campo de la 

seguridad y el refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión, y que ya llegan a trascender el 

ámbito de actuación del ELSJ para requerir operaciones realizadas en el marco de la Política 

Común de Seguridad y Defensa (CANO LINARES, 2017), tal como reconoce la Agenda 

Europea de Migración22. En efecto, dentro de este documento se indica claramente que es 

preciso intensificar la lucha contra las redes delictivas de traficantes y tratantes con el fin de 

evitar, antes que nada, que exploten a los migrantes. Supondrá, asimismo, un desincentivo 

para la inmigración irregular. Para ello es imprescindible la cooperación con terceros países, 

creando programas regionales de desarrollo, así como estableciendo en África centros 

polivalentes como los existentes en Oriente medio que, en colaboración con Organización 

Internacional para las Migraciones y ACNUR, actúen conjuntamente con las autoridades 

locales, informen sobre las posibilidades de realizar migraciones legales y ordenadas, y 

ofrezcan oportunidades de reasentamiento a las personas que lo necesiten23. La cooperación 

internacional pasa asimismo por el auxilio de las instituciones de la Unión a los Estados 

miembros para la identificación de tales redes24 y rutas migratorias25, y evitar la economía 

sumergida en los Estados miembros para evitar que se destinen a estas personas a trabajar 

allí26. No cabe duda de que esta cooperación con terceros países para evitar la inmigración 

ilegal tendrá también positivas repercusiones en la prevención de la violencia y del 

terrorismo, a lo que se ha hecho referencia también al final del apartado 3.2.1 de este estudio 

(asimismo, GONZÁLEZ-VARAS, 2017, pp. 62-64). 

 

3.3. Retos de las políticas migratorias 

 

La crisis migratoria y de refugiados provenientes principalmente de Oriente medio y 

norte de África se ha agudizado como consecuencia de las denominadas “primaveras árabes” 

que comenzaron en el año 2011. Su resultado más dramático –y que aún perdura- ha sido la 

guerra civil que está asolando Siria (KHADER, 2015. MIQUEL, 2017). Los flujos 

 
22Agenda Europea de Migración, cit., §§ II y III.2. 
23Ibid., § II. 
24Ibid., § III.1. Al final del documento, dentro del § III.4, aparece un apartado titulado “maximizar los beneficios 
para el desarrollo de los países de origen” donde se abordan medidas destinadas a este fin que contribuyan a 
evitar que los ciudadanos de esos países tengan que encontrarse en la necesidad de emigrar. Asimismo, 
Programa de La Haya, cit., § 1.6.1. 
25 Programa de La Haya, cit., § 1.7.1. 
26 Programa de La Haya, cit., § 1.4. 
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migratorios que han atravesado las fronteras del sur de Europa a través del Mediterráneo y 

también por el este del continente se han acrecentado más aún desde 2015. 

Se trate de un juicio más o menos exacto, lo cierto es quepuede considerarse que se 

aprecian ciertas carencias en el modo de gestionar el fenómeno migratorio por parte de las 

instituciones de la Unión. Así lo ha reconocido expresamente la Agenda Europea de 

Migración en el momento de admitir en la introducción que, ante la avalancha migratoria, se 

han ofrecido respuestas puntuales que no siempre han funcionado. Añade que “ha sido 

necesario adoptar medidas de emergenciaporque la política colectiva europea no ha estado a 

la altura […] en toda Europa se plantean serias dudas en cuanto a la adecuación de nuestra 

política migratoria a la presión ejercida por miles de migrantes, a la necesidad de integrar a 

los migrantes en nuestras sociedades a las demandas económicas de una Europa en declive 

demográfico”. 

La incapacidad de la Unión para gestionar correctamente estos flujos se ha dejado 

notar en algunas de sus actuaciones (GOIG, 2017, pp. 95-111. MOLINA DEL POZO, 2019, 

p. 421). Por una parte, ha empleado el recurso que le permite el art. 79.3 del TFUE de firmar 

con terceros países acuerdos para la readmisión, en sus países de origen o procedencia, de 

nacionales de terceros países que no cumplan las condiciones de entrada o residencia en el 

territorio de la Unión. Así sucedió en 2018 con la firma del correspondiente acuerdo con 

Turquía para que readmitiera a las personas que había llegado al territorio de la Unión 

(normalmente a Grecia y Bulgaria) atravesando las fronteras turcas. Este hecho ha supuesto 

críticas tanto por el elevado coste económico que le está suponiendo a la Unión, como por no 

atender debidamente a unas personas en situación de emergencia, además dehaberse visto 

obligada a reiniciar el debate de la posibilidad de la entrada de Turquía en la UE, y tener que 

encomendar a este país tercero la gestión de unos flujos migratorios a los la UE, 

implícitamente, se muestra incapaz de ofrecer una solución eficaz. 

La situación se ha agravado por lo brotes xenófobos que se han acrecentado desde 

2018 en varios Estados miembros, lo que redunda en la estabilidad y credibilidad de las 

políticas de la propia Unión. Otros países, como Italia, se han negado expresamente en los 

últimos meses a acoger más refugiados. En otros, como Hungría, se penaliza a quien 

favorezca la entrada o permanencia de inmigrantes en su territorio. Se arriesga, por tanto, a 

que la crisis humanitaria derive en una lesión de los derechos fundamentales de las personas 

reconocidos tanto en las Constituciones de los Estados como en el Derecho de la Unión, y ello 

sin que esta esté consiguiendo evitarlo de un modo eficaz.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

Uno de los aspectos más positivos de la política migratoria de la UE es, 

precisamente, su propia existencia. En efecto, se ha pasado de estar ante un conjunto de 

actuaciones objeto de una mera cooperación intergubernamental a una política común 

encuadrada dentro de un contexto de amplio alcance como es el ELSJ. Se trata, por lo demás, 

de una cuestión donde no es fácil aunar criterios. No debe desconocerse que lo que se está 

gestionando es el asentamiento de grupos de personas –con sus propias tradiciones, cultura y 

creencias y, por supuesto, dignidad y derechos- dentro de un territorio donde existen sus 

propios modos de vida que, en casos extremos, pueden sentirse amenazados. El logro de una 

adecuada toma de decisiones sobre la recepción de importantes contingentes de personas y de 

una integración real es complejo. No debe perderse de vista que la afluencia de inmigrantes 

no ha sido igual en cada Estado miembro, ni en cantidad, ni en el espacio temporal, ni en 

razón de la proveniencia de las personas y su proximidad con la cultura del país de acogida. 

Se trata de factores que influyen decisivamente en la concepción de la inmigración en cada 

territorio. 

La discusión en torno a las políticas migratorias de la UE se ha recrudecido 

particularmente a partir de 2015, momento en que el acceso a las fronteras exteriores llegó a 

su punto álgido. Ha sido consecuencia de varios y complejos factores, entre los que cabe 

destacar la convulsa situación social del norte de África y Oriente medio tras las “primaveras 

árabes” que han llegado a consecuencias extremas en Siria, devastada aún por una guerra 

civil. Asimismo, la actuación política y militar de Rusia sobre Ucrania, o las difíciles 

condiciones de vida de la mayor parte del continente africano –agravadas por el cambio 

climático- han impulsado a miles de personas a intentar llegar a Europa en busca de una vida 

mejor. Se ha tratado de un fenómeno masivo producido en un tiempo relativamente corto, lo 

que ha dificultado la capacidad de reacción de la Unión y sus Estados. Finalmente, la amenaza 

del terrorismo basado en interpretaciones islámicas integristas aumenta la desconfianza hacia 

la llegada de personas procedentes de países asiáticos y africanos, pone en cuestión el grado 

de integración de las minorías religiosas en Europa, y provoca que la política migratoria tenga 

que ponerse en estrecho contacto con las de seguridad y defensa. 

Por tanto, aunque se han dado pasos en la configuración de una política institucional 

por parte de la UE en materia de inmigración, se pone también de manifiesto que siguen 

existiendo puntos débiles. Uno de ellos puede ser la reserva que realiza el artículo 79.5 del 

TFUE en favor de los Estados para el establecimiento de volúmenes de admisión en su 
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territorio de personas nacionales de terceros países. Se trata de un punto en el que las 

directrices en materia de inmigración sentadas por la UE y los intereses de los Estados entren 

en conflicto e impidan que aquellas se lleguen a aplicar del mismo modo en todos los países. 

Será necesaria también una mayor integración en la política de visados, y en los criterios para 

la concesión y denegación de asilo. 

Otro de los aspectos que ofrece reflexión es el referente a los motivos por los que se 

producen estos flujos migratorios, lo que incide en la valoración que puede realizarse a las 

políticas migratorias de la Unión. Es cierto que se enfatiza la necesidad de cooperar con 

terceros países para favorecer su desarrollo y evitar de este modo que deban producirse estos 

desplazamientos y asegurar la estabilidad y paz, al menos en el área mediterránea. Sin 

embargo, aun teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno complejo, es probable que no se 

esté abordando con la celeridad y eficacia debidas. Baste observar la prolongación de la 

guerra civil Siria sin que se vea cercana la deseada paz, así como la desestabilización que está 

produciendo en territorios cercanos como el Líbano, Irak o Turquía, con los consiguientes 

movimientos de población. Una efectiva cooperación al desarrollo y al logro de la paz se 

presentan como aspectos de creciente importancia y emergencia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo do presente trabalho é investigar as proposições teóricas acerca do 

mérito processual, de modo a compreendê-lo como o tema é tratado na doutrina 

brasileira. Verifica-se que a temática em tela é vista inicialmente como o debate das 

questões fáticas e jurídico-legais que integram a pretensão deduzida, ressaltando-se que 

o magistrado é quem delimita, no âmbito do saneamento processual, quais são as 

questões por ele consideradas relevantes para a análise dos pontos controversos 

considerados indispensáveis ao julgamento da lide. Numa breve análise do conteúdo do 

Código de Processo Civil de 1973 verifica-se uma imprecisão técnica no entendimento 

do que seja realmente o mérito processual, haja vista que ora é designado como pontos 

controversos, ora como lide, pretensão, causa de pedir e demanda. Ou seja, a sistemática 

processual civil vigente compreende o mérito processual como algo diretamente 

vinculado ao debate da matéria e pontos controversos que integram a demanda, situação 

essa mantida no atual Código de Processo Civil brasileiro vigente. 

 A primeira hipótese cientifica a ser levantada é a seguinte: a sistemática 

processual civil vigente compreende o mérito sob a ótica do modelo constitucional de 

processo? Tal questionamento se justifica porque as questões controversas debatidas no 

processo civil normalmente são definidas a partir da visão unilateral e solitária que o 

magistrado tem acerca do caso concreto. Ou seja, nem sempre todos os pontos 

controversos suscitados pelas partes são levados em consideração quando da apreciação 
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do mérito; é comum o julgador ignorar algumas questões controversas alegadas pelas 

partes quando do julgamento do mérito. 

 Dessa forma, verifica-se que a matéria de mérito é justamente aquela definida 

pelo magistrado a partir de sua visão solipsista do caso concreto. Os sujeitos do 

processo civil diretamente interessados na demanda nem sempre participam da 

construção discursiva do mérito processual em razão de prevalecer a jurisdição 

autocrática como uma atividade pessoal e sacerdotal do julgador. 

 Tal situação se torna mais grave quando abordamos o tema no âmbito do 

processo coletivo. A formação do mérito processual nas ações coletivas é uma 

construção diretamente conduzida pelo magistrado, Ministério Público e algumas 

pessoas pressupostamente legitimadas pelo texto legal à propositura das ações coletivas. 

A coletividade que sofre diretamente os efeitos jurídicos do provimento de mérito fica 

absolutamente alheia do debate meritório. Isso evidencia que o processo coletivo 

reproduz as proposições teóricas do processo civil (de natureza individual) quanto ao 

estudo do mérito enquanto questões controversas definidas solitariamente pelo 

magistrado diante do caso concreto.  

 A Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas, de autoria do jurista 

mineiro Vicente de Paula Maciel Júnior, revisita o estudo do processo coletivo tal como 

se encontra sistematizado no direito brasileiro. A participação no debate meritório nas 

ações coletivas é definida pelo objeto da ação proposta. Todos os sujeitos diretamente 

afetados pelos efeitos do provimento final têm legitimidade de participação no debate 

das questões de mérito, haja vista que o provimento final deve ser reflexo da construção 

participada e dialógica existente entre o magistrado, Ministério Público e os 

interessados difusos e coletivos.  

 O provimento de mérito no processo coletivo democrático não pode reflexo da 

visão individualista e solitária do magistrado quanto ao caso concreto. O mérito 

processual na perspectiva das ações temáticas deve ser visto como um procedimento 

bifásico de construção dialógica do provimento final, ressaltando-se que na primeira 

fase do procedimento os interessados difusos e coletivos definem as questões 

controversas a serem debatidas (delimitação do objeto da demanda coletiva), e na 

segunda fase do procedimento debatem amplamente tais questões, utilizando-se das 

audiências públicas. O processo coletivo democrático é reflexo desse amplo debate na 

formação meritória e discursiva do provimento final. 
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 Trata-se de pesquisa bibliográfica, haja vista a revisitação crítica de 

entendimento de autores sobre o tema mérito processual no âmbito do processo civil e 

coletivo. Por meio de análises interpretativas, comparativas, teóricas e históricas foi 

possível demonstrar que o conceito atual e clássico sobre mérito processual deverá ser 

revisitado, de modo a compatibilizá-lo com o modelo constitucional de processo 

proposto pela Constituição brasileira de 1988. 

 

2 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO CONCEITO DE MÉRITO 

 
 
Na exposição de motivos do Código de Processo Civil de 1973 (CPC 73) consta 

que, no Código de Processo Civil de 1939 (CPC 39), o vocábulo lide ora era utilizado 

para designar o processo (artigo 96 CPC 39) ora o mérito da causa1. 

Já o CPC/73 deixava claro que a utilização da palavra lide era sinônimo de 

mérito. Nesse sentido, sempre se entendeu lide como o conflito de interesses qualificado 

por uma pretensão resistida2. Nesse contexto, afirmava-se que a lide era o objeto 

principal do processo e nela se exprimiam as aspirações em conflito de ambos os 

litigantes. 

O CPC/2015, em seus artigos 4º e 6º evidenciam que o mérito integra a matéria 

de fato e de direito da demanda, assim como ocorre no §2º, artigo 45; artigo 57; 85, §6º; 

92; 102, parágrafo único; 115; 116; 141; 241; 282, §2º; 286, II; 299, parágrafo único; 

303, §1º, II e §6º; 304, §3º; 309, III; 313, V, §2º, II e §3º; 315; 317; 321; 337; 343, §2º; 

355; 356, caput, § 1º, 2º e 4º; 357, IV; 370; 447, §2º, I; 485; 486, caput e §1º; 487; 488; 

490; 493; 502; 503, caput e §1º, I; 508; 542, parágrafo único; 668, II; 917, §4º, I; 938; 

939; 942, §3º, II; 966, caput, e §2º; 968, §5º, I; 976, §1º; 987, caput e §2º; 1012, §1º, III; 

1013, §3º e 4º; 1015, II; 1043, I e III. Todos os dispositivos supramencionados 

evidenciam que a matéria de mérito integra diretamente o objeto da lide. 

 
1 Vide arts. 287, 684 e 687, CPC 39. 
2A identificação entre lide e mérito, todavia, apesar de inspiração carneluttiana, salvo engano jamais foi 
feita assim, em termos tão claros e radicais, pelo próprio Carnelutti. Como vimos, este conceitua o mérito 
a partir da lide, mas não diz que ele seja a lide. Mérito é, para ele, “o complexo de questões materiais que 
a lide apresenta”. Ao construir a sua conceituação em sede doutrinária, Alfredo Buzaid disse também, 
após expor o conhecido conceito de lide a partir de seu elemento material, que é o conflito de interesses: 
“o julgamento desse conflito de pretensões mediante o qual o juiz, acolhendo ou rejeitando o pedido, dá 
razão a uma das partes e nega-a à outra, constitui uma decisão definitiva de mérito”. Ele invocou também 
o pensamento de Liebman, que dissera: “lide é o fundo da questão, o que equivale dizer: o mérito da 
causa” DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987, p. 200. 
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Verifica-se, na legislação pátria, que a expressão mérito é constantemente 

utilizada para designar a lide, a causa de pedir (próxima e remota), a pretensão, objeto 

da demanda. Isso demonstra que toda construção que o direito brasileiro desenvolveu 

acerca do mérito processual é no sentido de limitar sua compreensão à matéria ou as 

questões fático-jurídicas postas e propostas pelas partes na relação processual e que 

servirão de parâmetro e de referencial para o julgamento dos pedidos.  

O que se busca demonstrar no presente trabalho é que a compreensão do mérito 

não pode se limitar apenas pelas matérias ou questões fáticas e jurídicas trazidas pelas 

partes na relação processual. Isso porque a compreensão do conteúdo ou do conceito do 

mérito deverá ser uma consequência do debate e da definição participada das questões 

levantadas pelo juiz e por todas as partes juridicamente interessadas no provimento 

final. 

A questão ganha ainda mais relevância a se considerar que, no CPC 2015, a 

análise de questões prejudiciais tem o condão de serem atingidas pela coisa julgada 

material, sedimentando o entendimento de que o mérito processual ainda continua 

sendo visto como as questões de ordem fática e jurídico-legal que integram a pretensão 

deduzida. 

 Por isso, torna-se necessário desconstruir a concepção tradicional de que o 

mérito para passarmos a compreendê-lo como um procedimento bifásico em que, num 

primeiro momento todas as partes juridicamente interessadas, e também o juiz, possam 

definir, até a fase de saneamento, quais serão as questões fático-jurídicas que integrarão 

o objeto da demanda e, em seguida, na segunda fase do procedimento (após a fase 

saneadora), viabilizar o amplo debate de das questões postas por todos aqueles 

legitimados ao provimento final.  

A atual sistemática proposta pelo Código de Processo Civil brasileiro de 1973 

não oportunizava a construção participada do mérito processual, tendo em vista que 

limitava às partes (autor e demandado) o direito de trazer aos autos as questões que 

integravam a lide, não oportunizando maior amplitude de participação de todos aqueles 

sujeitos que teriam legitimidade de participar da construção do provimento final. Além 

disso, o legislador do Código de Processo Civil de 1973 conferiu exclusividade ao 

julgador no que tange à atribuição legal de proferir o despacho saneador, a fim de 

unilateralmente definir quais serão as questões relevantes à formação do mérito da 

demanda. Isso implica dizer que após o despacho saneador a análise e a interpretação 

das questões de mérito era uma prerrogativa exclusiva do julgador, sem que as partes 
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pudessem influir diretamente na construção da sentença de mérito. O processo 

intelectivo de construção do mérito processual era uma prerrogativa exclusiva do 

julgador, que se utilizava do livre convencimento motivado, decidia o caso concreto da 

forma que melhor lhe conviesse.  

Em contrapartida, o Código de Processo Civil brasileiro de 2015 traz o princípio 

da primazia da decisão do mérito e a proposição teórica do princípio do contraditório 

como paridade de armas, de modo a assegurar a igualdade material das partes 

interessadas na construção discursiva do mérito processual. Além disso, o artigo 489 do 

CPC/2015 é categórico ao estabelecer que o magistrado deverá enfrentar todos os 

pontos controversos alegados e todas as provas produzidas pelas partes no momento em 

que for fundamentar a sentença de mérito. 

A formação participada do mérito somente se torna viável e plausível mediante a 

superação da concepção hermética e autocrática do processo visto como um instrumento 

da jurisdição, revisitando o protagonismo judicial. O processo constitucional 

democrático e a jurisdição devem ser vistos como tendentes à implementação dos 

direitos fundamentais mediante a participação ampla de todos os interessados na 

construção dos provimentos. A democraticidade do provimento de mérito está 

diretamente vinculada à possibilidade de todos os sujeitos afetados pelos efeitos 

jurídicos do provimento final poderem participar do debate meritório e influir 

diretamente na construção da decisão final. 

A racionalidade jurídica deve ser vista como o referencial para o exercício 

democrático da jurisdição, retirando das mãos do julgador a exclusividade no que tange 

à valoração da matéria e das questões de mérito que integram o cerne da relação 

processual.  

Alexandre Freitas Câmara afirma que “o saneamento do processo é, em verdade, 

uma decisão interlocutória que nada saneia, mas tão-somente declara saneado o 

processo, ou seja, o declara livre de quaisquer vícios que possam impedir seu regular 

prosseguimento”3. Tradicionalmente, é na decisão de saneamento que o julgador fará 

uma análise preliminar da observância de todos os requisitos de validade e de existência 

da relação processual, considerado o requisito indispensável à apreciação e  julgamento 

da matéria de mérito na fase instrutória. 
 

3 CÂMARA, Alexandre Freitas. Poderes Instrutórios do Juiz e Processo Civil Democrático. Processo 
Civil Novas Tendências. Homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: Del Rey, 
2008, p. 366. 
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Ernane Fidélis dos Santos4 afirma que o mérito processual integra-se pela 

matéria e pelas questões postas e propostas pelo autor e pelo demandado na relação 

processual, uma vez que o julgamento do mérito consiste na análise dessas questões 

pelo juiz para, assim, poder reconhecer ou não o pedido da parte autora. Por isso deixa 

claro em sua obra que “o mérito é a matéria de fundo do Processo de Conhecimento e 

do Cautelar. No Processo de Conhecimento é o próprio litígio, a lide que constitui seu 

objeto”. 

A exposição das proposições jurídico-científicas do processualista em análise 

evidencia que o conceito de mérito processual adotado pelo processo civil brasileiro está 

intrinsecamente vinculado à noção de lide e de matérias de fato e de direito que 

integram as questões suscitadas pelas partes em juízo (autor e demandado).  

Cássio Scarpinella Bueno5 alerta a comunidade jurídica, a partir das colocações 

de José Frederico Marques, para a necessidade de compreensão do processo civil sob a 

ótica e o enfoque da constitucionalidade democrática, motivo esse que justifica a 

utilização, pelo autor em comento, da terminologia “modelo constitucional do direito 

processual civil”. Certamente, a releitura do processo civil vigente a partir do paradigma 

proposto pela Constituição Federal de 1988 causa reflexos diretos no entendimento 

critico do tema mérito processual. 

O modelo de processo proposto pelo legislador constituinte supera e se opõe 

àquele adotado pelo legislador do CPC 73, haja vista que Alfredo Buzaid instituiu no 

Brasil a concepção de processo através da qual o juiz é o legitimado a conduzir 

solitariamente a marcha processual, exercendo a jurisdição como uma atribuição 

inerente ao seu cargo, sem permitir qualquer ingerência ou participação (direta ou 

indireta) das partes juridicamente interessadas na construção do provimento final. O 

Código de Processo Civil vigente relativiza esse protagonismo judicial no momento em 

que revisita os critérios de fundamentação da sentença a partir do contraditório 

participado, permitindo-se que todos os sujeitos afetados pelos efeitos do provimento 

final sejam seus coautores. 

Nesse sentido, com a proposta de um processo mais democrático, com princípios 

constitucionais positivados, e uma nova maneira de enxergar o processo, já com essa 

 
4SANTOS, Ernane Fidélis dos. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 163. 
5 BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: teoria geral do direito 
processual civil.v. 1. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 158-159. 
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visão de nova leitura do processo civil, o CPC 2015 supera, ao menos em parte, o 

paradigma de uma construção unilateral, da mesma maneira que alguns dogmas ficam 

igualmente superados, em razão de novos institutos e da valorização de um processo 

mais conciliatório.  

Ada Pellegrini Grinover, inclusive, chega a afirmar que, “as características 

essenciais da jurisdição não podem mais ser detectadas segundo a doutrina clássica”. 

Segundo a autora, em uma justiça conciliativa, por exemplo, não há lide, tampouco 

substitutividade da jurisdição6. Nas palavras da própria autora: “não há lide na Justiça 

consensual, pois não há resistência à pretensão, uma vez que ambas as partes se situam 

no mesmo plano para solucionar o conflito amigavelmente. Nem há substitutividade, 

pois são as próprias partes que atuam e o terceiro facilitador, como a própria palavra 

diz, é um mero auxiliar que as ajuda em relação ao estabelecimento do diálogo e ao 

atingimento da tutela7”. 

No que tange à constitucionalização do processo civil brasileiro, mais uma vez, 

ela somente será viável, sob o ponto de vista democrático, se houver uma profunda 

revisitação teórica do modelo de processo civil vigente no Brasil, especificamente no 

que tange ao tratamento e aos critérios utilizados como referenciais ao entendimento 

critico do mérito processual e das questões de mérito.  

A base teórica de todo processo constitucional encontra-se no principio 

participativo, que em termos pragmáticos consiste no direito assegurado a todas as 

partes interessadas juridicamente no provimento de poderem participar, de forma 

efetiva, da sua construção, por meio da proposição e do direito de análise das questões 

ora alegadas e trazidas nos autos. 

No CPC 2015 traz uma ótima semente para o processo constitucional e uma 

participação efetiva quando, desde o início, nas normas fundamentais, traz diversos 

dispositivos que reforçam a sua visão constitucional, como, por exemplo, o art. 1º, 

segundo o qual “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os 

valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. ” Logo em seguida, no 

art. 4º, ao trazer a previsão do direito a solução do mérito em prazo razoável, incluída a 

atividade satisfativa”. 

 
6 GRINOVER, Ada Pellegrini, Ensaio sobre a processualidade: fundamentos para uma nova teoria geral 
do processo, Gazeta Jurídica, Brasília, DF, 2016, p. 4. 
7Id. Ibidem, 2016, p. 19. 
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Tudo isso é reforçado quando o art. 6º, ao trazer, mais uma vez, o vocábulo 

mérito, dispõe que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. ” 

O artigo 10º, ao positivar a proibição da decisão surpresa, prevendo que “O juiz 

não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do 

qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício “ estabelece, em definitivo, a construção 

participada do mérito, expressão máxima do princípio do contraditório efetivo.  

O CPC 2015 reforça, ainda, a necessidade de uma decisão fundamentada de 

forma qualificada, quando, ao usar uma técnica peculiar, dispõe sobre o que não se 

considera fundamentação adequada, na redação do art. 4898. Ao nosso ver, isso apenas 

reforça que a composição do mérito deverá refletir, de maneira adequada e o mais 

exaustiva quanto possível, o “desejo” das partes. 

Quando o magistrado deixa de apreciar uma ou mais questão de mérito alegada 

pelas partes, não se preocupando sequer em fundamentar sua recusa, ocorre a negativa 

da jurisdição. Há de se lembrar que no Estado Democrático de Direito a jurisdição deve 

ser vista como um direito assegurado a todos indistintamente de poder propor, debater e 

argumentar em juízo todas as pretensões as quais são titulares.  

A negativa da jurisdição materializa-se em diversas situações, tais como: a) a 

supressão do direito das partes alegarem questões de mérito consideradas relevantes ao 

 
8 Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da 
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que: 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a 
causa ou a questão decidida; 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no 
caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador; 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação 
efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que 
fundamentam a conclusão. 
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em 
conformidade com o princípio da boa-fé. 
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caso concreto e a pretensão inicialmente deduzida em juízo, ou seja, pela negativa do 

magistrado em não permitir que todas as partes juridicamente interessadas na pretensão 

deduzida possam participar da definição das questões de mérito; b) a retirada do direito 

das partes juridicamente interessadas debaterem amplamente as questões de mérito 

levadas aos autos; c) a dispensa do magistrado em não ter o dever de se posicionar e de 

fundamentar todas as questões de mérito trazidas aos autos pelas partes interessadas, 

além de configurar verdadeira negativa de jurisdição, acarreta às partes interessadas o 

cerceamento de defesa e o absoluto abandono do modelo de processo preconizado pela 

Constituição Federal de 1988 (CF 88). 

Por isso, pensar o processo civil sob a égide do constitucionalismo democrático 

pressupõe inicialmente implementar, de forma efetiva, o principio da participação, 

principio esse que deve ser visto como um meio legitimo de garantia de formação 

participada do mérito mediante a proposição e o debate das questões de mérito por todos 

os sujeitos juridicamente interessados na pretensão.  

 

3 DA CONCEPÇÃO INDIVIDUALISTA DO MÉRITO NO CPC 73 A UMA 

NOVA VISÃO DO CPC 2015 

 
 

O delineamento de toda teoria geral do processo civil brasileiro decorre da 

ideologização de que o processo é uma sucessão lógica de preclusões9, cuja análise e 

enfrentamento do mérito da pretensão condiciona-se à observância e ao preenchimento 

dos requisitos legais extrínsecos e que tangenciam a noção de mérito processual 

(condições da ação e pressupostos processuais10).  

 
9 O fenômeno da preclusão, estudado e sistematizado por Giuseppe Chiovenda, assume função muito 
relevante no processo civil. A partir da classificação do mestre italiana, considerada sob os aspectos 
temporal, lógico e consumativo, Antônio Alberto Alves Barbosa a definiu como o instituto que impõe a 
irreversibilidade e a auto-responsabilidade no processo e que consiste na impossibilidade da prática de 
atos processuais fora do momento e da forma adequados, contrariamente à lógica, ou quando já tenham 
sido praticados válida ou invalidamente. A preclusão, assim, garante ordem, coerência e direcionamento 
aos atos processuais, impedindo avanços e recuos que tumultuem a seqüência das fases procedimentais. É 
o impulso que movimento o encadeamento dos atos processuais e assegura celeridade na resolução dos 
conflitos. Incide tanto em relação às faculdades e ônus processuais das partes como em relação às 
questões decididas pelo juiz (CPC, art. 471). Há, ainda, a preclusão pro iudicato, que produz efeitos 
externos ao processo (LUCON; GABBAY, 2007, p.83). 
10 As matérias de processo e de ação, na lei brasileiro, quando ausentes, levam a resultados diversos, pois 
a matéria de processo, se ausente e inconvalidável em qualquer um de seus aspectos, provoca a extinção 
do processo, enquanto a matéria de ação, em igual circunstância, enseja a carência da ação com extinção 
do processo. O certo é que, quando o juiz aprecia o mérito, porque presentes os elementos formativos ou 
funcionais do procedimento, fala-se que a sentença que julgou o pedido é de procedência ou 
improcedência (sentença de mérito) e, se transitada em julgado, é sentença. definitiva, enquanto a 
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 O mérito processual decorre de uma construção de natureza individual que  

perpassa pelas alegações fáticas e jurídicas apresentadas pelo demandante na petição 

inicial e pelo demandado na defesa. Verifica-se que a construção do mérito no processo 

civil depende da atuação das partes que se encontram em juízo, especificamente da 

atuação do demandante e do demandado, que se legitimam na delimitação da matéria de 

mérito até o momento processual do despacho saneador, que é quando o magistrado 

aprecia as suas alegações e define qual das questões postas comporá a matéria de mérito 

a ser discutida em juízo. Importante destacar que o despacho saneador no CPC/1973 era 

um ato solitário do magistrado, pois a definição dos pontos controversos a serem 

debatidos no processo era uma exclusividade do julgador. O CPC/2015 traz uma nova 

proposta de contraditório, visto sob o viés do sistema participativo, relativizando esse 

protagonismo judicial e permitindo que os sujeitos afetados pelos efeitos do provimento 

final sejam seus coautores. A isonomia processual material é o fundamento central da 

formação participada do mérito no CPC/2015. 

No CPC/1973 a participação do demandante e do demandado na construção do 

mérito processual era indireta ou praticamente inexistente, tendo em vista que não 

possuía a garantia de que todas as questões postas em juízo comporão a matéria de 

mérito que delimitará os contornos jurídicos da pretensão e da decisão a ser proferida; o 

despacho saneador era um ato processual de exclusividade do julgador, que evidenciava 

seu protagonismo. O magistrado era o legitimado exclusivo a definir as questões 

alegadas pelas partes e que considerava relevantes para integrar a matéria de mérito. 

Não era possível vislumbrar a possibilidade de construção participada do mérito 

processual, tendo em vista que a atuação do magistrado excluía qualquer forma de 

participação direta das partes interessadas na construção do mérito processual, haja vista 

que a delimitação da matéria e das questões que compunham o mérito era uma 

prerrogativa inerente ao conceito de jurisdição, considerada o poder-dever do Estado 

Juiz de dizer o direito mais adequado ao caso concreto. È nesse sentido que se manifesta 

Ernane Fidélis dos Santos 

 
Estabelecidas, assim, as finalidades específicas do Estado, no exercício da 
jurisdição, podemos defini-la como o poder-dever do Estado de compor os 
litígios, de dar efetivação ao que já se considera direito, devidamente 

 
sentença transitada que só julgou matéria de processo e (ou) matéria de ação é sentença terminativa – 
extingue o processo ou profere a carência da ação e extingue o processo. (LEAL, 2009, p. 136) (grifo 
nosso) 
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acertado, e de prestar cautela aos processos em andamento ou a se 
instaurarem, para que não percam sua finalidade prática11. 

 

 Verifica-se, na citação acima mencionada, a intrínseca relação estabelecida entre 

jurisdição, lide e mérito processual. A fundamentação teórica de origem romano-

germânica do processo civil brasileiro parte da pressuposição de que a matéria de mérito 

a ser apreciada pelo julgador decorre de uma relação jurídica litigiosa entre as partes. É 

por isso que temos a dificuldade de identificar a matéria de mérito nos procedimentos 

especiais de jurisdição voluntária, haja vista a ausência de questões litigiosas entre as 

partes a ensejar a definição da controvérsia suficiente ao entendimento e a visualização 

da matéria de mérito no âmbito processual. 

  Sanear o processo12no CPC/1973 era momento processual de evidenciar 

protagonismo judicial, pois o juiz declara inexistir quaisquer irregularidades ou 

nulidades que venham a comprometer a apreciação do mérito, além de definir 

unilateralmente as matérias e pontos controversos que integravam o debate meritório. 

“Por pontos controvertidos devemos entender as alegações fáticas e jurídicas 

sustentadas por uma das partes e negadas pela parte contrária”13.  É importante ressaltar 

que a fixação dos pontos controvertidos era uma prerrogativa exclusiva do magistrado14 

a partir do que o autor alegou na inicial e o demandado sustentou em sua defesa.  

 O despacho saneador no CPC/1973 era a demonstração mais clara de que o 

processo civil brasileiro se estruturava na sistemática jurídica de uma sucessão lógica de 

preclusões, em que o magistrado era o sujeito legitimado para delimitar solitariamente a 

matéria de mérito e os pontos controvertidos da demanda a partir do que as partes 

alegavam.  

 
11SANTOS, Ernane Fidélis dos. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p.09. 
12 O saneamento é a ocasião em que o juiz resolve as questões processuais pendentes (pressupostos 
processuais e condições da ação) e determina as provas a serem produzidas, designando audiência de 
instrução e julgamento, se necessário (Cód. Proc. Civil, art. 331, §2º). Nesse momento, são fixados os 
pontos controvertidos objeto de comprovação. Como referido ato de fixação é meramente auxiliar do 
desenvolvimento da instrução, o juiz pode revê-lo no curso desta. Daí ser desprovido de conteúdo 
decisório, tendo natureza ordinatória. Já o saneamento, propriamente dito, tem caráter decisório, recaindo 
sobre as questões processuais, alegadas ou não, e sobre as provas requeridas pelas partes SANTOS, 
Ernane Fidélis dos. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 276). 
13 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil:teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. v. I. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 408. 
14 O magistrado, quando fixa os pontos controvertidos, limita a instrução probatória, apenas permitindo 
sejam feitas indagações às partes e às testemunhas, no momento da realização da audiência de instrução e 
julgamento, se coincidentes com os pontos fixados anteriormente MONTENEGRO FILHO, Misael. 
Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. v. I. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2011, p. 408. 
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A participação de qualquer parte juridicamente interessada na discussão e na 

construção do mérito no processo civil brasileiro condicionava-se à anuência do 

julgador, uma vez que era o juiz quem analisa a existência dos requisitos formais e 

indispensáveis a análise do mérito, assim como era quem definia unilateralmente as 

questões consideradas por ele relevantes a integrar a matéria de mérito.  

A concepção vigorante no CPC/1973 acerca do mérito no processo civil 

brasileiro decorria de proposições teóricas que preconizavam o processo como um 

recinto de prevalência da autoridade do julgador (tal como ocorre no processo 

coletivo15), em que a realidade vigorante consiste na exclusão de qualquer participação 

das partes juridicamente interessadas na construção do provimento. 

Certamente as proposições teóricas advindas pelo direito processual civil do 

século XIX causam reflexos diretos no entendimento do mérito no processo coletivo, tal 

como trabalhado e desenvolvido pela Escola Paulista de Processo, haja vista que o 

protagonismo judicial impossibilita a participação dos interessados difusos e coletivos 

na construção participada do mérito nas ações coletivas. O CPC/2015 ressignifica o 

modelo de processo autocrático proposto pelo CPC/1973 no momento em que retira do 

magistrado a exclusividade na definição das questões de mérito debatidas no processo. 

As partes interessadas passam a ter legitimidade na definição dos pontos controversos 

da demanda, possuindo a garantida de que todas as questões suscitadas deverão ser 

analisadas pelo julgador no ato de decidir, tal como explicita o artigo 489 CPC/2015.  

A interpretação extensiva e sistemática dos princípios do contraditório (paridade 

de armas), primazia do mérito e isonomia processual material, trazidos pelo CPC/2015, 

são fontes que, quando utilizadas, democratizam o entendimento do processo coletivo, 

assegurando-se a todos os interessados difusos e coletivos o direito de participar na 

construção discursiva do mérito processual. 

 
15 Para a Escola Paulista de Processo o magistrado exercerá sua autoridade de julgador tanto no âmbito 
do processo civil quanto no contexto do processo coletivo. Nesse sentido se posiciona Paulo Henrique dos 
Santos Lucon: [...] o juiz assume funções de direcionamento e gerenciamento importantes no Anteprojeto 
do Código Brasileiro de Processos Coletivos. As preclusões, que não deixaram de existir, são apenas 
atenuadas, notadamente no que se refere à fixação do objeto litigioso do processo, submetido à 
interpretação extensiva do juiz, nos limites da necessidade de proteção do bem jurídico coletivo 
subjacente, considerando a relevância do contraditório, como dinamizador da relação processual, ao 
permear todo o procedimento LUCON, Paulo Henrique dos Santos; GABBAY, Daniela Monteiro. 
Superação do Modelo Processual Rígido pelo Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos, à 
luz da Atividade Gerencial do Juiz. Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro 
de Processos Coletivos.Ada Pelegrini Grinover; Aluisio Gonçalves de Castro Mendes; Kazuo Watanabe 
[Coords.]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 87. 
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A sistematização do processo coletivo no Brasil decorre das premissas 

trabalhadas pela Teoria Geral do Processo desenvolvida em bases privatísticas e 

individualistas, o que leva alguns estudiosos a defender a existência do direito 

processual civil individual e o do direito processual civil coletivo16. Trata-se de uma 

concepção de processo coletivo enraizada ainda na vertente civilista. Por isso, não se 

pode afirmar efetivamente a existência de uma autonomia do direito processual coletivo, 

tal como proposto pela Escola Paulista de Processo, tendo em vista que o respectivo 

ramo da ciência jurídica se desenvolve a partir da concepção unitarista de processo, cuja 

ideologia central é o processo civil. Pensar o processo coletivo a partir do processo 

individual autocráticoproposto pelo CPC/1973 é não admitir a existência de um modelo 

de processo coletivo democrático, pelo fato de limitar substancialmente a participação 

dos interessados na construção do provimento.  

 

4 CONCEITO DE MÉRITO NA VISÃO DA DOUTRINA PROCESSUAL CIVIL 

 

Ao longo de toda a legislação processual civil vigente encontram-se dispositivos 

legais que expressam claramente o intuito do legislador designar o mérito17 processual a 

partir do instituto da lide, tal como ocorre no CPC/1973 com o disposto do artigo 267 

(extinção do processo sem julgamento do mérito), artigo 468 (estabelece que a sentença 

que julgar no todo ou em parte a lide tem força nos limites da lide e das questões 

decididas em juízo) e o artigo 330 (que estabelece o julgamento antecipado da lide, 

designando expressamente que se trata do julgamento antecipado do mérito da demanda 

em virtude da existência de provas suficientes nos autos a viabilizar o julgamento da 

demanda pelo juiz). Essa mesma sistemática se repete no CPC/2015no §2º, artigo 45; 

artigo 57; 85, §6º; 92; 102, parágrafo único; 115; 116; 141; 241; 282, §2º; 286, II; 299, 

parágrafo único; 303, §1º, II e §6º; 304, §3º; 309, III; 313, V, §2º, II e §3º; 315; 317; 

321; 337; 343, §2º; 355; 356, caput, § 1º, 2º e 4º; 357, IV; 370; 447, §2º, I; 485; 486, 

 
16 Já tivemos a oportunidade de sistematizar, em dissertação de mestrado defendida em junho de 2000 e 
depois publicada em 2003, que o direito processual coletivo é, no Brasil, um novo ramo do direito 
processual. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery também defendem a idéia de existência de 
um direito processual civil individual e de um direito processual civil coletivo (ALMEIDA, 2007, p. 55-
56) 
17Mérito,meritum, provém do verbo latino mereo (merece) que, entre outros significados, tem o de “pedir, 
pôr preço” (é a mesma origem de “meretriz” e aqui também há a idéia do preço, exigência). Daí se 
entende que meritum causae (ou, na forma plural que entre os mais antigos era preferida, merita causae) é 
aquilo que alguém vem a juízo pedir, postular, exigir. O mérito, portanto, etimologicamente é a exigência 
que, através da demanda, uma pessoa apresenta ao juiz para seu exame DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Fundamentos do Processo Civil Moderno. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 202. 
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caput e §1º; 487; 488; 490; 493; 502; 503, caput e §1º, I; 508; 542, parágrafo único; 

668, II; 917, §4º, I; 938; 939; 942, §3º, II; 966, caput, e §2º; 968, §5º, I; 976, §1º; 987, 

caput e §2º; 1012, §1º, III; 1013, §3º e 4º; 1015, II; 1043, I e III. 

 Na concepção proposta por Cândido Rangel Dinamarco, existem três posições 

fundamentais que poderão ser utilizadas na conceituação do mérito processual: a) 

aqueles que conceituam o mérito processual no plano das questões, ou complexos de 

questões referentes à demanda; b) os que se valem da demanda ou de situações externas 

ao processo, trazidas a ele através da demanda; c) e por último, aqueles que se utilizam 

da lide como fundamento para explicar e compreender o mérito processual18. 

 Liebman e Carneluttivêem o mérito da demanda nas questões de fundo do 

processo, quais sejam, as questões de mérito, consideradas como todas as alegações de 

fato e jurídicas que integram a pretensão. As questões de mérito nada mais são do que 

os pontos controvertidos da demanda, que nortearão o julgador na construção do mérito 

processual. Nesse sentido Carnelutti se posiciona no sentido de que o “mérito da lide 

significa, portanto, o complexo das questões materiais que a lide apresenta”. Garbagnati 

define mérito como “grupo de questões relativas ao fato constitutivo do direito invocado 

processualmente pelo autor e à escolha e interpretação das normas jurídicas que lhe 

serão aplicadas”19.  

 É indiscutível a relação existente entre mérito e questões controversas que 

permeiam a demanda, assim como afirma Fazzalari, para quem o “mérito é o objeto da 

controvérsia, ou seja, a situação substancial e seus componentes”20. 

 GiusseppeChiovenda associa em sua obra o conceito de mérito processual à 

demanda inicialmente proposta em juízo pela parte interessada, sustentando ser de 

mérito a sentença em que o juiz se manifesta sobre a demanda da parte autora. É nesse 

sentido que o autor afirma que “a sentença de mérito é o provimento do juiz acolhendo 

ou rejeitando a demanda do autor destinada a obter a declaração da existência de uma 

vontade da lei que lhe garanta um bem ou da inexistência de uma vontade da lei que o 

garanta ao réu”21. Verifica-se que o autor pretende diferenciar o mérito processual das 

questões a ele atinentes, tendo em vista que afirma que dentre as questões de mérito 

 
18 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987, p. 188. 
19DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1987. 
20DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1987, p. 193. 
21CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di diritto processuale civile. Nápoles: Jovene, 1928, p. 100. 
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temos as questões sobre as condições da ação (importante ressaltar que se trata de 

posicionamento bastante particular, uma vez que a partir de proposições de cunho 

concretista Chiovenda afirma que a sentença que decide sobre as condições da ação é de 

natureza meritória). É por isso que “para ele, o mérito reside na demanda, na medida em 

que assevera ser de mérito a sentença que a acolhe ou rejeita”22. 

 Delimitar o entendimento do mérito processual a uma relação controvertida de 

direito material é o mesmo que reconhecer a existência do debate de questões de mérito 

apenas no contexto do processo de conhecimento. Praticamente toda a produção 

cientifica no âmbito do processo civil sinaliza para o estudo e o debate jurídico do 

mérito como algo inerente ao processo de conhecimento. Dessa forma, não seria 

possível visualizar a discussão meritória no processo de execução, uma vez que a sua 

finalidade seria, tão somente, garantir a satisfatividade de um direito material 

incontroverso esculpido em um título executivo. Da mesma maneira, não seria possível 

identificar a discussão meritória nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, 

tendo em vista a ausência de litigiosidade ou de relação jurídica controvertida. 

  Para aqueles estudiosos que vinculam o estudo do mérito à ideologia do 

processo como instrumento de resolução e de apreciação ou análise de relações jurídicas 

litigiosas ou controvertidas, é certo não será possível imediatamente pensar o mérito 

processual sob a égide do processo de execução e dos procedimentos especiais de 

jurisdição voluntária. Porém, a compreensão sistemática do tema ora exposto perpassa 

pela revisitação e a reconstrução teórica do próprio conceito de mérito, bem como a 

superação do entendimento relacionado ao reducionismo do mérito processual à noção 

de lide, tal como proposto e desenvolvido por Carnelutti. 

 Embora a finalidade imediata do processo de execução seja a satisfatividade do 

crédito pretendido pelo exeqüente e materializado em um titulo executivo (judicial ou 

extrajudicial), é sabida a possibilidade de vícios ou de nulidades na constituição do 

titulo, considerado um dos inúmeros fundamentos que ensejariam a possibilidade de 

discussão jurídica do mérito no processo de execução, mesmo que seja em sede de 

embargos de devedor. A propositura dos Embargos a Execução, assim como da 

Impugnação na Fase de Cumprimento de Sentença, são momentos processuais em que o 

executado poderá suscitar a necessidade do debate do mérito da pretensão executiva.  

 
22 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987, p. 195. 
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 As alegações do executado constituem matéria de mérito no momento em que 

demonstram e alegam a inexistência do débito pretendido pelo exequente, ou seja, 

sempre que o magistrado declarar judicialmente a inexistência da relação obrigacional 

entre exequente e executado enfrentará o mérito da pretensão no contexto do processo 

de execução. Ou seja, todo provimento jurisdicional em que se reconheça a inexistência 

da relação jurídica entre credor e devedor perpassa pela discussão meritória no contexto 

processual.  

 No mesmo sentido, é importante destacar que a compreensão do mérito no 

processo de execução, sob a perspectiva do CPC/1973, denota o protagonismo judicial, 

visto que o magistrado é quem define unilateralmente os pontos controversos da 

demanda, inadmitindo-se a participação das partes interessadas na construção do 

provimento final. Noutro sentido temos o CPC/2015, que legitima a construção 

participada do provimento ao instituir os princípios do contraditório efetivo, isonomia 

processual material e primazia do mérito. 

 Compreender o mérito processual como a oportunidade assegurada às partes de 

debater jurídico-legalmente a pretensão deduzida pode ser visto como importante 

fundamento para a revisitação da ideologia vigente de que no processo de execução não 

existe discussão meritória. O máximo que podemos afirmar é que o processo de 

execução não tem especificamente o propósito de discussão do mérito processual, 

considerando-se sua finalidade imediata, mas tal afirmação não pode ser utilizada no 

sentido de inviabilizar por total a possibilidade de construção e de debate meritório no 

cerne das pretensões executivas.  

 Excluir a possibilidade de qualquer discussão meritória no processo de execução 

é admitir a validade absoluta de todo e qualquer titulo executivo, partindo-se do 

pressuposto de que seria impossível visualizar ou admitir vícios jurídicos que pudessem 

impedir a satisfação do crédito pretendido pelo exeqüente. Seria o mesmo que 

reconhecer que todo titulo objeto de execução deveria ser pago pelo executado ao 

exeqüente, retirando do devedor eventual ou possível direito de exercício do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 

  Reconhecer a possibilidade de discussão do mérito no processo de execução, 

sob a ótica do CPC/2015, é legitimar as partes no direito de participar da construção do 

mérito processual, garantindo ao executado o direito de resistência legitima à pretensão 

executiva trazida pelo exeqüente ao Judiciário.  
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  Na sentença que julga os embargos de devedor o magistrado adentra às questões 

de mérito suscitadas pelas partes juridicamente interessadas na demanda, tendo em vista 

que a oportunização do contraditório e da ampla defesa representa o parâmetro para 

justificar a análise e a discussão do mérito processual. 

 É necessário esclarecer que a constatação da existência de matéria de mérito no 

processo de execução acarretará conseqüentemente uma sentença de mérito. No 

momento em que o magistrado julga procedente os embargos a execução, declarando a 

nulidade do título executivo ou a inexistência do crédito pretendido pelo exequente, 

certamente adentrará ao mérito da pretensão porque o conteúdo de tal decisão é o 

reconhecimento da inexistência de relação jurídico-creditícia entre as partes. 

Contrariando o entendimento acima exposto, Cândido Rangel Dinamarco, citando José 

Carlos Barbosa Moreira, afirma que temos sentença de mérito nos embargos de devedor 

cujos efeitos se estendem para o processo de execução em si 

 
O que é certo não haver ali é a sentença de mérito. Barbosa Moreira colheu 
bem a situação, dizendo que a definição da sentença como ato que põe termo 
ao processo ‘decidindo ou não o mérito da causa’ foi feita com ‘olhos fitos 
exclusivamente no processo de conhecimento e no cautelar, porque na 
execução não existe mérito a ser apreciado. Não é que não haja mérito ali, o 
que não há é a apreciação do mérito23. 

 

Vincular o debate jurídico do mérito da pretensão à existência de lide é reconhecer 

o caráter autocrático do modelo de processo civil vigente e desenvolvido a partir da 

ideologização da autoridade do julgador em decidir e se manifestar unilateralmente 

sobre o conflito de interesses (relação jurídica litigiosa) envolvendo as partes 

diretamente vinculadas e interessadas na pretensão. Ou seja, o mérito processual não 

pode ter sua compreensão adstrita ao fato do magistrado poder definir unilateralmente 

quais questões controversas serão debatidas processualmente, tal como ocorre na 

sistemática proposta pelo CPC/1973. Tanto no âmbito do processo de conhecimento 

como do processo de execução, o CPC/2015 revisitou o conceito de mérito processual 

no momento em que legitimou as partes interessadas participarem da construção do 

provimento final mediante a relativização do protagonismo judicial. Por meio dos 

princípios do contraditório efetivo (paridade de armas), isonomia processual material, 

primazia do mérito e obrigatoriedade do magistrado analisar todos os pontos 
 

23 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1987, p. 207. 
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controversos da demanda suscitados pelas partes (artigo 489 CPC/2015), temos uma 

nova compreensão sobre o mérito processual, que dialoga de forma mais estreita com o 

modelo constitucional de processo. 

 

5 MÉRITO PROCESSUAL E PROCESSO COLETIVO: UM ESTUDO DA 

TEORIA DAS AÇÕES COLETIVAS COMO AÇÕES TEMÁTICAS 

 
 As ações coletivas como ações temáticas permitem “a participação dos 

legitimados na formação do provimento, resguardando às partes (interessados difusos), 

o direito de participação em contraditório no processo decisório que os afetará”24. Nesse 

ínterim sabe-se que uma ação coletiva deve ser vista como toda demanda judicial, 

administrativa ou legislativa que discute temas, fatos, circunstâncias, situações jurídicas 

e questões que afetam direta ou indiretamente o universo de um grande número 

determinado ou indeterminado de pessoas. Os temas objetos das ações coletivas são 

discussões que ultrapassam a esfera das individualidades e ingressa na seara da 

metaindividualidade, por atingir toda a coletividade. O papel e a relevância social das 

ações temáticas é algo translúcido no cenário do processo coletivo democrático, haja 

vista que o seu papel é viabilizar a discursividade de problemas, divergências e 

pretensões naturais e de extrema relevância à sociedade atual, em virtude da 

complexidade das relações sociais e da colisão de interesses individuais no espaço 

público.  

 O mérito processual nas ações temáticas é construído dentro de um espaço 

processualizado que oportuniza o debate amplo da pretensão pelos interessados e 

também num determinado período de tempo fixado na lei, permitindo a todos os 

legitimados comparecerem em juízo para formularem seus pedidos ou para 

apresentarem seus temas correlatos àquilo que foi inicialmente alegado pelo autor da 

ação.   

É de suma importância a delimitação temporal da participação e da apresentação 

de temas nas ações coletivas, uma vez que a finalidade é justamente evitar a ocorrência 

de demandas coletivas intermináveis. O sistema das preclusões temporais é o que regerá 

cronologicamente a legitimidade de os interessados poderem apresentar temas e 

formular pedidos até o momento processual que antecede o despacho saneador. Será na 

 
24MACIEL JUNIOR, Vicente de Paula. Teoria das Ações Coletivas: as ações coletivas como ações 
temáticas.São Paulo: Ltr, 2006, p. 185. 
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fase saneadora que o julgador, em decisão fundamentada, conseguirá delimitar a matéria 

e as questões de mérito que integrarão todo o espaço processual democrático na fase 

instrutória. O término do prazo de manifestação dos interessados na formação e no 

conteúdo do processo é o momento em que se define a matéria de mérito da ação 

temática. 

 As ações temáticas deverão propor o debate em processo judicial de todas as 

questões atinentes aos interessados difusos, para que cada sujeito ou interessado tenham 

seus interesses representados por meio de temas objeto da discussão como mérito da 

ação proposta25. Nas ações temáticas não é necessário que todos os interessados se 

manifestem diretamente no processo sobre as questões ora debatidas. A proposta do 

jurista Vicente de Paula Maciel Junior é que todos os interessados difusos sejam 

representados a partir dos temas levados a juízo, ou seja, com a publicidade do objeto da 

ação temática todos os interessados poderão participar da definição da matéria de mérito 

e da construção participada do mérito processual mediante a vinculação a um dos temas 

levantados e correlatos ao objeto inicial da demanda. Dessa forma, não seria necessário 

que todos os interessados se manifestassem individualmente, a ponto de tornar inviável 

o processo coletivo. Cada interessado difuso teria a legitimidade de se vincular a um dos 

temas suscitados e ser representado quanto aos seus interesses mediante a vinculação à 

proposta temática apresentada por um grupo de pessoas. 

 A participação no processo coletivo está intrinsecamente relacionada com a 

publicização do objeto da demanda. Na medida em que ampliamos a publicidade da 

demanda, consequentemente amplia-se também o próprio objeto da ação mediante a 

apresentação de temas, questões e pedidos que gradativamente passam a integrar o foco 

de debate das questões de mérito das ações coletivas, assegurando-se a democraticidade 

do provimento. Isso evidencia também que antes de falarmos emconstrução participada 

do mérito processual, torna necessário esclarecer a participação dos sujeitos na 

formação da matéria e das questões que integrarão o debate meritório a ser 

desenvolvido no processo, devendo-se o magistrado analisar todos os pontos 

controversos quando do julgamento do mérito da demanda, tal como proposto e 

avençado pelo CPC/2015.  

 A formação da matéria do mérito é algo que ocorre na primeira fase do 

procedimento da ação coletiva, ou seja, na etapa que antecede a fase saneadora. Trata-se 

 
25MACIEL JUNIOR, Vicente de Paula. Teoria das Ações Coletivas: as ações coletivas como ações 
temáticas.São Paulo: Ltr, 2006, p. 180. 
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do momento processual em que os sujeitos interessados no bem jurídico coletivo ou 

difuso se inserem no contexto processual com a finalidade de cada qual dar a sua 

contribuição para a definição da matéria de mérito. A partir dessas colocações iniciais 

começa-se a delinear o formato do procedimento e dos atos processuais a serem 

praticados ao longo das ações temáticas. Podemos dividir o procedimento das ações 

temáticas em três grandes eixos: 1) Fase Técnica ou Preliminar; 2) Fase Saneadora; 3) 

Fase Instrutória.  

A primeira fase presta-se a uma análise técnica e preliminar do julgador acerca 

da natureza jurídica da pretensão deduzida. Trata-se do momento em que o juiz 

averiguará, de forma fundamentada, se a pretensão deduzida tem ou não natureza 

metaindividual (coletiva e difusa). A fase de saneamento é o momento em que o 

julgador auferirá e analisará a coerência dos temas trazidos pelos interessados ao longo 

de todo o procedimento. A decisão judicial proferida no saneamento do processo 

coletivo deverá ser fundamentada e o juiz não está obrigado a acolher todos os temas 

suscitados pelas partes como matéria que integrará o mérito da pretensão, embora seja 

obrigado a justificar racionalmente os motivos do acolhimento ou rejeição dos pontos 

controversos suscitados pelas partes. Aqueles temas que eventualmente não forem 

reconhecidos como matéria relevante a ser suscitada na ação temática poderão ser 

questionados por meio de recurso proposto por qualquer interessado que tenha 

argumento fático-jurídico suficientemente coerente para justificar a permanência do 

tema alegado como uma das matérias que integram o mérito da pretensão.  

A fase instrutória é marcada pela aplicabilidade imediata do princípio do 

discurso e pela possibilidade de todos os interessados nos temas suscitados poderem 

discuti-los livremente e, assim, construir o provimento de forma a proteger os direitos 

da coletividade. O mérito participado é reflexo de um modelo de processo coletivo cuja 

decisão é construída pelos interessados, ao contrário do modelo de processo civil 

adotado pelo CPC/1973, quando normalmente a decisão é conseqüência da 

percepçãounilateral e do convencimento do julgador acerca daquilo que foi alegado 

pelas partes. Nesse sentido, verifica-se que a teoria das ações coletivas como ações 

temáticas dialoga de forma estreita com o modelo de processo civil proposto pelo 

CPC/2015, haja vista que legitimam a participação das partes interessadas na construção 

discursivo-democrática do provimento final. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A formação participada do mérito processual pressupõe inicialmente 

compreender, analisar e construir reflexões críticas acerca do conceito de mérito 

adotado no modelo de processo civil proposto pelo CPC/1973, que se limita, muitas 

vezes, à matéria ou às questões de mérito e a própria noção de lide, legitimando 

autocraticamente o magistrado na delimitação unilateral dos pontos controversos da 

demanda. O que se constata é que não existe, por parte da doutrina consultada, o 

cuidado necessário para diferenciar o mérito processual de outros institutos a ele 

correlatos, tais como, a pretensão, a demanda, a lide, a causa de pedir (próxima e 

remota) e a própria noção sobre o que são as questões de mérito no contexto do direito 

processual civil está limitada às questões suscitadas pelas partes no âmbito processual. 

 Toda teorização do mérito no contexto do processo civil decorre de uma visão 

individual e liberal do próprio direito processual, haja vista que a decisão ou o 

julgamento do mérito da pretensão pelo magistrado deverá ocorrer nos limites daquilo 

que as partes (demandante e demandado) alegaram e provaram ao longo do processo, 

ressaltando-se que na perspectiva do CPC/1973 o julgador poderá definir 

unilateralmente quais questões controversas são por ele consideradas relevantes na 

análise do mérito, não se obrigando a analisar todos os pontos suscitados pelas partes. 

Em contrapartida, o CPC/2015, a partir dos princípios do contraditório (paridade de 

armas), isonomia processual material e primazia do mérito, legitima as partes 

interessadas na construção discursiva do mérito, determinando que o magistrado analise 

racionalmente na sentença todos os pontos controversos da demanda (artigo 489). 

A noção de mérito processual não pode ficar adstrita ao pedido, à matéria ou às 

questões de mérito. Isso não significa dizer que os pedidos, a matéria ou as questões de 

mérito não integram o próprio conceito de mérito. O mérito processual deve ser visto 

como um procedimento bifásico, em que na primeira fase do procedimento todas as 

partes legitimadas e interessadas na pretensão inicialmente deduzida em juízo têm a 

possibilidade de participar da definição da matéria de mérito, apresentando todas as 

questões consideradas relevantes e conexas ao que foi inicialmente alegado pelo autor 

da ação. Na segunda fase do procedimento todas as partes interessadas, inclusive o 

magistrado, terão a legitimidade de discutirem amplamente todas as questões e as 

matérias de mérito suscitadas na primeira etapa do procedimento. Não se pretende aqui 

excluir a participação do magistrado na formação do mérito processual. O que é 
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demonstrado ao longo de toda a pesquisa é que a construção do próprio conceito de 

mérito e do julgamento do mérito não é um tema que fica adstrito à manifestação 

exclusiva e unilateral do magistrado, até porque todos os sujeitos juridicamente 

interessados na pretensão inicialmente deduzida em juízo detêm a legitimidade de 

participar da definição, da análise e da discussão de todas as questões de mérito 

propostas.  

Nesse contexto, pode-se afirmar que o mérito processual seria resultado de um 

procedimento bifásico em que num primeiro momento as partes interessadas definem 

livremente as questões de mérito para, num segundo momento, poderem debater e 

discutir amplamente todas essas questões, juntamente com o julgador. Ao magistrado 

cabe o direito de participar ativamente dessas duas fases do procedimento, 

manifestando-se, sempre de forma fundamentada, quanto à definição e a análise das 

questões de mérito trazidas aos autos. Isso implica dizer que ao juiz cabe o dever de 

analisar, apreciar, discutir, se posicionar e esclarecer, de forma juridicamente 

fundamentada, quais serão as questões de mérito relevantes para o caso concreto e como 

essas questões de mérito consideradas relevantes ao caso concreto deverão ser 

decididas.  

A aplicabilidade da teoria das ações coletivas como ações temáticas democratiza 

a construção participada do provimento final no processo coletivo, no momento em que 

legitima todos os interessados (difusos e coletivos) apresentarem os pontos controversos 

da demanda e terem suas alegações racionalmente apreciadas pelo magistrado na 

sentença de mérito. Tal teoria dialoga diretamente com as proposições trazidas pelo 

CPC/2015, uma vez que a fundamentação principiológica trazida por esse diploma 

legislativo obriga o julgador a analisar todos os pontos controversos de demanda, além 

de legitimar a participação dos interessados na construção participada do provimento 

meritório, fundado na  teoria do processo constitucional democrático. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No dia cinco de novembro do ano de dois mil e quinze houve o rompimento de uma 

barragem de rejeitos sólidos na cidade mineira de Mariana. Tal episódio ficou marcado como 

o maior desastre ambiental do país e matou dezenove pessoas1. 

 Embora já tenham transcorrido quase quatro anos após a tragédia, diversas questões 

jurídicas ainda não tem respostas. Assim, a fim de trazer ao debate tais questões, analisaremos 

o desastre ambiental sob três pontos de vista: da empresa responsável, do Estado e da 

população diretamente atingida. 

 Objetiva-se demonstrar que não existe divergência de interesses entre o Estado e a 

empresa Samarco. Tal hipótese será evidenciada no estudo do papel assumido pelo Estado na 

condução do processo após a tragédia ambiental. 

 O presente trabalho será descritivo, buscando-se estabelecer uma relação entre os 

atores citados anteriormente. A abordagem será qualitativa, procurando-se compreender e 

interpretar determinados comportamentos. Os procedimentos utilizados serão a análise de 

documentos, principalmente sites, livros, artigos, documentos legais e revisão bibliográfica. 

Como marco teórico será utilizado o autor Ferdinand Lassale. 

 

 

 
 

1G1. Há 3 anos rompimento de barragem de Mariana causou maior desastre ambiental do país e matou 19 
pessoas. Disponível em: http://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/ha-3-anos-rompimento-de-
barragem-de-mariana-causou-maior-desastre-ambiental-do-pais-e-matou-19-pessoas.ghtml Acesso em: 18 jun. 
2019. 
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2 ESTADO E SAMARCO: PARCERIA 

 

 A Samarco é uma empresa de capital fechado, controlada em partes iguais por duas 

das maiores mineradoras do mundo, a Vale S.A. e a BHP Billiton Brasil S.A. A empresa 

existe desde o ano de 1977 e tem como principal produto pelotas de minério de ferro, que são 

comercializadas para a indústria siderúrgica internacional2. 

 Uma análise preliminar nos indica que dois atores diretamente envolvidos, quais 

sejam, o Estado e a empresa, são os principais responsáveis pelo desastre. Fatores como a 

omissão e a negligência do Estado na fiscalização e no licenciamento do empreendimento, 

bem como falhas da empresa na manutenção da estrutura são facilmente apontados como os 

catalisadores do rompimento da barragem. 

 Nesse sentido, importante defendermos preliminarmente que o Estado e a empresa não 

devem ser vistos como partes antagônicas em todo o processo que culminou no 

desmoronamento da barragem. É este também o entendimento de Raphaela de Araújo Lima 

Lopes: 
(...) é preciso registrar que o desastre socioambiental da Samarco se deu em um 
contexto global de aprofundamento do capitalismo, que tem seu ponto de inflexão na 
década de 1970. Dentre outros elementos, este momento histórico caracteriza-se por 
um fortalecimento cada vez maior das empresas, que têm faturamentos que muitas 
vezes excedem o Produto Interno Bruto (PIB) dos países onde elas atuam, fator que 
se deve a uma concentração da riqueza nas mãos de uns poucos conglomerados 
econômicos. Com o poder econômico, vem também o poder político e as relações de 
mais proximidade e cumplicidade desses atores com os Estados3. 

 

 Ou seja, os conglomerados econômicos têm um poder de barganha extremamente 

eficaz para implantarem seus projetos e executarem seus empreendimentos. E a cooptação do 

Estado não é tarefa árdua para um conglomerado do porte da Samarco que, conforme 

salientado, tem como controladoras duas das maiores mineradoras do mundo. A atuação da 

empresa, desde o início da operação, sempre teve o respaldo estatal. Não seria exagero 

afirmar que a atividade da empresa é incentivada pelo Estado sob a justificativa de gerar 

empregos e renda para as populações que residem no entorno da barragem. E tal incentivo 

recebido do Estado não é gratuito para a empresa, uma vez que as campanhas dos candidatos 

de todos os espectros políticos sempre foram drenadas por dinheiro doado da empresa: 
A Vale tem sido uma importante contribuinte de campanhas eleitoraisbrasileiras nos 
últimos anos. Segundo levantamento feito por AlceuCastilho (2015), com dados do 

 
2 LOPES, Raphaela de Araújo Lima. Caso do desastre socioambiental da Samarco: os desafios para a 
responsabilização de empresas por violações de direitos humanos. In: Desastre no Vale do Rio Doce: 
antecedentes, impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital: Letra e Imagem, 2016, p. 373. 
3Id. Ibidem, 2016, p. 374. 
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Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PMDB,partido que praticamente controla o 
setor da mineração do Brasil, recebeuR$ 23,55 milhões dos R$ 48,85 milhões 
destinados por empresas dogrupo Vale a comitês financeiros e diretórios de 
campanha em 2014. OPT foi o segundo maior partido no recebimento de doações da 
empresa,seguido pelo PSDB, PSB, PP e PCdoB. Também a campanha da 
presidentaDilma Rousseff recebeu recursos diretos do grupo, em um total de R$ 
12bilhões, assim como as campanhas de Aécio Neves e Marina Silva, 
ambosadversários nas últimas eleições presidenciais. A campanha do 
governadormineiro Fernando Pimentel também recebeu recursos da mineradora. 
Este quadro leva à conclusão, apontada pelo Relatório do PoEMAS(2015), de que, 
ao pulverizar suas doações aos partidos dos mais diferentesmatizes ideológicas, no 
âmbito estadual e federal, a empresasempre terá seus interesses resguardados, não 
importa quem vença acontenda eleitoral, “o que reforça sua capacidade relativa de 
induzircomportamentos político-administrativos alinhados aos seus 
interesses”(idem, p. 8). Isto se torna especialmente dramático, quando a maioriados 
parlamentares dos Legislativos federal e estadual de Minas Gerais eEspírito Santo, 
encarregados da investigação do desastre, foram financiadospela mineradora 
(AMORIM, 2015)4. 

 
 Nota-se, portanto, que o poder econômico da empresa se transforma em poder político 

no momento em que os candidatos patrocinados com recursos da empresa são eleitos para 

exercerem mandatos nos âmbitos federal, estadual e municipal. E uma vez eleitos, estes 

cidadãos, que em tese deveriam defender a vontade popular, defendem os interesses das 

empresas que lhes patrocinaram. E o fazem não apenas editando e aplicando leis favoráveis à 

exploração mineral predatória e sem qualquer preocupação com a preservação do meio 

ambiente e com a segurança das populações residentes nas áreas adjacentes aos 

empreendimentos. Os políticos eleitos com o patrocínio da mineradora também tem a função 

de indicar os técnicos responsáveis pela fiscalização do empreendimento. 

 Percebe-se um conflito de interesse insuperável. Ou seja, não há, num primeiro 

momento, independência funcional que seja capaz de analisar o empreendimento de forma 

técnica. Embora recentemente o Supremo Tribunal Federal tenha vedado o financiamento de 

doações eleitorais feitas por empresas a candidatos ou a partidos políticos, ainda existe a 

possibilidade de doações feitas por pessoas naturais: 
O Supremo Tribunal Federal, em sessão nesta quinta-feira (17), por maioria e nos 
termos do voto do ministro relator, Luiz Fux, “julgou procedente em parte o pedido 
formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650 para declarar a 
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de 
pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, vencidos, em menor extensão, os 
ministros Teori Zavascki, Celso de Mello e Gilmar Mendes, que davam 
interpretação conforme, nos termos do voto ora reajustado do ministro Teori 
Zavascki”. O Tribunal rejeitou a modulação dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade por não ter alcançado o número de votos exigidos pelo artigo 
27 da Lei 9.868/99, e, consequentemente, a decisão aplica-se às eleições de 2016 e 
seguintes, a partir da sessão de julgamento, independentemente da publicação do 

 
4Id. Ibidem, 2016, p. 374. 
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acórdão”. Com relação às pessoas físicas, as contribuições ficam reguladas pela lei 
em vigor5. 

 
 Dessa forma, por um lado reforça-se a tentativa de blindagem dos candidatos quanto à 

influência do poder econômico das empresas, mas por outro lado permite-se a influência 

financeira dos dirigentes das empresas, uma vez que a doação feita por pessoas naturais 

continua vigente. Seria o momento oportuno, portanto, para discutirmos os limites e as 

consequências de qualquer tipo de doação eleitoral. Tal questão não é objeto deste trabalho, 

mas preliminarmente é possível avaliarmos que as doações eleitorais não têm sido utilizadas 

para promover o desenvolvimento econômico sustentável da atividade de mineração no 

Estado de Minas Gerais. 

 No episódio ora em análise, portanto, não haveria uma simples omissão ou negligência 

por parte do Estado, mas uma atuação em favor de uma empresa que outrora contribuíra para 

a eleição daqueles que teriam o dever de atuar na fiscalização e no licenciamento da atividade. 

Aqui o Estado deixa de ser o promotor da igualdade e da liberdade e passa a atuar como 

representante oculto, porém legal, de uma empresa com interesses muitas vezes divergentes 

daqueles que deveriam ser perseguidos pelo próprio Estado. Conforme doutrina de Fabrício 

Veiga Costa, 
A inefetividade material dos direitos fundamentais no Estado Democrático constitui 
a problemática discursiva que permeia o Direito Constitucional na pós-modernidade. 
O historicismo e o jusnaturalismo fragilizam a fundamentação teórica indispensável 
à compreensão de tais direitos. 
A complexidade das organizações sociais exigiu a construção jurídica de direitos 
universais com a finalidade de garantir o seu funcionamento sistêmico. 
Juridicamente a liberdade e a igualdade são consideradas as grandes conquistas 
iniciais da Ciência do Direito. O amadurecimento das instituições sociais permitiu a 
construção de uma racionalidade discursiva garantidora da participação dos cidadãos 
na construção dos provimentos sociais. 
Democraticamente os direitos fundamentais precisam ser construídos através da 
participação discursiva no âmbito do processo constitucional, uma vez que a 
efetivação de tais direitos, garantidores da inclusão social, deverá se dar via ações 
constitucionais6. 

 

 Pergunta-se: a liberdade e a igualdade, consideradas as grandes conquistas iniciais da 

Ciência do Direito, de fato permitiram e garantiram a participação dos cidadãos na construção 

dos provimentos sociais? Houve, consequentemente, inclusão social? No caso em estudo 

infelizmente a resposta é negativa. Embora a liberdade e a igualdade sejam direitos previstos 

na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o que de fato ocorreu foi a 

 
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300015Acesso em: 10 jul. 2019. 
6 COSTA, Fabrício Veiga. Liquidez e certeza dos direitos fundamentais no processo constitucional 
democrático. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, v. 13, p. 115-116. 
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cooptação dos agentes do Estado pelo capital privado. E aqui não defendo a extirpação do 

capital privado do ordenamento jurídico. Ao contrário, ou seja, a iniciativa e o empenho dos 

particulares é o principal motor do desenvolvimento econômico; sem o empreendedorismo da 

classe empresária haveria o colapso do próprio sistema, pois sabemos que o Estado não se 

mantém por si só. 

 

3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

 

Não se defende o fim da atuação empresarial, obviamente. O que se defende é que 

haja responsabilidade na atuação do Estado quando do licenciamento e da fiscalização de 

algumas atividades empresariais. O que se defende é que não haja conflito de interesses 

quando da atuação do Estado na fiscalização de empreendimentos que eventualmente podem 

causar significativos impactos socioambientais. O que se defende é que não haja a cooptação 

de agentes estatais para o licenciamento e a fiscalização de atividades empresariais; e, ainda, 

que não se use a justificativa de geração de emprego e renda para permitir a atuação 

irresponsável e até mesmo criminosa de grupos empresariais. 

É preciso que sejamos responsáveis o suficiente para não aceitarmos o discurso 

maniqueísta e alienante de que ou se quer o desenvolvimento do país ou se quer a proibição 

da atividade de mineração. De forma alguma a proibição da atividade da mineração haverá de 

travar o desenvolvimento econômico do país. E aqui também não se defende a proibição da 

mineração, apenas se defende a atuação ambientalmente e socialmente responsável tanto do 

Estado quanto do empreendedor. Quando criticamos a forma de atuação da Samarco, temos 

como parâmetro o desastre ambiental e humano ocorrido na cidade de Mariana em 2015. E 

analisando o que precedeu e o que houve de consequência em relação ao desastre, percebemos 

que o Estado e a empresa não respeitaram o ordenamento jurídico. O desenvolvimento 

econômico e social do país, portanto, não está sujeito à atuação desmedida do Estado na 

defesa de empreendimentos que coloquem em risco os direitos dos cidadãos. Ainda: defende-

se que o Estado cumpra o seu papel de provedor da igualdade e da liberdade e patrocine 

empreendimentos socialmente responsáveis e que realmente necessitem da intervenção 

estatal, ao contrário do que ocorre atualmente, conforme nos esclarece Raphaela de Araújo 

Lima Lopes a seguir: 
(...) a Vale é uma relevante receptora de recursos públicos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De 2002 a 2015, por exemplo, 
foram investidos R$ 27,63 bilhões na indústria extrativa mineral, que beneficiaram 
um número reduzido de empresas, como a Vale e a Anglo American. Com efeito, a 
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Vale responde por 72% dos recursos destinados pelo BNDES à mineração (IBASE, 
2015). 
Além disso, há ainda o BNDESPAR, empresa através da qual o BNDES possui 
participações acionárias em importantes empresas brasileiras. Segundo dados de 
2014, o BNDESPAR é dono de 6,5% das ações ordinárias da Vale, o que lhe dá 
direito a voto nas definições de políticas da empresa, ademais de possuir 3,4% das 
ações preferenciais, que lheconferem preferência na distribuição de dividendos. 
Soma-se a isso o fato de o BNDESPAR deter 11,51% das ações da VALEPAR, 
empresa controladora da Vale. Assim, o BNDES tem uma participação bastante 
relevante na composição acionária da Vale, bem como na estrutura de capital de sua 
controladora, o que lhe garante participação nas principais decisões da companhia, 
além de obter lucros significativos na operação da empresa. Isto tudo sem falar dos 
planos de pensão estatais, que também são acionistas da empresa (IBASE, 2015). 
Como se vê, portanto, os interesses do Estado brasileiro estão intrinsecamente 
ligados aos interesses de uma empresa diretamente envolvida no desastre 
socioambiental da bacia do Rio Doce, colocando em uma situação de grande 
vulnerabilidade a situação dos atingidos pelo desastre. Ainda mais quando se 
considera que a Vale é uma empresa reconhecida pelas diversas violações de direitos 
humanos que causa nos locais onde atua. Isto se tornou particularmente visível no 
território pelo protagonismo que a empresa Samarco assumiu na resposta que se 
seguiu ao desastre socioambiental, ao passo que se constatou a ausência do Estado 
na gestão das consequências desse evento, em uma clara tentativa de mitigar os 
custos que o desastre teria para o patrimônio das empresas envolvidas7. 

 

 Nota-se que o interesse do Estado não difere do interesse da empresa. O Estado é 

sócio da empresa, patrocina-a, aufere lucros, dividendos. Aqui a simbiose se completa: além 

de os agentes estatais receberem incentivos financeiros da empresa – doações para campanhas 

eleitorais –, o próprio Estado tem participação societária na empresa, via BNDES – Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

 A primeira conclusão deste trabalho, portanto, é que não existe divergência de 

interesses entre o Estado e a empresa Samarco. Ambos trabalham pelos mesmos objetivos, ou 

seja, auferir lucros, distribuir dividendos para os acionistas e diminuir custos, nem que seja 

degradando o meio ambiente e colocando em risco milhares de vidas. Este deveria ser o 

interesse da empresa, apenas. O Estado deveria atuar na mitigação dos riscos da atividade, 

fiscalizando, licenciando e efetivamente atuando em favor da igualdade e da liberdade dos 

cidadãos diretamente atingidos pelo empreendimento. É o que prescreve a Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988. 

 

4 PARA QUE SERVE A CONSTITUIÇÃO 

 

 A falta de atuação do Estado faz com que o mesmo não venha a corresponder com a 

Constituição, que consequentemente passa a ser entendida como mera “folha de papel”. Ou 
 

7 LOPES, Raphaela de Araújo Lima. Caso do desastre socioambiental da Samarco: os desafios para a 
responsabilização de empresas por violações de direitos humanos. In: Desastre no Vale do Rio Doce: 
antecedentes, impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio Digital, 2016, p. 375-376.  
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seja, conforme doutrina de Ferdinand Lassale, a Constituição só é legitimada quando 

representa o efetivo poder social e reflete as forças sociais que constituem o poder8. Nesse 

contexto, não podemos dizer que a Constituição Federal de 1988 tenha correspondência com a 

realidade. Lassale prossegue: 

 
Os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas do poder; a 
verdadeira Constituição de um país somente tem por base os fatores reais e efetivos 
do poder que naquele país vigem e as constituições escritas não têm valor nem são 
duráveis a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na 
realidade social; eis aí os critérios fundamentais que devemos sempre lembrar9. 

 

Assim, o poder que emana do povo tem previsão apenas no papel. Os fatores reais de 

poder não são compatíveis com o texto constitucional. E aqui passamos a analisar, pois, o 

papel dos cidadãos, ou melhor, a perspectiva dos cidadãos diante da tragédia ambiental e 

humana operada em conjunto pela Samarco e pelo Estado. 

Vimos que a parceria entre a Samarco e o Estado na violação dos direitosde 

comunidades atingidas ocorreu em grande parte pela justificativa dodesenvolvimento 

econômico e a perspectiva de que apenas com grandes projetos seria possível garantir o 

progresso e a prosperidade de uma região e deum país. 

Tendo em vista a situação acima, em que medida os cidadãos poderiam participar a 

fim de impedir que uma tragédia como a que ocorreu envolvendo a empresa Samarco não 

voltasse a ocorrer? Qual papel o cidadão poderia desempenhar para mitigar o poderio 

econômico, jurídico e financeiro do Estado e da empresa mineradora? Haveria algo a ser 

feito? 

Os direitos fundamentais, que surgiram com as revoluções burgueses, tiveram grande 

evolução desde então; e, nesse sentido, atualmente é correto afirmar que o cidadão deve ser 

protegido não apenas perante o Estado, mas também diante dos particulares, conforme nos 

informa José Emílio MedauarOmmati: 
 
(...) os direitos fundamentais não nasceram de uma única vez. Foram sendo 
afirmados a partir de necessidades históricas e em função da cada vez maior 
complexidade da sociedade moderna. 
Quando surgiram com as revoluções burguesas, os direitos fundamentais eram 
pensados em seu aspecto negativo, ou seja, sua função primordial era a defesa do 
cidadão contra possíveis arbitrariedades do Estado. Assim, os direitos fundamentais 
eram pensados e exercitados em relações verticais, já que, nessa perspectiva, o 
cidadão era a parte mais fraca da relação, ocupando o Estado uma posição de 
supremacia e superioridade. 

 
8 LASSALE, Ferdinand. A essência da constituição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015, p. 45. 
9 LASSALE, Ferdinand. A essência da constituição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015, p. 45. 
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Todavia, após a Segunda Guerra Mundial, começou-se a perceber que não apenas o 
Estado poderia violar direitos fundamentais. Particulares também poderiam violar 
direitos fundamentais de outros particulares sob a desculpa do exercício da 
autonomia privada. A partir desse momento, fundamentalmente na Europa, passa-se 
a discutir a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais não mais apenas 
quando um dos lados da relação fosse o Estado, é dizer em relações verticais, 
assimétricas, mas também em uma relação jurídica envolvendo particulares, ou seja, 
em relações de suposta simetria de poder, em relações horizontais. 
(...) os direitos fundamentais nas relações entre particulares devem ser aplicados da 
mesma forma em que são aplicados quando em um dos polos da relação se encontra 
o Estado10. 

 

 Parte-se, portanto, da premissa de que foram violados diversos direitos fundamentais 

dos cidadãos no desastre ocorrido no município de Mariana, independentemente do 

responsável direto pela tragédia (Estado ou Samarco). Ou seja, uma vez violados os direitos à 

vida, à saúde, à higiene, ao lazer, à educação e à moradia dos cidadãos, enfim, uma vez que 

aqueles diretamente atingidos pela lama de rejeitos após o rompimento da barragem tiveram 

os rumos de suas vidas abruptamente ceifados, tais cidadãos são merecedores da devida 

proteção do Estado. 

 Uma atividade industrial danosa ao meio ambiente não pode servir apenas aos 

interesses dos acionistas das empresas envolvidas e também aos arranjos políticos de uma 

minoria que supostamente representaria os cidadãos. O meio ambiente não é uma questão 

estética e que interessa apenas aos mais abastados, ao contrário do que pensa Lawrence 

Summers, economista chefe do Banco Mundial em 1991, conforme relatado abaixo: 
Em 1991, Lawrence Summers, o então economista chefe do Banco Mundial, redigiu 
um documento elencando os motivos pelos quais os países periféricos deveriam ser 
destino dos ramos industriais mais danosos ao meio ambiente. O primeiro dizia 
sobre a “estética” do meio ambiente, que segundo ele é uma preocupação apenas dos 
ricos. O segundo argumentava que as pessoas mais pobres viveriam menos de 
qualquer forma; assim, não estariam vivos para sentir os efeitos da poluição 
ambiental. Por fim, o terceiro argumento apontava que mortes em países pobres 
custam menos que mortes em países ricos. O documento ficou conhecido como 
Memorando Summers e nos esclarece o papel das elites mundiais no processo de 
desenvolvimento11. 

 

 Embora seja teoricamente deplorável, a prática exposta acima infelizmente ocorre. Ou 

seja, países periféricos a exemplo do Brasil e até mesmo regiões pobres dos países 

desenvolvidos, por serem mais vulneráveis, estão mais aptas a aceitarem a desigualdade 

 
10 OMMATI, José Emílio Medauar. Uma teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 
p. 55-58. 
11 DORNELAS, Rafaela Silva; LIMA, Laísa Barroso; ZANOTELLI, Ana Gabriela Camatta; AMARAL, João 
Paulo Pereira do; CASTRO, Júlia Silva de; DIAS, Thaís Henriques. Ações civis públicas e termos de 
ajustamento de conduta no caso do desastre ambiental da Samarco: Considerações a partir do Observatório de 
Ações Judiciais. In: Desastre no Vale do Rio Doce: antecedentes, impactos e ações sobre a destruição. Rio de 
Janeiro: Folio Digital, 2016, p. 342. 
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ambiental e tem como justificativa o desenvolvimento econômico. Quanto à desigualdade 

ambiental, 
O conceito de desigualdade ambiental permite apontar o fato de que,com a sua 
racionalidade específica, o capitalismo liberalizado fazcom que os danos decorrentes 
de práticas poluentes recaiam predominantementesobre grupos sociais vulneráveis, 
configurando umadistribuição desigual dos benefícios e malefícios do 
desenvolvimentoeconômico. Basicamente, os benefícios destinam-se aos grandes 
interesseseconômicos e os danos a grupos sociais despossuídos12. 

 

 Em síntese: recaem sobre os cidadãos mais vulneráveis (e pobres) os efeitos danosos 

da atividade industrial. Aos menos vulneráveis, ou melhor, aos mais ricos, recaem os 

benefícios da atividade industrial, que vão desde o recebimento dos lucros e dividendos da 

atividade até a utilização dos melhoramentos agregados aos produtos proporcionados pela 

indústria. Infelizmente é essa a perspectiva dos cidadãos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Assim, por um lado é possível concluir que as perspectivas do Estado e da empresa 

Samarco em relação ao desastre ambiental ocorrido no município mineiro de Mariana são as 

mesmas, conforme acima mencionado. Ou seja, embora devesse o Estado atuar na efetiva 

fiscalização e na punição da empresa após o evento, demonstrou-se que as relações políticas 

existentes e o envolvimento do próprio Estado como financiador da atividade impedem que 

isso aconteça, o que contraria até mesmo os objetivos insculpidos na Constituição da 

República, de 1988. Por outro lado, a perspectiva do cidadão pode ser subdividida em duas 

categorias: a daqueles diretamente atingidos pelo desastre e a daqueles que se beneficiam com 

a atividade industrial, independentemente das consequências. 

 Apenas a título de exemplo, esclarece-se que às populações diretamente atingidas não 

foi sequer dado o direito de participar do termo de ajustamento de conduta firmado logo após 

a tragédia: 
Um aspecto central do caráter do acordo foi a ausência de participaçãodas 
populações atingidas e da consulta prévia, livre e informada aospovos e 
comunidades tradicionais conforme preconiza a Convenção 169,da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). A ausência de participaçãoefetiva nas negociações 
e nas tomadas de decisão dificilmentegarantiria a participação necessária dos 
atingidos na sua execução. Issoporque só havia a previsão de cinco representantes 
dos atingidos em umconselho consultivo, sem poder de deliberação ou decisão, 
formado porum total de dezessete pessoas. Ademais, o Ministério Público e a 
DefensoriaPública não tiveram acesso à construção do acordo. A falta 

 
12 COLETIVO BRASILEIRO DE PESQUISADORES DA DESIGUALDADE AMBIENTAL. Desigualdade 
Ambiental e acumulação por espoliação: o que está em jogo na questão ambiental? E-cadernos CES, n. 17, 
2012, p. 165. 
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departicipação desses entes fere os princípios da participação democráticae do 
devido processo legal coletivo, na medida em que não se buscavaresoluções dos 
conflitos de modo adequado e participativo a fim de garantira melhor tutela para os 
direitos coletivos de uma forma geral13. 

 

 O que se nota, portanto, é ausência não apenas dos cidadãos diretamente atingidos, 

mas também a ausência de participação daqueles que seriam os representantes juridicamente 

qualificados desses cidadãos, como a Defensoria Pública e o Ministério Público. Um país que 

se pretende democrático, conforme preceitua a Constituição da República, não deveria dar 

esse tratamento às populações que ou perderam vidas, ou perderam a moradia, ou o sustento, 

ou simplesmente a própria dignidade. A não participação dos cidadãos diretamente 

envolvidos no desastre ambiental afronta a moderna concepção de processo, conforme lição 

de Fabrício Veiga Costa: 
A sedimentação teórica do modelo constitucional de processo vem atender a 
necessidade de reconstrução das proposições científicas, já ultrapassadas, que 
propugnam por uma noção de processo visto como mero instrumento da jurisdição. 
A superação da concepção instrumentalista de processo pressupõe a revisitação do 
modelo proposto, sob a ótica da processualidade democratizante. Constitucionalizar 
o processo e a jurisdição é uma forma de compreendê-los sob a ótica do Estado 
Democrático de Direito, cuja finalidade é assegurar a implementação dos Direitos 
Fundamentais previstos no plano constituinte. A aplicação, a interpretação e a 
criação do direito democrático somente são possíveis através do processo 
constitucional, considerado a garantia de exercício da cidadania por meio da 
participação de todos os destinatários do provimento na construção discursiva do 
processo. 
Nesse contexto teórico, o processo passa a ser visto como um instituto jurídico cuja 
finalidade é garantir a constituição de um espaço (locus) processual de construção 
do provimento, ressaltando-se que o mérito processual é o resultado do 
desenvolvimento procedimental de toda essa discursividade da pretensão que se 
realiza por meio da ampla e isonômica participação de todos os interessados difusos 
e coletivos. A definição das questões de mérito deixa de ser uma prerrogativa 
exclusiva do juiz, da parte autora e da parte demandada, passando-se a ser vista 
como um Direito Fundamental de participação no processo coletivo,considerado 
corolário do exercício pleno da cidadania14. 

 

 Fere-se, portanto, o princípio da participação democrática quando não se franqueia a 

participação do cidadão na construção do mérito processual. E na tragédia da Samarco não 

houve a participação do cidadão em nenhum momento, desde a construção do 

empreendimento, que muito provavelmente teve o apoio maciço da população sob o 

argumento do desenvolvimento econômico, nem mesmo após o desabamento da barragem, 

 
13 DORNELAS, Rafaela Silva; LIMA, Laísa Barroso; ZANOTELLI, Ana Gabriela Camatta; AMARAL, João 
Paulo Pereira do; CASTRO, Júlia Silva de; DIAS, Thaís Henriques. Ações civis públicas e termos de 
ajustamento de conduta no caso do desastre ambiental da Samarco: Considerações a partir do Observatório de 
Ações Judiciais. In: Desastre no Vale do Rio Doce: antecedentes, impactos e ações sobre a destruiçã. Rio de 
Janeiro: Folio Digital, 2016, p. 352. 
14 COSTA, Fabrício Veiga. Mérito processual: a formação participada nas ações coletivas. Belo Horizonte: 
Arraes Editores, 2012, p. 263. 
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quando sequer o Ministério Público e a Defensoria Pública puderam participar do termo de 

ajustamento de conduta, numa fase pré-processual. 

 Conclui-se, portanto, que os danos decorrentes da tragédia seguem recaindo 

predominantemente sobre grupos sociais vulneráveis, enquanto as obrigações de reparação e 

compensação dos danos causados são geridos pelos réus (Estado e Samarco). 

Enquanto as grandes empresas obtêm toda sorte de licenciamentos, às populações 

atingidas é negado o direito a um ambiente equilibrado, preconizado no caput do art. 225 da 

Constituição da República. As populações atingidas, além de expropriadas dos recursos 

ambientais, do trabalho e do modo de vida estabelecidos nos ambientes atingidos, são 

submetidas a uma série de sanções. 

Infelizmente os desastres, sejam naturais ou induzidos pela ação humana, são um 

aspecto cada vez mais comum da vida nos dias atuais. O que se espera é que o Estado, ao 

invés de se associar às empresas que degradam o meio ambiente, deveria proteger as 

populações diretamente atingidas, podendo fazê-lo principalmente através de algumas 

condutas: fiscalizar e licenciar a mineração com supedâneo em requisitos técnicos; não se 

associar diretamente e não fomentar a atividade, seja não participando do capital social, seja 

não emprestando recursos através de bancos públicos, uma vez que o objetivo do Estado não 

se confunde como o objetivo de empresas desse porte; franquear a efetiva participação das 

populações diretamente atingidas, principalmente através dos legitimados constitucionais 

juridicamente preparados para lidar com a situação: Defensoria Pública e Ministério Público. 

Espera-se, portanto, que o desastre ambiental perpetrado pela Samarco sirva de 

aprendizado para que os antecedentes da tragédia e as consequências da fraca atuação 

preventiva e repressiva dos agentes estatais não voltem a se repetir. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Como sabemos, as palavras são instrumentos de construção de nossa realidade 

empírica, isto é, o mundo se faz através do discurso. Desse modo, entendemos que é assim, 

também, que o mundo jurídico se alicerça, através da língua. 

Aliás, conforme Gibbons (2003, p. 53), as leis são as mais linguísticas das instituições, 

pois são codificadas em linguagem e fundamentadas em conceitos que são acessíveis apenas 

pela linguagem (GIBBONS, 2003, p. 55). Além disso, os processos legais, as audiências 

judiciais, os interrogatórios policiais, por exemplo, se desenrolam por meio da linguagem. 

Nesse sentido, o autor conclui que não é só a lei que permeia nossas vidas, mas também a 

linguagem da lei. 

Com fundamento nessas questões e entendendo que os assuntos levados ao judiciário, 

na maioria das vezes, são objeto de conflito, envolvendo, no mínimo, duas versões dos fatos, 

podemos afirmar que a linguagem da lei não é isenta de problemas e de disputas pelo poder. 

Como, aliás, qualquer forma de uso da língua não o é. 

É com base nessas constatações iniciais que propomos o presente trabalho, cujo 

objetivo é analisar como se dá a disputa pelo sentido nos tribunais em um processo criminal 
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de tráfico de drogas, observando o conteúdo das narrativas da acusação e da defesa sobre os 

fatos. 

Como marco teórico, inscrevemos nosso trabalho no campo da Linguística Forense e, 

considerando as relações de poder que subjazem ao discurso jurídico e ainda que ele não é 

alheio ao meio social no qual se insere, filiamo-nos, também à Análise Crítica do Discurso 

(ACD) para realizarmos o trabalho de análise do discurso jurídico. Isso significa que, em 

nosso trabalho, associaremos a análise das propriedades internas do texto à estrutura sócio-

histórica de sua emergência, justificando a adoção da ACD como quadro teórico e 

metodológico de abordagem do corpus. 

Considerando o contexto e as regras de interação nos tribunais, podemos afirmar que 

os gêneros produzidos nesse espaço lançam mão, constantemente, das narrativas como forma 

de reconstrução dos eventos sociais e também enquanto estratégia argumentativa a favor da 

naturalização de determinada versão dos fatos. É com base na importância das narrativas 

como estratégia de construção de evidências nos tribunais, que nos propomos a analisá-las em 

nosso trabalho. 

 Nesse sentido, considerando os objetivos do trabalho, este artigo será dividido em duas 

partes. Num primeiro momento, faremos a exposição do quadro teórico-metodológico de 

abordagem do corpus. Posteriormente, apresentaremos nossas análises com base na teoria 

delineada.  

  
2 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 
 

Segundo Gibbons (2003, p. 194), a linguística forense debruça-se sobre a relação entre 

língua e lei em todas as suas formas, podendo envolver o estudo da interpretação e da 

tradução da lei, das desvantagens produzidas pela língua nos tribunais, da linguagem da lei 

em documentos, audiências, delegacias, processos etc. e também a produção de evidências 

linguísticas forenses. 

 Assim, a linguística forense cuida da análise da linguagem relacionada à lei, seja como 

evidência ou como discurso legal (OLSSON; LUCHJENBROERS, 2013). 

 Os trabalhos que buscam investigar o discurso legal lançam mão dos estudos da 

análise do discurso e se enquadram na subdisciplina Análise do Discurso Forense (Forensic 

Discourse Analysis). Para Coulthard e Johnson (2007, p. 7), esse subdomínio da Análise do 

Discurso e da Linguística Forense está voltado para a investigação de como as funções 

institucionais específicas estão relacionadas aos usos da língua. Nesses termos, podemos 
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considerar que esse ramo da linguística forense é marcado por dois adjetivos: institucional e 

social, procurando compreender a interseção entre o discurso institucional, a lei e os 

significados sociais. 

 Assim, a análise do discurso forense deve associar a produção linguística no interior 

da prática jurídica e os valores sociais e institucionais, envolvendo questões relacionadas aos 

papéis sociais desempenhados pelos sujeitos em determinada situação de comunicação e ao 

modo como esses papéis sociais determinam o que eles podem/devem ou não dizer, as 

limitações institucionais impostas ao discurso e a forma como as ideologias e valores sociais 

interferem na produção discursiva.  

 Com o intuito de compreender como essas relações se dão nas produções discursivas, 

filiamo-nos à abordagem tridimensional da ACD proposta Fairclough (2001), que envolve a 

análise textual (que compreende a análise dos recursos linguísticos discursivos e de 

organização textual), a análise interacional (que compreende a investigação de como as 

relações entre o sujeito produtor do texto e os destinatários influenciam o dizer) e a análise 

sócio-histórica (que compreende a relação do discurso com o contexto histórico-social em que 

emerge a prática discursiva). Nesse sentido, a análise puramente textual é limitada, sendo 

necessário o estudo de como as relações de poder trabalham através das práticas de linguagem 

e estruturas textuais (FAIRCLOUGH, 2003, p 15-16). Em relação a este último aspecto é 

interessante destacarmos que o discurso jurídico se constrói com fundamento no sistema de 

leis de uma determinada sociedade. Segundo Gibbons (2003, p. 53), a lei representa um 

sistema de valor social, impondo direitos e deveres, prescrevendo e punindo comportamentos 

que forem de encontro às normais sociais e é em torno desse sistema legal que os textos 

forenses precisam se construir. Além disso, eles não podem deixar de considerar os valores 

sociais gerais que circulam em determinada sociedade e o sistema sociocultural dos 

participantes da atividade comunicativa.  

 Considerando a dimensão interacional, concordamos com Gibbons (2003, p. 96) que, 

para compreendermos a interação humana, precisamos entender os quadros nos quais ela 

opera, as condições e regulações externas que a cercam e transmitem seu significado. Nesse 

sentido, qualquer estudo que se proponha a entender a linguagem da lei deve considerar as 

regras de interação e as características dos gêneros textuais produzidos no âmbito forense.   

 Como nosso objetivo é o estudo de processos, vejamos algumas características do 

processo criminal no Direito Penal brasileiro. O processo criminal consiste no método 

adotado pelo Estado "para a solução de conflitos decorrentes do desrespeito às leis penais" 

(BRENTEL, 2012, p. 23) e tem como objetivos promover a pacificação social, proteger os 
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direitos das partes e coibir comportamentos que vão de encontro à ordem social e ao bem 

comum, mediante a aplicação de sanções.  

 No Direito Penal brasileiro, o processo penal segue o sistema acusatório. Segundo 

Lopes Jr. (2013, p. 108-109), esse modelo caracteriza-se por: distinção entre as atividades de 

acusar e julgar; iniciativa acusatória das partes, pois o juiz mantém-se alheio à tarefa 

investigativa e à coleta de provas; tratamento igualitário das partes; procedimentos 

predominantemente orais (em regra); plena publicidade de todo o procedimento; plena 

possibilidade do contraditório (defesa); sustentação da sentença pelo livre convencimento do 

órgão jurisdicional; segurança jurídica da coisa julgada; possibilidade de impugnar as 

decisões (recorrer) e duplo grau de jurisdição.  

 O processo penal brasileiro é organizado nas seguintes fases: a) inquisitiva ou 

postulatória: a polícia investiga o crime, elabora o inquérito apresentando as provas e 

depoimentos do autor e das testemunhas e envia ao juiz; b) instrutória ou probatória: após 

autorização do juiz, o Promotor de Justiça1 analisa o processo e decide se vai ou não oferecer 

a Denúncia contra o acusado. Oferecida a Denúncia, o juiz decide se vai recebê-la ou rejeitá-

la. Recebendo-a, o réu é citado para apresentar Resposta Escrita à Acusação e dá-se 

prosseguimento ao processo por meio da realização da audiência de instrução e julgamento, 

sendo produzidos os Termos de Audiência. Ao fim da instrução processual, a acusação e a 

defesa apresentam suas Alegações Finais e, após análise dessas peças, o juiz produz a 

sentença; c) fase executória: execução da sentença com trânsito em julgado. 

 Considerando que o objetivo de nosso trabalho é analisar como se dá a disputa pelo 

sentido nos tribunais, selecionamos como categoria de análise as narrativas da acusação e da 

defesa sobre os fatos. 

 As narrativas estão presentes na maioria dos gêneros forenses e são utilizadas pelos 

profissionais do direito com o intuito de naturalizar determinada versão dos eventos. Nesse 

sentido, as narrativas exercem forte função argumentativa, já que é por meio delas que se tem 

acesso aos fatos a serem julgados. Contudo, não podemos nos esquecer de que as narrativas 

que chegam aos tribunais são valoradas (VALVERDE; FETZNER; TAVARES JÚNIOR, 

2013), ou seja, os fatos foram analisados e selecionados de acordo com os interesses 

comunicativos das partes: 

 

 
1 A Denúncia é a peça oferecida pelo Promotor de Justiça quando tratar-se de ação penal pública, que é o caso de 
nosso trabalho. Há também a possibilidade de o processo se dar por iniciativa privada, quando um advogado 
apresenta a Queixa-crime contra o réu. 
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Não podemos perder de vista que essa seleção de o que é ou não relevante dependerá 
do interesse que o profissional está representando no processo. Em outras palavras, o 
que parece relevante para a parte autora pode não ser assim compreendido pela parte 
ré. (VALVERDE; FETZNER; TAVARES JÚNIOR, 2013, p. 49). 
 

 Citando Hale e Gibbons (1999), Gibbons (2003) afirma que o discurso nos tribunais 

envolve a relação entre duas realidades que estão em constante interação: uma realidade 

primária, formada pelo tribunal e pelas pessoas nele presentes e uma realidade secundária, 

formada pelos eventos que são objeto de litígio.  

 Como os eventos da realidade secundária estão distantes no tempo e no espaço, 

precisam ser representados. Essa representação pode se dar mediante evidências reais (fotos, 

gravações etc.), mas geralmente acontece por meio da reconstrução narrativa dos fatos. É a 

partir dessas narrativas que o juiz toma sua decisão com base na narrativa que julgar mais 

convincente em termos de completude, consistência e credibilidade das testemunhas.  

 Segundo Gibbons (2003, p. 188), nos casos que envolvem crime, o trabalho da 

acusação e da defesa é duplo, pois ao mesmo tempo em que devem convencer o juiz da 

credibilidade de sua narrativa, devem atacar a narrativa oposta. 

 É com base nessa afirmação que pretendemos realizar nossas análises, verificando a 

construção semântica dessas narrativas e, com fundamento no quadro teórico da análise crítica 

do discurso, compreender como elas se relacionam com a realidade primária dos tribunais, 

com suas relações de poder e com o contexto histórico-cultural mais amplo da sociedade.  

 Assim, considerando o objetivo geral de nosso trabalho – analisar como se dá a 

disputa pelo sentido nos tribunais em processos criminais de tráfico de drogas, observando 

como se constroem as narrativas da acusação e da defesa – e as perspectivas teóricas às quais 

nos filiamos – a análise crítica do discurso e a linguística forense – nosso trabalho de análise 

se desenvolverá nas etapas que serão abaixo descritas, procurando respeitar as três dimensões 

analíticas propostas por Fairclough (2001): a descrição das propriedades formais do texto, a 

interpretação do texto enquanto objeto de interação e, por fim, a explanação, buscando situar 

o discurso em seu tempo e momento históricos.  

Ao descrever as propriedades formais dos textos, procuraremos analisar o conteúdo 

semântico dessas narrativas, adotando como categoria de análise as ações atribuídas ao réu, 

por entendermos, conforme Reuter (2007, p. 41), que o "fazer" dos personagens é um dos 

critérios que contribuem para a clareza do texto, funcionando como instrução de leitura na 

categorização desses personagens. Segundo Reuter (2007, p. 41), os personagens têm papel 

fundamental na organização das histórias, pois "permitem as ações, assumem-nas, vivem-nas, 
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ligam-nas entre si e lhes dão sentido", o que leva o autor a afirmar que "toda história é 

história de personagens" (REUTER, 2007, p. 41. Grifos do original).  

 Coulthard e Johnson (2007, p. 99), citando Cotterill (2003, p. 65ff), afirmam que as 

escolhas lexicais na construção das narrativas da acusação e da defesa exercem um papel 

estratégico, pois podem representar os atores e suas ações de modo positivo ou negativo, 

modelando essas versões da história. 

 No que se refere à interpretação do texto enquanto objeto de interação, o trabalho de 

análise deve se preocupar com o modo como as relações entre o sujeito produtor do texto e os 

destinatários influenciam o dizer. 

 Segundo Caldas-Coulthard (2008, p. 37), ao examinar qualquer interação, o analista 

deve estar atento para o seguinte: 

 
Todos os textos têm contextos, e mesmo que estejamos analisando apenas aspectos 
linguísticos, temos que estar cientes do que está informando o texto fora dele e 
afetando sua maneira de produção. Por exemplo, quem escreveu o texto, para quem 
o texto é escrito, quando onde e por que foi escrito? Onde o texto apareceu e em que 
formato?  

  
 Para isso, é importante que façamos algumas considerações sobre as regras de 

interação nos tribunais. Inicialmente, precisamos reconhecer que, de modo geral, essas 

interações são altamente hierárquicas e autoritárias. Nesse aspecto, temos que considerar as 

relações de poder entre os participantes da interação e como elas influenciam a linguagem. 

Além disso, há que se observar, nesta fase da análise, os papéis sociais desempenhados pelos 

participantes da interação, suas intenções comunicativas e como tudo isso se reflete na 

linguagem.  

 Finalmente, na etapa da explanação, procuraremos, através da inserção do discurso em 

seu momento sócio-histórico de produção e circulação, identificar as relações de poder 

presentes no discurso jurídico e como essas relações funcionam na manipulação de elementos 

linguístico-textuais com o intuito de se construir determinada versão dos fatos, observando os 

efeitos do discurso e seu modo de ação na disputa pelo sentido. 

 Assim, nesta etapa da análise, procuraremos compreender como as narrativas criadas 

pelas partes ligam-se a outras narrativas que circulam em nossa sociedade, apelando para 

crenças sociais e culturais para produzir um cenário no qual forças sociais de poder atuam nos 

sujeitos da interação combinando histórias dentro do julgamento que eles próprios trazem 

para o tribunal como cidadãos constituídos e construídos socialmente (COULTHARD; 

JOHNSON, 2007, p. 101). 
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2.1 Análise do corpus 
 

Apresentado o quadro teórico e metodológico, passemos à análise do corpus. No caso, 

selecionamos como objeto de análise as seguintes peças do processo: a Denúncia oferecida 

pela Ministério Público, por apresentar ela a versão narrativa a partir da qual todo o processo 

se desenrolará, e as Alegações Finais do Ministério Público (acusação) e da Defensoria 

Pública (defesa). Em relação à escolha das Alegações Finais, tal opção se deve a sua 

importância na fase processual, pois é a última peça da fase de instrução, na qual as partes 

(acusação e defesa) analisam as ocorrências processuais, buscando influir na decisão do 

magistrado que será proferida logo após a apreciação das alegações. 

 Os resultados de nossas análises serão apresentados na seguinte organização: 

inicialmente, apresentaremos a análise linguístico-textual das narrativas construídas nas peças 

e, posteriormente, a discussão das condições interacionais e sócio-históricas de emergência 

dessas narrativas. 

 As peças que compõem nosso corpus são oriundas de um processo penal de tráfico de 

drogas no qual o réu, R.C.S.2, maior, foi apreendido juntamente com um menor, S.L., 

portando aquele, segundo testemunho dos dois policiais (denominados neste trabalho como 

Policial R e Policial F) que realizaram a ocorrência, oito invólucros plásticos contendo 

cocaína. Segundo os policiais, eles se dirigiram ao local da apreensão após denúncias de 

tráfico de drogas na região e, ao chegarem lá, surpreenderam o menor e o réu em atitude 

suspeita. O Policial R afirma que, ao avistar a viatura, o réu jogou a droga que estava em sua 

posse no chão. Já o Policial F declara que não viu quem jogou a droga. O menor assumiu ser 

dono da droga e o réu R.C.S. afirma ser usuário e que estava no local para comprar os 

entorpecentes do menor. Nesse sentido, o inquérito policial foi elaborado com base nos 

depoimentos dos policiais, do próprio réu e do menor, acompanhado por uma conselheira 

tutelar. O réu, então, foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de tráfico de drogas. 

Todas as testemunhas foram ouvidas também na audiência de instrução e julgamento, que 

antecede as Alegações Finais. 

 
 

 
2 Optamos, por questões éticas, por não fazermos referência ao nome das partes, mesmo considerando que o 
processo é público e não corre em segredo de justiça. O réu, portanto, será denominado neste trabalho como 
R.C.S., o menor, S.L. e os policiais, Policial R e Policial F. 
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2.2 Análise linguístico-textual das narrativas da acusação e da defesa 
 

2.2.1Denúncia 

 

A denúncia é pautada na literalidade do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que se 

utiliza de um dos verbos caracterizadores do tipo penal, qual seja, “trazer”, para fomentar a 

necessidade da punição, já que a ação descrita se enquadra perfeitamente na redação do 

supramencionado artigo. Esta tentativa de enquadramento pode ser percebida na seguinte 

sentença: “o denunciado trouxe consigo, para fins de tráfico”. 

Ademais, apesar de a lei não determinar a quantidade necessária de entorpecentes para 

a configuração do crime de tráfico, o autor da denúncia quantifica a droga encontrada com o 

réu, para que seja construída sua imagem enquanto “traficante” e refutada a imagem de 

“usuário”. Por fim, é interessante salientar que a afirmação “para fins de tráfico” é 

determinante, pois, apesar de carecer de uma gama probatória suficiente, o autor da denúncia 

afirma que as drogas encontradas são, especificamente, utilizadas para o comércio ilegal, 

tentando, assim, impossibilitar a defesa de alegar que as drogas seriam utilizadas para o 

próprio uso do réu, o que desqualificaria o crime de tráfico e enquadraria o réu no artigo 28 da 

Lei 13343/2006, como usuário. 

 

2.2.2Alegações Finais do Ministério Público: 

 

Passemos, pois, às alegações finais do Ministério Público, nas quais foram atribuídas 

às seguintes ações ao réu: “[...] o acusado negou a prática do crime que lhe foi imputado, 

alegando que teria se dirigido ao local de sua prisão para adquirir drogas para seu consumo”. 

Neste trecho, que consta no processo como uma das afirmações feitas pelo réu em sua 

defesa, percebemos a utilização, pela acusação, do verbo “alegar” que procura desqualificar a 

afirmação do réu, uma vez que seu significado infere a tentativa de justificar algo, assim 

sendo, o réu estaria intentando apresentar algo em sua defesa, contudo, nessa construção 

linguística, esta tentativa perde sua credibilidade. Percebemos, dessa maneira, a estratégia do 

Ministério Público de provar a culpa do acusado, ao lançar dúvidas sobre seu dizer. 

Vejamos como essa estratégia vai se construindo em outro trecho da peça processual: 

 



73 Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 5, n 1/2019

“[...] disse que se encontrou com S.L. e, no momento em que compraria drogas do mesmo, foram 
surpreendidos por Policiais Militares, oportunidade em que S.L. lançou um embrulho no chão; 
também, acrescentou ser usuário de crack e cocaína, além de consumir bebidas alcóolicas.” 

 

Neste momento da narrativa, o Ministério Público ressalta que o próprio acusado 

afirma ser usuário de entorpecentes e de álcool, e utiliza-se de suas próprias declarações para 

ratificar a imagem do réu enquanto usuário de drogas, tornando-se mais fácil imputar-lhe um 

crime, visto que o estigma social em relação a toxicômanos torna esta tarefa mais fácil.  

 Em outro excerto das alegações finais da acusação, temos: 

 
“[...] este, quando dos fatos, se comportava de maneira suspeita, além do que existiam notícias 
acerca do seu envolvimento no comércio de entorpecentes, razão pela qual foi realizada sua 
abordagem, quando então se constatou a veracidade de referidas denúncias, que culminaram com a 
prisão em flagrante delito do denunciado.” 

 

Aqui o Ministério Público se utiliza de uma acepção um tanto quanto ampla e abstrata, 

ao afirmar que o acusado se comportava de maneira suspeita. Esta maneira suspeita é 

subjetiva e deveria ser detalhada de modo mais específico para que se pudesse associar, de 

fato, tal comportamento ao cometimento de um crime. Além disso, a acusação não especifica 

quem noticiava o envolvimento do réu com o comércio de entorpecentes e para quem essas 

denúncias foram apresentadas. Todavia, ao afirmar isso de forma categórica, e utilizando o 

verbo no plural, cria o efeito de sentido de que havia várias denúncias, no intuito de confirmar 

a traficância por parte do réu.  

 
“Policial R., às fls. 68, além de reconhecer o acusado como sendo a pessoa que dispensou a droga 
no momento da diligência policial, ainda ratificou seu depoimento prestado em sede policial, no 
qual narrou minuciosamente todo o ocorrido.” 

 

Neste fragmento das alegações finais do Ministério Público, verbos bastante 

contundentes, quais sejam, “reconhecer” e “ratificar”, são utilizados, de maneira a incriminar 

o acusado. Insta observar que a estrutura “além de reconhecer o acusado [...], ainda ratificou 

seu depoimento” reforça a ideia de verossimilidade pretendida pela acusação, isto é, a 

testemunha não só reconheceu o réu, como também, validou o depoimento prestado 

anteriormente. Por fim, é válido sinalar que o uso do advérbio “minuciosamente” é feito de 

forma um tanto quanto perspicaz, já que dá aos fatos expostos pelo Ministério Público uma 

ideia de acuidade, de certeza e, por conseguinte, de verdade. 

Em um outro trecho, o autor das alegações finais da acusação tenta desqualificar o 

depoimento do menor, que assumiu a autoria do delito: 
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“Certo é que se tornou uma prática comum entre adolescentes apreendidos confessar a autoria do 
delito para livrar seus comparsas das penas impostas, pelo que seus depoimentos devem ser 
analisados com ressalva.” 
 

Neste trecho, partindo de uma ideia amplamente divulgada em nossa sociedade, de que 

menores assumem os crimes praticados por maiores, tentando livrar estes das sanções 

previstas em lei, a narrativa da acusação, mais uma vez, busca atribuir ao réu, a prática do 

crime de tráfico. Nesse processo, além de apresentar sua visão dos fatos, o sujeito discursivo, 

procura desqualificar o dizer de quem pensa de modo diverso ao seu, ao afirmar que os 

depoimentos dos menores (no caso, trata-se de uma testemunha que assumiu a posse da 

droga) “devem ser analisados com ressalva.” 

 

2.2.3 Alegações finais da Defensoria Pública 

 

A versão da Defensoria Pública, como órgão de defesa, busca desconstruir a imagem 

do réu como traficante – apresentada na Denúncia e referendada nas Alegações Finais da 

acusação – e promover a ideia de que as drogas apreendidas seriam utilizadas para o próprio 

consumo do acusado. 

Na construção de sua narrativa, o autor utiliza expressões como “em tese” e “segundo 

os autos”, para colocar em dúvida a narração dos fatos apresentados na narrativa da acusação. 

Além disso, o autor da peça desconstrói a narrativa das testemunhas que fundamentam 

as alegações finais da acusação, afirmando que os registros anteriores do réu não se 

enquadram no artigo 33 da Lei 11.343/2006, mas sim, no artigo 28 da mesma lei, como 

podemos verificar no seguinte trecho: 

 
“Ilustre Magistrado, pode ser que o réu seja conhecido da polícia militar. Todavia, afirmamos que 
tal conhecimento não se dê pela traficância como se pretende demonstrar os aludidos policiais. 
Ao observarmos a CAC do réu (fls. 39/40), constatamos a presença de várias anotações por 
violação do artigo 28 da Lei 13343/06, mas não por traficância.” 

 

Cumpre observar que, além de contestar as testemunhas, o autor da peça de defesa 

utiliza o depoimento do próprio réu para dar sustentação à tese de “usuário”, em detrimento 

daquela defendida pela acusação, de “traficante”. 

 A questão de o réu ser usuário de drogas é profusamente repetida na narrativa da 

Defensoria Pública, artifício linguístico que procura conferir veracidade à versão defendida. 

Tal ação pode ser verificada nos seguintes trechos: 
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“Que o declarante afirma ser viciado em drogas e que nesta data foi até a Rua São João para 
comprar drogas.” 
 
“Vale lembrar que na AIJ, o réu também assumiu ser usuário de drogas, apresentando, inclusive, 
declarações de Clínicas especializadas em dependência química, que atestam os momentos em que 
o réu submeteu-se aos tratamentos;” 
 
 “Por diversas vezes, nessa persecução penal, o réu afirmou ser usuário de drogas, comprovando 
inclusive com declarações de Internação em Clínicas especializadas para tratamento de 
dependência química” 
 
“Registre-se que o denunciado admitiu ser usuário e, de forma tácita que a droga arrecadada seria 
comprada das mãos de ...” 

 

Nota-se, nesses enunciados que, além de buscar confirmar as ações do réu no sentido 

de construir sua imagem enquanto usuário, a defesa procura, por meio da repetição constante 

de que suas afirmações podem ser comprovadas por meio de documentação, atribuir 

credibilidade ao dizer desse réu, antes desqualificado pela acusação (Como vimos, 

anteriormente, ao atribuir ao réu a imagem de viciado em entorpecentes, o Ministério Público, 

procura contestar a credibilidade de seu dizer). 

Outro ponto bastante interessante que deve ser ressaltado é a construção do estereótipo 

do traficante que encontramos no inquérito policial e que é citada pela defesaem suas 

alegações finais: 

 
“Os policiais ao avistarem o réu em um ponto de venda de drogas, usando um relógio de marca, 
presumiram que [...] fosse o traficante. O próprio delegado que presidiu o ADPF, relatou no auto 
de apreensão a custódia de “01 relógio marca Michael Kors semelhante a ouro, com o número de 
série 2372” (fls. 21).” 

 

Constatamos, assim, que uma presunção, oriunda de um estereótipo construído pela 

própria instituição policial, é utilizado como força probatória contra o réu. 

 

2.3 Aspectos interacionais e sócio-históricos das narrativas em conflito 

 

Ao se analisar a produção discursiva, é essencial que se considerem os papéis sociais 

desempenhados polos sujeitos da prática discursiva. No âmbito forense, especialmente nas 

interações nos tribunais, vimos que esses papéis são bastante marcados (conhecemos e 

esperamos determinadas atitudes da acusação, da defesa, das testemunhas e do magistrado) e 

determinados pelas regras de interação das audiências. Considerando esses papéis e o alto 
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grau de formalidade de rege as interações nos tribunais, é interessante que teçamos alguns 

comentários sobre os textos que compõem nosso corpus. 

 

As narrativas no processo em comento se desenrolam guiadas pela versão narrativa da 

acusação, apresentada na denúncia, com base no inquérito policial. Nesse sentido, cabe à 

acusação o papel de ratificar os fatos ali imputados ao réu e, à defesa, negar aqueles fatos, 

buscando apresentar uma versão que afaste o réu da acusação de tráfico de drogas. Ambos os 

lados com o objetivo único de convencer o magistrado a tomar uma decisão que atenda aos 

objetivos de cada uma das partes. 

Considerando as relações de poder entre os sujeitos discursivos, podemos dizer que a 

versão apresentada pela acusação, além de ter a seu lado a máquina estatal – já que o inquérito 

policial foi elaborado no sentido de provar a traficância praticada pelo réu, referendando a 

versão dos policiais que registraram a ocorrência –, ainda funciona como parâmetro para a 

versão narrativa da defesa. Nesse sentido, não cabe à defesa trazer fatos novos ao processo, ou 

fugir do tópico já definido na peça acusatória. Assim, podemos afirmar que a versão narrativa 

da defesa é uma resposta àquela já apresentada pela acusação.  

Vimos isso nos trechos analisados das alegações finais da defesa em que o locutor da 

peça busca desqualificar a versão narrativa que imputa ao réu a prática da traficância, mas, 

por outro lado, no intuito de inocentar o réu deste crime, precisa apelar para sua imagem de 

usuário de drogas, fato este já exposto na peça da acusação. 

Nesse processo de construção narrativa dos fatos, verifica-se, portanto, uma oscilação 

entre ações que constroem a imagem do réu como traficante e ações que o qualificam como 

usuário de drogas. Contudo, se na peça da acusação, a imagem do réu enquanto usuário é 

utilizada para desqualificar seu dizer, na da defesa acontece o inverso, apelando-se para uma 

nuance de vítima das drogas, o que é, inclusive, comprovado por documentos de suas 

apreensões anteriores e de sua internação para tratamento. 

Quanto a esse último aspecto, é importante relacionarmos a produção discursiva ao 

seu contexto histórico social de emergência. Como dito anteriormente, ao apresentar o réu 

como usuário de drogas, a acusação busca desqualificar seu testemunho, apelando para uma 

narrativa amplamente divulgada em nossa sociedade de que a fala de uma pessoa com 

envolvimento com drogas não pode ser considerada, já que esses sujeitos não são dignos de 

credibilidade. Com o intuito de desconstruir essa imagem de certa forma cristalizada em 

nosso meio, a defesa, com o fulcro de provar a veracidade das afirmações do réu, de que é 
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usuário de drogas, não poderia fundamentar sua versão apenas em sua palavra, precisava 

valorar o seu dizer. E o fez por meio de documentos que comprovam sua versão dos fatos. 

Em relação aos outros testemunhos, já que o desenrolar de todo o processo se dá 

basicamente pela prova testemunhal, o mesmo acontece. A acusação busca valorar o 

depoimento dos policiais, já que tais depoimentos corroboram com a versão de que o réu 

estava traficando e a defesa atacar tal testemunho. Nesse processo de valoração e ataque é 

interessante notarmos como o depoimento do policial que afirma categoricamente que o réu 

estava traficando e que o viu jogando a droga no chão é mais valorizado pela acusação, 

enquanto a defesa apela em sua narrativa especialmente para a versão do policial que se 

mostrou em dúvida quanto a quem havia dispensado os invólucros contendo a droga. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em princípio, a acusação, ao retomar a fala do policial, visa colocar esse depoimento 

como a principal referência de convencimento. Os dizeres decorrem de autoridade pública e, 

por conseguinte, guarnecida de credibilidade. Os papéis sociais exercidos pelos sujeitos fazem 

com que enxerguem as situações sob a ótica da respectiva posição social e se comuniquem de 

acordo com a mesma. Fairclough (2001) concorda que dependendo da interação entre o 

sujeito produtor do texto e os destinatários almejados, há peculiaridades na fala inerentes a 

cada tipo de interação.  

Portanto, o policial ao utilizar o termo “atitude suspeita”, tenta evidenciar que o 

acusado cometia um ultraje à tranquilidade social e, ao mesmo tempo, é esperado pela 

sociedade que esses agentes coercitivos garantam a segurança de forma preventiva e 

repressiva. Em decorrência desse raciocínio e devido à posição hierarquicamente superior 

assumida pelos policiais, o acusado por agir de “maneira suspeita” se torna um criminoso em 

potencial, sem que tenha cometido realmente algo ilícito.  

Outro ponto relevante em relação a este aspecto, também presente no depoimento dos 

policiais e que alimenta narrativas que circulam é nossa sociedade, refere-se à afirmação 

presente no inquérito policial e reproduzida em seus depoimentos a respeito do relógio 

utilizado pelo réu. Os policiais afirmam tratar-se de um relógio com aspecto semelhante a 

ouro da marca Michael Kors. Esse fato contribui para a qualificação do réu como criminoso, 

pois alimenta o estereótipo do traficante de drogas, que adquire bens materiais, impossíveis a 

sua real condição financeira, com o dinheiro produto do tráfico. 
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Em contrapartida, a defesa tenta demonstrar que os policiais aplicaram ao réu um 

termo preconceituoso criado pela instituição policial e pela sociedade. Percebe-se, portanto, 

que as narrativas foram valoradas e selecionadas de acordo com a pretensão de cada parte 

(VALVERDE; FETZNER; TAVARES JÚNIOR, 2013): “[...] o que parece relevante para a 

parte autora pode não ser assim compreendido pela parte ré. (VALVERDE; FETZNER; 

TAVARES JÚNIOR, 2013, p. 49). Nesse processo de construção narrativa dos fatos, 

verificou-se o trabalho duplo de ambas as partes: convencer o magistrado da verossimilhança 

e completude de sua versão dos fatos e da incompletude da narrativa oposta. 

 

4 REFERÊNCIAS 

 

BRASIL (2006). Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Brasília: Senado Federal, 2006. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343. htm. 
Acesso em: 04 jan. 2015. 
 
BRENTEL, Camilla. As provas não repetíveis no processo penal brasileiro. 2012. 110 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. 
 
CALDAS-COULTHARD, Carmen R. Da análise do discurso à análise crítica do discurso: 
introduzindo conceitos. In: ___________; SCLIAR-CABRAL, Leonor (Orgs.). Desvendando 
discursos: conceitos básicos. Florianópolis: UFSC, 2008. p. 19-44.  
 
COULTHARD, Malcolm; JOHNSON, Alisson. Introducing forensic linguistics. London; 
New York: Routledge, 2007. 
 
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social.Brasília: Universidade Federal de 
Brasília, 2001. 
 
FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse: textual analysis for social research. London; 
New York: Routledge, 2003. 
 
GIBBONS, John. Forensic linguistics: an introduction to language in the justice system. 
Oxford: Blackwell Publishing, 2003. 
 
LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
NÖTHEN, Kay. Forensic linguistics: lexical struggle in court. University of Duisburg-Essen: 
Grin, 2006. 
 
OLSSON, John; LUCHJENBROERS, June. Forensic Linguistics. London; New Delhi; New 
York; Sydney: Bloomsbury, 2013. 
 
REUTER, Yves. A análise da narrativa: o texto, a ficção e a narração. 2. ed. Rio de Janeiro: 
DIFEL, 2007. 



79 Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 5, n 1/2019

 
VALVERDE, Alda da G. M.; FETZNER, Néli L. C.; TAVARES JÚNIOR, Nelson C. Lições 
de linguagem jurídica: da interpretação à produção do texto. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. 



80 Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 5, n 1/2019

A RESPONSABILIDADE CIVIL FRENTE AOS DANOS 
AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEGISLAÇÃO 
NACIONAL VIGENTE DA PROTEÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE

Sandro Eduardo Roussin Soares
Mestrando do PPGD – Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais 
da Universidade de Itaúna/MG; Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de 
Belo Horizonte - Uni-BH; Licenciado em Pedagogia pela Faculdade Entre Rios do 
Piauí – FAERPI; Pós-graduado em Direito Penal pelas Faculdades Integradas de 
Jacarepaguá – FIJ ; Pós-graduado em Direito Militar pela Universidade Cândido 
Mendes – UCAM; Pós Graduado em Gestão de Policiamento Ostensivo pela 
Academia de Polícia Militar de Minas Gerais.  E-mail: sandroroussin@yahoo.com.br

 Carlos Alberto Simões de Tomaz
Pós-doutor em Filosofia do Direito (Universidade de Coimbra). Doutor em Direito 
Público (UNISINOS/RS). Professor do PPGD – Mestrado em Direitos Humanos da 

Universidade Tiradentes-UNIT/SE. 



81 Revista Jurídica Santo Agostinho de Sete Lagoas v. 5, n 1/2019

 

 

 

 

A RESPONSABILIDADE CIVIL FRENTE AOS DANOS 
AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEGISLAÇÃO 
NACIONAL VIGENTE DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
 

 

Sandro Eduardo Roussin Soares 
Mestrando do PPGD – Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da 
Universidade de Itaúna/MG; Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Belo Horizonte 
- Uni-BH; Licenciado em Pedagogia pela Faculdade Entre Rios do Piauí – FAERPI; Pós-
graduado em Direito Penal pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá – FIJ ; Pós-graduado 
em Direito Militar pela Universidade Cândido Mendes – UCAM; Pós Graduado em Gestão de 
Policiamento Ostensivo pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais.  E-mail: 
sandroroussin@yahoo.com.br 

 
 Carlos Alberto Simões de Tomaz 

Pós-doutor em Filosofia do Direito (Universidade de Coimbra). Doutor em Direito Público 
(UNISINOS/RS). Professor do PPGD – Mestrado em Direitos Humanos da Universidade 
Tiradentes-UNIT/SE.  

 
 

1 INTRODUÇÃO 

O meio ambiente e protegido pelo estado e coletividade como se pode observar no 

artigo 2251 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que elevou o bem 

jurídico apontado ao status de direito fundamental de maneira que todos possam desfrutar de 

uma qualidade de vida e um meio ambiente equilibrado e sustentável, tanto as presentes 

gerações quanto as futuras.   

Visando a perpetuação da espécie humana se faz necessário o fomento as atividades 

econômicas, desde a economia de primeiro setor ou de base como a obtenção de matéria 

prima e a produção de alimentos em larga escala, perpassando pela as atividades da economia 

do segundo setor, que se resume a industrialização da matéria prima que propicia o bem estar 

da vida moderna, bem como produtos industrializados essenciais como remédios aparelhos de 

comunicação e hospitalar e etc., e finalmente as atividades relacionadas ao terceiro setor, o de 

prestação de serviços como os meios de transporte, atividade educacionais entre outras.    

 
1 Artigo 225. 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. 
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 No entanto tais atividades tem que ser exercidas como consciência e de forma 

sustentável, sendo papel do Estado regulamentar e fiscalizar, as atividades econômicas 

potencialmente poluidoras ou não visando à prevenção e precaução a danos ambientais 

futuros.   

Como instituto jurídico utilizado para a proteção do meio ambiente em âmbito 

nacional foi a objetivação da responsabilidade civil por danos ambientais, previstas no art.142, 

§ 1º, da Lei nº 6.938/1981, que atualmente atua em segundo plano, após a ocorrência de danos 

ao meio ambiente utilizando-se da teoria do risco concreto, sendo necessária a evolução do 

citado instrumento em face da sociedade de riscos atual. 

Na confecção do presente trabalho utilizou-se como metodologia a pesquisa 

bibliográfica e documental a fim de possibilitar à análise crítica dos dispositivos 

constitucionais e legais afetos a matéria. 

 

2 ASPECTOS HISTÓRICOS E GERAIS SOBRE A PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE  

 

No Brasil, as primeiras medidas protetivas ao meio ambiente foi o dispositivo que 

tipificava como crime de injúria ao rei o corte de árvores frutíferas. As Ordenações 

Manuelinas, editadas em 1521contempavam a  proteção da caça e riquezas minerais sendo tais 

proteções  atualizadas pelas  Ordenações Filipinas, que entraram em vigor em 1.603, quando o 

Brasil já estava sob domínio Espanhol (RODRIGUES,2013). 

Em 1605, a coroa promulgou a primeira lei de caráter ambiental impondo licença 

real, para o corte do pau-brasil, sendo que em julho de 1799 foi instituído o primeiro 

regimento referente a cortes de madeira no Brasil, possuindo regras referentes o abate, 

serragem, identificação e romaneio de árvores (RODRIGUES, 2013). 

Já em 1934 foi promulgado, o Decreto nº 24.645, de 10-07-34, que delimitou 

politicas de proteção à fauna e posteriormente a Constituição de 1937 elencou medidas de 

 
2 Lei nº 6.938/81- art.14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 
[...] 
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
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polícia para a tutela de plantas e rebanhos contra a moléstia ou agentes nocivos, entre outras 

(RODRIGUES, 2013). 

Décadas após, em 1972 foi celebrado, em Estocolmo, a Declaração das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente, que trouxe a temática para o âmbito mundial, tendo os refletido os 

princípios servido como base para a objetivação da responsabilidade civil por danos 

ambientais, previstas no art.14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981,  e conseguinte 1985 através  da  lei 

nº 7.347 de 24 de julho de 1985 a Ação Civil Pública, instrumento de defesa dos direitos 

difusos e coletivos, entre estes o meio ambiente, e em 1988 com a constituição federal vigente 

houve a elevação da proteção ambiental ao status de direito fundamental. 

 

2.1 Principais legislações nacionais referentes à proteção do meio ambiente 

 

Referente a proteção do meio ambiente são quatro as legislações mais relevantes 

sendo elas a Lei nº. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº. 

7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente; Constituição Federal de 1988, impondo à coletividade o dever de defender o meio 

ambiente e  elencando o tema a direito fundamental art. 23 incisos VI e VII, 225, 5º, inciso 

LXXIII (Ação Popular); e  Lei nº. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

O dano ambiental é identificado pela lei brasileira no art. 3º, inciso III, da Lei n. 

6.938/81, que associa poluição e degradação: “poluição, degradação da qualidade ambiental 

resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem 

desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e 

lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”. 

Os danos ambientais são classificados de acordo com os bens juridicamente tutelados 

atingido conforme a seguir: a) danos Ambientais individuais ou Reflexos: atinge o meio 

ambiente de forma imediata e o particular deforma mediata; b) Danos ambientais coletivos: 

atinge o meio ambiente em si sem a necessidade de comprovação de dano individual (direitos 

difusos e coletivos); c) danos Ambientais patrimoniais: leva-se em conta a natureza do bem 

ambiental lesado; d)  danos ambientais extrapatrimoniais ou morais: prejuízo de natureza não 

patrimonial aspecto subjetivo; e) dano ambiental futuro: um advento da teoria do risco 

abstrato que sujeita a possibilidade eminente de dano ambiental à responsabilização civil, em 
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contra ponto a teoria clássica do dano concreto, onde esta exige o dano concreto para a 

responsabilização civil do agente. 

 

3 A RESPONSABILIDADE CIVIL COMO INSTRUMENTO JURÍDICO  AO LONGO 

DO TEMPO 

 

 As mais antigas civilizações já contemplavam a proposição de reparação ao dano, 

tal fato já era abordado nas legislações mesopotâmicas, Bem como no código de Hamurabi 

que tipificava igual sofrimento ao responsável do dano, a civilização helênica utilizava a 

previsão de reparação do dano, independentemente da violação de alguma norma vigente. 

Na Lei das Doze Tábuas o poder público atuava em face do direito da vítima de 

retaliação, informando o legislador quando e em que condição ele poderia ser efetivado. 

 A  lex de Aquília criada pelos romanos foi a revolução da responsabilidade civil, 

tendo criado um princípio geral de reparação de dano, e a expressão "culpa aquiliana", 

imputando a responsabilidade extracontratual em contraponto à contratual. A maior evolução 

foi a substituição das penas fixas por indenizações e penas proporcionais aos danos causados. 

Neste contexto, movimentou se o enfoque para a culpa como fenômeno crucial para a 

imputação de pena culpa esta, demonstrada pela imprudência, negligência ou imperícia. O 

citado instrumento jurídico foi aperfeiçoado pelo direito francês estabelecendo este, princípios 

gerais de responsabilidade civil, vigentes na atualidade, observadas algumas adequações 

efetivadas ao longo décadas, após a instituição destes, considerando as mudanças na sociedade 

contemporânea. 

 

3.1 -  Responsabilidade civil subjetiva x Responsabilidade civil objetiva 

 

A responsabilidade civil, conforme definição apresenta-se como subjetiva ou 

objetiva. A responsabilidade subjetiva e baseada  na culpa do agente, e tem que ser 

comprovada para a exigência da obrigação indenizatória em face do causador do dano, pois, 

somente se configura tal prestação se a conduta do agente for baseada no dolo ou culpa. Tal 

conceito e abordado pela teoria clássica, também conhecida como teoria da culpa ou subjetiva, 

a prova da culpa ocorre de forma lato sensu (abrangendo o dolo) ou stricto sensu como 

pressuposto do dano indenizável. 
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A legislação aborda em situações pontuais, a obrigação de reparar o dano 

independentemente de culpa, trata-se da teoria objetiva ou do risco, não sendo necessária a 

comprovação da culpa para a ocorrência do dano indenizável. Sendo preciso apenas 

demonstrar o dano e o nexo de causalidade para ocasionar responsabilidade civil do agente 

causador. Em alguns eventos presume-se a culpa (responsabilidade objetiva imprópria), em 

outros a prova da culpa é totalmente prescindível (responsabilidade civil objetiva 

propriamente dita). 

O Código Civil brasileiro aborda a responsabilidade civil como “obrigação de reparar 

o dano em decorrência de ação ou omissão do agente que viola direito ou causa prejuízo a 

outrem.”. 

A responsabilidade civil normalmente e dividida em duas modalidades. A 

responsabilidade civil subjetiva onde, encontramos os elementos da ação ou omissão 

causadora de um fato danoso, interligado pelo nexo de causalidade, e a comprovação da culpa 

a fim de obter o resultado.  

Em contra ponto responsabilidade civil objetiva a culpa é ocorrência de presunção 

legal, sendo o ônus da prova invertido, devendo o agente responsável pela reparação do dano 

comprovar alguma excludente legal para que possa desobrigar-se de sua responsabilidade 

conforme a teoria do risco.  

 

3.2 -  Teoria do risco concreto x Teoria do risco integral 

 

A teoria do risco concreto se subdivide em duas vertentes: aA primeira vertente trata-

se do risco proveito, onde o professor Sérgio Cavalieri Filho diz que: “Pela teoria do risco-

proveito, responsável é aquele que tira proveito da atividade danosa, com base no princípio de 

que, onde está o ganho, aí reside o encargo – ubi emolumentum, ubi ônus.”. Esta teoria 

encontra embasamento no parágrafo único do artigo 927 do C.C. 

A segunda vertente trata-se do risco criado que encontra respaldo jurídico no Art. 186 

do Código Civil, e corroborada na configuração da culpa do administrador causador do dano, 

que somente e obrigado a reparar o dano quando atua com dolo ou culpa esta nas modalidades 

de negligência, imprudência ou imperícia. 

 Contudo, a de acordo com Délton Winter de Carvalho a teoria do risco integral 

defendia por parte da doutrina a responsabilidade civil objetiva necessita apenas da 

observação do dano sofrido e nexo causal entre a atividade de lesão, não apresentando 
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temperamentos e formas excludentes de responsabilização como culpa exclusiva ou 

concorrente da vitima, ação de terceiros, caso fortuito ou força maior (CARVALHO, 2013, 

p.164).   

 

4 A RESPONSABILIZAÇÃO EM FACE AOS DANOS AMBIENTAIS 

 

O instituto da responsabilidade civil ambiental com o advento da industrialização e as 

modificações antropológicas realizadas pelos seres humanos na atualidade se fez necessário 

frente aos altos níveis de poluição, e o descarte de  resíduos de maneira irresponsável sem 

levar em conta os recursos naturais finitos do planeta. O citado panorama elencou na 

legislação pátria a proteção ao meio ambiente como direito fundamental de terceira dimensão 

na Constituição Federal 1988, expressamente no Capítulo VI, denominado “Do Meio 

Ambiente” na Constituição Federal de 1988. O referido texto logo no artigo 225 revela a 

intenção de proteção especial ao meio ambiente do legislador como podemos observar: 

“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”. 

4.1 Responsabilidade civil objetiva referente aos danos ambientais 

A responsabilidade civil exigida pela legislação ambiental nacional como pode ser 

observado no artigo 14 § 1º da lei nº 6938/1981 é objetiva, independente de culpa. Basta 

demonstra a existência de nexo causal entre o dano suportado e ação do agente degradador. 

Esta imposição legislativa demonstra a adoção feita pelo legislador a teoria do risco 

criado, dizendo a mesma que aquele que explora atividade econômica deve suportar  os danos 

causados por essa exploração, ainda que não concorra voluntariamente para a produção dos 

danos. 

Portanto, a incidência do aspecto subjetivo no elemento "ato antijurídico" na relação 

triangular da responsabilidade civil (ato antijurídico + nexo de causalidade + dano), se faz 

dispensável. Ainda que ele tenha agido com diligência, não incorrendo em culpa em momento 

algum, poderá ser responsabilizado pelo pela reparação do dano. 

A citada explanação acima e corroborada por Délton Wilter de Carvalho: 
A responsabilidade civil por danos ambientais tem sua fundamentação legal genérica 
nos arts. 14,§ 1º, da Lei nº 6.938/ 1981, e 225 da Constituição. Existem, ainda, 
previsões normativas específicas sobre a responsabilidade civil em atividades 
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determinadas, tais como mineração, Código Florestal, energia nuclear, agrotóxicos. 
A responsabilização do poluidor, independentemente da comprovação de sua culpa, 
impõe a aplicação objetiva da responsabilidade civil em casos de danos ambientais 
como manifestação imediata dos  princípios do  poluidor-pagador (“ quem 
contamina, paga”) e da prevenção ( CARVALHO, 2013, p. 97) 

O mesmo autor elenca ainda que a responsabilidade civil objetiva em casos de dano 

ambiental se aplica em todos os casos, abarcando atividades potencialmente poluidoras ou 

não.   
A aplicação objetiva da responsabilidade civil em caso de danos ambientais não se 
limita, contudo, as atividades potencialmente poluidoras (atividade de risco), 
incidindo sobre qualquer atividade que, direta ou indiretamente, ocasione 
degradações ao meio ambiente em razão de sua previsão normativa expressa (art.14, 
§ 1º, da Lei nº 6.938/1981). No entanto , a estrutura dogmática da responsabilidade 
civil por danos ambientais funda-se na teoria do risco concreto, oque, em outras 
palavras, significa a exigência da comprovação de um dano concreto ao meio 
ambiente para a atribuição da responsabilização civil ao seu causador. ( 
CARVALHO, 2013, p. 98) 

Percebe-se que mesmo com a proteção da responsabilidade civil objetiva a 

necessidade da ocorrência do dano em concreto para a devida reparação tão somente atenua os 

efeitos dos danos ambientais sendo aconselhável a não ocorrência deste.  

4.2 Responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais 

 A responsabilização referente a reparação do dano ambiental como  independente de 

culpa deve-se apenas comprovar-se o nexo causal sendo o empreendedor ou agente 

responsável por tal ação conforme explicitado por Délton Winter de Carvalho. 

 
 [...] consequentemente, à teoria do risco concreto. A responsabilidade civil objetiva 
tem como sua principal característica estrutural a possibilidade de atribuição da 
obrigação de reparar ou indenizar os danos causados sem necessidade de 
comprovação de culpa na conduta que ocasionou a lesão. A imposição da 
responsabilidade civil objetiva aos danos ambientais estabelece a necessidade de 
comprovação da conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. ( 
CARVALHO, 2013, p. 98) 

Em tempo o mesmo interlocutor explana que nos sistemas  jurídicos baseados no . 

civil law e commom law só apresentam a obrigação reparatória após o dano em concreto em 

dissenso aos princípios da prevenção e precaução do Direito Ambiental.   
 

A responsabilidade civil apresenta, historicamente, uma função reparatória a danos 
tanto nos sistemas de commom law quanto nos países de tradição de civil law. A 
função reparatória da responsabilidade civil encontra-se atrelada á sua incidência 
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post factum, em que o instituto somente tem lugar após a ocorrência de um dano 
concreto. No seu paradigma clássico, a responsabilidade civil encontra-se 
comprometida com a reparação dos danos pretéritos, decidindo sobre situações já 
concretizadas no passado ( CARVALHO, 2013, p. 99)    

Caso o ente estatal tenha a função de reparação de danos ambientais ocasionados por 

terceiros estaria contribuindo para ganhos financeiros ilícitos, bem como incentivaria a 

degradação do meio ambiente sendo a responsabilidade civil o mecanismo jurídico para evitar 

tal situação.  
[...] uma vez que a incidência da responsabilidade civil nas condutas que ocasionem 
danos ambientais terá o efeito de internalização dos custos ambientais ( 
externalidades negativas). Caso contrário, o custo externo à produção industrial 
(dano ambiental) será imputado à sociedade como um todo, sendo a responsabilidade 
civil um instrumento de ajuste dessa iniquidade ambiental, através da imputação dos 
custos sociais á atividade que gerou o passivo ambiental ou usufruiu 
economicamente deste. ( CARVALHO, 2013, p. 100) 

Abordada a temática referente a responsabilidade civil objetiva baseado no risco 

concreto e possível visualizar o efeito secundário referente a proteção ambiental haja vista tal 

instituto ser valido apenas após o sinistro ambiental.   

 
[...] a função preventiva da responsabilidade civil objetiva passa de um “efeito 
secundário” – segundo o qual a constatação de que mesmo tendo o dano concreto 
como pressuposto pode ser observado que os sujeitos envolvidos tentarão, 
naturalmente, a evitar situações de risco sob ameaça da imputação da 
responsabilidade civil – para uma “ função preventiva primordial”, a qual justifica a 
imposição da responsabilidade civil objetiva às atividades que geram riscos 
ambientais intoleráveis, mesmo sem a necessidade de comprovação de ocorrência de 
dano atual e concreto. ( CARVALHO, 2013, p. 100) 

Assim fica estampada a necessidade de evolução do  instituto da responsabilidade 

civil objetiva, pois deve-se sempre buscar a não ocorrência do dano ambiental, e não sua 

reparação. 

4.3 Responsabilidade civil pelo dano ambiental futuro  

De acordo com a professora Julia S. Guivant, baseada na teoria da sociedade de 

riscosde Ulrich Beck, na atualidade vivemos em uma sociedade de risco em virtude da 

modernização da humanidade sendo que os efeitos colaterais deste admirável mundo novo são 

ainda desconhecidos. 

Ulrich Beck passou a ser um dos teóricos sociais mais destacados do presente depois 
da publicação de Risk Society (em alemão em 1986 e em inglês em 1992).1 O 
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argumento central desse livro é que a sociedade industrial, caracterizada pela 
produção e distribuição de bens, foi deslocada pela sociedade de risco, na qual a 
distribuição dos riscos não corresponde às diferenças sociais, econômicas e 
geográficas da típica primeira modernidade. O desenvolvimento da ciência e da 
técnica não poderiam mais dar conta da predição e controle dos riscos que contribuiu 
decisivamente para criar e que geram conseqüências de alta gravidade para a saúde 
humana e para o meio ambiente, desconhecidas a longo prazo e que, quando 
descobertas, tendem a ser irreversíveis. Entre esses riscos, Beck inclui os riscos 
ecológicos, químicos, nucleares e genéticos, produzidos industrialmente, 
externalizados economicamente, individualizados juridicamente, legitimados 
cientificamente e minimizados politicamente. Mais recentemente, incorporou 
também os riscos econômicos, como as quedas nos mercados financeiros 
internacionais (GUIVANT,2001).  

 

A resposta jurídica a esta nova sociedade de riscos que se apresenta no mundo 

contemporâneo e a teoria do risco abstrato onde responsabilidade civil e devida após  o a 

ocorrência de  probabilidade de danos ambientais, obrigando o agente do possível dano a 

realizar condutas referentes a prevenção e precaução de danos. 

A nova concepção atribuída ao risco (e à teoria do risco) visa a potencializar a 

responsabilidade civil como instrumento jurisdicional não apenas de reparação de danos, mas 

também de investigação, avaliação e gestão de riscos ambientais. Enquanto a sua investigação 

é concretizada na realização de perícias ambientais no processo judicial, a avaliação dos riscos 

se dá pela integração entre os conhecimentos científicos e o direito formando uma avaliação 

jurisdicional probalística desses riscos e de sua tolerabilidade. A gestão do risco ambiental 

pela responsabilidade civil decorrerá das medidas preventivas imposta são agente com o 

escopo de evitar ocorrência de danos ambientais futuros (CARVALHO, 2013, p. 201). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição Federal de 1989 em seu artigo 225 meio ambiente equilibrado é um 

direito das presentes e futuras gerações como forma de garantir uma melhor e sadia condição 

de vida. Não obstante, a abordagem jurídica referente à matéria na legislação pátria evoluiu ao 

longo do tempo, pois, ao se abordar a temática anteriormente sob o viés da responsabilidade 

civil clássica se fazia a responsabilização civil ambiental. 

Com a implantação da Lei nº 6.938/1981, que atribuiu à responsabilidade civil 

objetiva a matéria ambiental pelos danos ambientais, a reparação destes se apresentou maior 

viabilidade, pois foi possível proporcionar a coletividade instrumento jurídico para suscitar o 

dever de indenizar do poluidor, pois não há necessidade da comprovação de dolo ou culpa 

para a invocação de reparação do dano ecológico. 
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O Direito Ambiental e seus sub-ramos têm como principal valor a preservação do 

meio ambiente, na atual sociedade de riscos que vivemos, ocorrerão danos ambientais, sendo a 

responsabilização civil ambiental um instrumento jurídico para proporcionar a reparação dos 

danos ao meio ambiente restabelecendo o equilíbrio ecológico. 

Procura-se em regra, com a responsabilização civil ambiental, a reconstituição 

ambiental a mais fiel possível ao estado anterior ao evento danoso, e posteriormente a 

reparação pecuniária, haja vista, o caráter finito e essencial do meio ambiente.  

E sabido que o dano ambiental muitas vezes e irreparável, tendo em vista a 

complexidade e caráter singular dos vários ecossistemas nacionais, tendo estes suas faunas, 

floras, e bacias hidrográficas peculiares, sendo impossível retornar aos status quo.  

A responsabilização civil objetiva na ceara ambiental, e utilizada como instrumento 

de segundo plano, pois a teoria do risco concreto necessita de nexo de causalidade, ou seja, 

que o dano aconteça encontrando espaço de atuação quando os demais instrumentos jurídicos 

institucionais do Estado foram ineficazes, não sendo possível a reparação ao estado natural do 

meio ambiente, não sendo a prestação pecuniária o bastante para indenizar os danos presentes 

e futuros da coletividade.. 

Como o direito a vida e um direito humano de primeira geração , só se faz possível  

tendo um meio ambiente sadio e sustentável como pano de fundo  para as  gerações presentes 

e futuras sendo essencial a proteção a este direito difuso. Porém, sempre será necessário que o 

ser humano utilize dos recursos naturais para sua subsistência, tendo que equilibrar tal ação 

com a sustentabilidade ambiental. 

Como observado do presente trabalho no período contemporâneo vivemos a égide da 

sociedade de risco, onde se leva  em conta  o consumismo excessivo e a busca irresponsável 

pelo lucro, não sendo mais eficaz a teoria do risco concreto, tendo o Estado papel de suma 

importância na regulação das atividades mercantis, sendo a proteção ao dano ambiental futuro 

através da teoria do risco abstrato, um instrumento jurídico moderno capaz de acompanhar  a 

inovação trazida pela globalização evitando o possível dano ambiental, traves da 

responsabilização do agente provável causador do citado dano.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A relação entre gênero e água tem sido fortemente discutida pela comunidade 

internacional. Diante da escassez do recurso, para evitar conflitos por disputas pelo 

acesso e para preservar a água há o incentivo da participação de todos na gestão dos 

recursos hídricos, o que já está bem estabelecido na legislação nacional e internacional. 

No Brasil, a maior parte da água potável é utilizada primeiramente na 

agricultura, depois nas atividades domésticas e após, pela indústria. A mulher participa 

ativamente desses três setores. Documentos internacionais e estudos nacionais 

demonstram que a mulher é fortemente afetada pela falta de água, principalmente por 

ainda ser a principal responsável pelo exercício de atividades domésticas, esse fato é 

observado mais fortemente em países em desenvolvimento.  

Em muitos dos eventos internacionais que discutem e regulamentam o direito à 

água, houve preocupação com a participação das mulheres nos processos de Gestão da 

Água. A Organização das Nações Unidas em inúmeros documentos enfatiza que a 

mulher devido a papéis sociais estabelecidos por questões de gênero, vem assumindo, o 

manejo e o sustento de recursos naturais em aldeias e segmentos de diversas partes do 

mundo, tanto no serviço doméstico quanto no espaço público, exercem diversas 

atividades relacionadas com o uso de recursos ambientais e naturais. E que, atualmente, 

são as principais afetadas pela falta da água. 
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2 O DIREITO A ÁGUA NO BRASIL 

 

No Brasil, além dos fatores econômicos, as conferências internacionais 

influenciaram o processo regulatório da água. O país assinou vários acordos 

internacionais que tiveram como tema os recursos hídricos e aos poucos o direito a água 

foi estabelecido na legislação.  

As legislações sobre recursos hídricos brasileiras derivam das discussões 

internacionais, mas também de eventos e iniciativas nacionais. Tem como base o 

modelo de gestão das águas da França, que foi adaptado para a realidade brasileira 

(CAMPOS e FRACALANZA, 2010). 

A primeira legislação brasileira que se referiu a água como objeto específico de 

lei foi o decreto 26.643 de 1934, denominado “O Código das águas”. Esse decreto foi 

criado devido a necessidade de uma maior utilização dos recursos naturais para a 

geração de energia elétrica e tratava o assunto de forma centralizada (CARVALHO, 

2015). Em 1977, foi instituído o Decreto Federal nº 79.367, que definiu o Ministério da 

Saúde em conjunto com as secretarias de saúde como os órgãos competentes para 

elaborar normas e padrões de potabilidade da água para consumo humano.  

Em 1988, a Constituição Brasileira deliberou a água como bem de propriedade 

de um ente político, tornando assim, todas as águas públicas. As águas são bens de 

domínio dos Estados e do Distrito Federal (art. 26, I) e da União (Artigo 20, inciso III). 

Foi estabelecida também, a competência legislativa e material para a água. O artigo 22, 

IV da CF estabelece a competência privativa da União para legislar sobre as águas. Já o 

artigo 23 da CF determina a competência material comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios em relação as águas.  

A Constituição de 1988 foi considerada como um novo paradigma em relação 

aos processos decisórios de caráter público. Com o advento dela surgiram novas 

práticas democráticas de participação, diminuindo a concentração do poder do Estado 

nas tomadas de decisão (2002, apud JACOBI, 2009). Houve várias referências à água 

no texto constitucional, mas, não uma previsão quanto ao direito à água. 

Por volta de 1990, alguns estados (como São Paulo e Ceará) instituíram os seus 

primeiros planos estaduais de recursos hídricos (Leis Estaduais n° 7.663/91 e 

11.996/92), com artigos ligados à problemática da água, seus usos e prioridades, e com 

base na gestão integrada, descentralizada e participativa. Outros estados (como o Rio de 
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Janeiro), só começaram a regulamentar dispositivos constitucionais relacionados a 

gestão das águas mais recentemente (MACHADO, 2003). 

A Lei Federal n° 9.433/97 (Lei de Águas), foi criada para regulamentar o artigo 

21 da constituição, que instituiu a obrigatoriedade da criação do Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos (SNRH). Foi aprovada a Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que tem como fundamento 

uma visão participativa e democrática para o uso sustentável das águas e o objetivo de 

garantir o direito ao acesso aos recursos hídricos e o controle quantitativo e qualitativo 

dos usos da água. O SNRH baseia-se nas seguintes premissas:  

Artigo 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se 
nos seguintes fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o 

uso múltiplo das águas; 
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e 
contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 
comunidades (Lei n° 9.433/97). 

 
Essa lei transformou a gestão das águas, pois rompeu com a gestão 

centralizada, voltada aos interesses do setor elétrico. Ela apresenta repetitivamente o 

termo participativo, incentivando a sociedade brasileira a participar da gestão da água 

através dos comitês de bacias hidrográficas que instituiu órgãos com papel consultivo e 

deliberativo. A implementação do modelo de gestão participativo é considerada um 

avanço no processo de democratização e um incentivo ao exercício da cidadania.  

A Gestão da água passou a ser realizada através do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, que é o órgão responsável por decidir as grandes questões do setor e 

dirimir as disputas de maior relevância; pelos Comitês de Bacias Hidrográficas que são 

os órgãos onde há a participação dos usuários, das prefeituras, da sociedade civil 

organizada e dos demais níveis de governo, responsáveis pelas decisões no âmbito de 

cada bacia; as Agências de Água, destinadas a gerir os recursos oriundos da cobrança 

pelo uso da água; e as Organizações Civis de Recursos Hídricos, que são entidades que 

atuam no setor de planejamento e gestão do uso dos recursos hídricos e podem ter 
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importante participação no processo decisório e de monitoramento das ações sobre a 

água. 

Em 2000, através da Lei nº 9.984, foi criada a Agência Nacional de Águas 

(ANA), o órgão gestor dos recursos hídricos de domínio da União. Em 2011, foi 

regulamentada a Portaria MS nº 2914 no Brasil, que exigiu um controle sobre a 

qualidade da água distribuída para o consumo humano (LUNA et al. 2014). A Lei 

11.445, criada em 2007, estabeleceu Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. O 

Decreto 7.217/2010 regulamentou a Lei do Saneamento. 

De acordo com a legislação brasileira, a água é um bem público de uso comum, 

fundamental para a sobrevivência humana e de outras espécies. O acesso a água deve 

ser garantido a todos, como foi estabelecido no Código de Águas de 1934 e, 

posteriormente, na Constituição Brasileira de 1988.  

Na legislação sobre a água, no Brasil, percebe-se a inclusão das ideias de 

descentralização e participação e que está bem estabelecido a importância do papel dos 

usuários para uma utilização sustentável da água. A legislação brasileira não tem 

explícito uma previsão acerca do direito à água como direito fundamental e também, 

ainda não estabelece nada em relação a gênero e água. 

 

3 DISPOSIÇÕES INTERNACIONAIS REFERENTES AO DIREITO A ÁGUA 

 

As conferências e os acordos internacionais são instrumentos de grande 

importância para a resolução de problemas ambientais. Cada país que participa dessas 

conferências pode se comprometer a seguir os acordos resultantes delas. 

Inicialmente, a água não era um elemento central de análise no direito, era vista 

apenas como um bem econômico. Até o ano de 1990 nada se falava sobre o direito à 

água potável.  

Em âmbito internacional, a participação de representantes de movimentos 

sociais foram importantes para o reconhecimento desse direito. Através de 

manifestações e participação em eventos (como conferências ambientais, econômicas, 

fóruns da água) houve uma influência quanto ao reconhecimento do acesso à água 

potável como direito humano, além de incentivarem, em alguns países (casos do 

Equador e da Bolívia), o reconhecimento do acesso a água como um direito 

fundamental e da natureza (CAMPOS e FRACALANZA, 2010). 
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Atualmente, o acesso à água é considerado um direito humano fundamental e 

indispensável à vida com dignidade. Em 2010, a ONU, na resolução 64/292, declarou 

que o acesso à água potável e ao saneamento básico é “condição para o gozo pleno da 

vida e dos demais direitos humanos”. 

O tema é tratado na maioria das reuniões internacionais. A ONU, em diversas 

recomendações, vem orientando a importância de uma governança global dos bens 

comuns (WOLKMER et al, 2012). Há uma conscientização quanto a importância de 

uma abordagem global e integrada dos recursos hídricos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1949, foi um 

marco para a criação de um sistema de proteção internacional aos direitos humanos, e o 

passo inicial para se falar no direito humano à água. Embora não haja menção específica 

à água nessa declaração ou nos Pactos de Direitos Humanos, alguns autores afirmam 

que esse direito estaria implícito, já que, sem água, muitos dos direitos reconhecidos 

nesses instrumentos não teriam efeito (BRZEZINSKI, 2012). Para esses autores 

(MCCAFFREY, 1992; PETROVA, 2006 apud BRZEZINSKI, 2012), o direito à água 

está vinculado a todos os direitos humanos, por exemplo à vida, à saúde, à moradia, à 

alimentação. 

O primeiro encontro que tratou exclusivamente de problemas relacionados aos 

recursos hídricos foi a Conferência de Mar del Plata, em 1977. Foi criado o Plano de 

Ação Mar del Plata que estabeleceu resoluções sobre a acessibilidade dos recursos 

hídricos, abastecimento, uso da água na agricultura, pesquisa e desenvolvimento. Foi 

estabelecida a Década Internacional do Fornecimento de Água Potável e Saneamento 

(1981-1990), onde ao países participantes assumiram o compromisso de realizar 

melhorias no suprimento de água potável e nos setores sanitários (SOARES, 2009). 

Posteriormente, as quatro Convenções de Genebra, também foram marcos 

importantes. Houve a criação de três protocolos, onde foi reconhecido o direito à água, 

devido à preocupação com a falta de água potável em quantidade e qualidade nos 

conflitos armados (CORTE, 2015).  

Na Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/1990), foi 

indicado que o Estado deve garantir o acesso a água e ao saneamento básico a todas as 

crianças, com o objetivo de combater doenças, desnutrição e a mortalidade infantil.Em 

1997, a Convenção sobre a Utilização dos Cursos de Águas Internacionais para fins 

diversos dos da navegação, demonstrou a importância da minimização dos conflitos entre 

usos hídricos para à satisfação das necessidades humanas vitais. 
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A Resolução 54/175 da Assembleia Geral da ONU de 1999, indicou que a 

garantia à água limpa é necessária para concretizar o direito ao desenvolvimento e é um 

dever moral para os países e para a comunidade internacional.A partir dos anos 2000, o 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Conselho Econômico e Social 

da ONU, passou a estudar o tema do “direito humano à água”.  Segundo o Comitê, a 

água não deve ser tratada apenas com um bem econômico, mas também social e 

cultural. A água deve ser usada de forma sustentável, para que possa ser desfrutada 

pelas gerações presentes e futuras (CORTE, 2015). 

Em 2006, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 

nº 6.949/ 2009) garante o direito das pessoas com deficiência ao acesso à água limpa. A 

Resolução 64/292 da Assembleia Geral da ONU, reconheceu o direito à água e ao 

saneamento como direitos humanos. Em 2014, a Resolução 27/7 do Conselho dos Direitos 

Humanos, destacou a importância da cooperação internacional para garantia dos direitos à 

água e ao saneamento. 

 

3. 1 Fóruns Mundial da Água 

 

Os Fóruns Mundial da Água estabeleceram a importância da governança e da 

gestão integrada dos recursos hídricos para a solução da crise da água. Em 1977, 

ocorreu o 1º Fórum Mundial da Água, em Marrocos, o resultado desse fórum foi a 

Declaração de Marrakech que reconheceu a água limpa e potável como necessidade 

humana básica. Foram estabelecidas recomendações e ações para os líderes mundiais 

para a garantia das necessidades das gerações futuras. Esse fórum, também, discutiu 

questões relativas a equidade de gênero. 

O 2º Fórum Mundial da Água, foi realizado em 2000, à discussão 

principal deste evento teve como foco o acesso a água, as mulheres, os jovens e as 

crianças e as organizações não Governamentais (ONGs). No 3° fórum, realizado no 

Japão, em 2003, foram planejadas ações como: o desenvolvimento de políticas, o 

gerenciamento de recursos hídricos, a mitigação de desastres naturais e a prevenção da 

poluição. 

Os assuntos discutidos no 4º Fórum Mundial da Água, no México, envolveram 

o gerenciamento de riscos, água e saneamento, implementação de gestão integrada de 

recursos hídricos, água para fins de desenvolvimento. Ficou estabelecido que os 

Estados, com a participação da comunidade, devem garantir o acesso à água como 
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direito humano fundamental. O 5º Fórum ocorreu em Istambul, e os países participantes 

se comprometeram em realizar melhorias nos planos de serviço de água locais. 

 O 6º Fórum Mundial da Água ocorreu na França, em 2012. Centrou-se 

em quatro ações prioritárias relacionadas ao desenvolvimento econômico, bem-estar, 

condições para o sucesso e manutenção da água no planeta. Através da Agencia 

Nacional da Água (ANA), o Brasil foi um dos responsáveis por incentivar o debate 

sobre a governança global da água.  

O 7° Fórum, na Coreia do Sul, teve como tema água para o futuro, e houve um 

amplo debate sobre a questão dos recursos hídricos e ações para preservação da água. O 

8° Fórum Mundial da Água, ocorreu em 2018, em Brasília, o tema foi segurança 

hídrica. O debate de gênero teve lugar de destaque nas programações do evento.  

Observa-se que nas reuniões internacionais há o incentivo a criação de planos 

para a boa governança da água. A comunidade internacional estimula um diálogo entre 

saberes, buscando ampliar e democratizar as discussões sobre a água e incentivar a 

participação de toda a população. Nas reuniões internacionais, também, houve o 

destaque da importância das mulheres em questões relativas as águas. 

 

4 ÁGUA E MULHERES NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

No contexto da gestão da água, papéis relativos a gênero determinam como 

homens e mulheres são afetados pela forma com que os recursos hídricos são 

desenvolvidos e geridos.Vários documentos internacionais (Declaração de Dublin, 

1992; Declaração do Milênio, 2000; Declaração Ministerial sobre Água Doce, 2001; 

Declaração Política e Plano de Implementação de Johanesburgo, 2002) apontam o 

importante papel da mulher na gestão integrada dos recursos hídricos. 

Os governantes e as organizações internacionais vêm criando planos de ação 

em uma perspectiva global para a formação de políticas públicas que englobem a 

inclusão de gênero na avaliação e políticas de água. Há a orientação que as mulheres 

devem estar incluídas nos planos e políticas públicas, na qualidade de gestora dos 

recursos hídricos. 

Foi reconhecido que a participação das mulheres na tomada de decisões é 

essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável. Este reconhecimento decorreu 

da pressão pela participação política delas. Foi destacado também, a importância das 
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mulheres como provedoras e usuárias da água e guardiãs do meio em que vivem. Os 

principais instrumentos internacionais que relacionam água e mulheres são:  

 

4.1 Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher 

 

Em 1979, houve a Convenção para a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. Os países signatários se comprometeram a garantir 

“condições adequadas de vida, particularmente em relação à habitação, saneamento, 

fornecimento de água e eletricidade, transporte e comunicação”, especificamente às 

mulheres (BARREIRO, 2017, p. 50). 

 

4.2 Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente 

 

Em 1992, ocorreu a Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente. 

Essa conferência, resultou na Declaração de Dublin, que prevê um plano de ação e 

quatro princípios sobre o tema. Dois dos princípios estabelecidos se destacam na 

garantia da participação das mulheres nos processos decisórios sobre a água (SOARES, 

2009).  

Os princípios são: 1° “A água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial 

para sustentar a vida, o desenvolvimento e o meio ambiente”. 2° “Gerenciamento e 

desenvolvimento da água deverá ser baseado numa abordagem participativa, 

envolvendo usuários, planejadores e legisladores em todos os níveis”. (SOARES, 2009, 

p. 60). 3° “As mulheres desempenham papel principal na provisão, gerenciamento e 

proteção da água”. 4° “A água tem valor econômico em todos os usos competitivos e 

deve ser reconhecida como um bem econômico” (SOARES, 2009, p. 61).  

 

4.3 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

no Rio de Janeiro, foi criada a Agenda 21 que consolida o direito de todos os povos à 

água potável e também, destaca o papel das mulheres no desenvolvimento sustentável. A 

criação de técnicas de participação do público e o fortalecimento do papel da mulher nas 

tomada de decisão fica expresso no texto. 
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4.4 Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação 

 

 Em 1994, na Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação 

foi destacado “o importante papel desempenhado pelas mulheres nas regiões afetadas 

pela desertificação e/ou por secas, particularmente nas áreas rurais de países em 

desenvolvimento, e a importância de assegurar a participação integral de ambos, 

homens e mulheres, em todos os níveis de decisão” (Brasil, 1998, p. 6). 

 

4.5 Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher 

 

 Em 1995, na IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, 

realizada em Pequim, foram estabelecidas medidas que buscam solucionar as 

desigualdades de gênero que impedem a equidade social e o desenvolvimento 

sustentável.  
Tem por objetivo acelerar a aplicação das Estratégias 
Prospectivas de Nairóbi para o Avanço da Mulher e a 
eliminação de todos os obstáculos que dificultam a participação 
ativa da mulher em todas as esferas da vida pública e privada, 
mediante uma participação plena e em igualdade de condições 
no processo de tomada de decisões econômicas, sociais, 
culturais e políticas. Isto supõe o estabelecimento do princípio 
de que mulheres e homens devem compartilhar o poder e as 
responsabilidades no lar, no local de trabalho e, em termos mais 
amplos, na comunidade nacional e internacional. A igualdade 
entre mulheres e homens é uma questão de direitos humanos e 
constitui uma condição para o êxito da justiça social, além de 
ser um requisito prévio necessário e fundamental para a 
igualdade, o desenvolvimento e a paz. (VIOTTI , 2012, p. 08). 

 

Nesse contexto, foii criada a Plataforma de Ação que é um programa destinado 

ao empoderamento da mulher: 

 

4.6 Cúpula Mundial para o desenvolvimento social  

 

Na Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, realizada em Copenhague, 

em 1995, foi demonstrado que as mulheres sofrem mais com a pobreza e que um grande 

número de famílias de baixa renda é sustentada pelas mulheres. A pobreza absoluta leva 

a privação aguda das necessidades básicas do ser humano, incluindo água potável 

segura e instalações sanitárias. 
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4.7 Declaração do Milênio das Nações Unidas 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que surgiram 

da Declaração do Milênio das Nações Unidas, adotada por 191 estados membros, 

em 2000, incluíram objetivos de igualdade de gênero e empoderamento às mulheres. 

Umas das metas estabelecidas nessa declaração foi a redução pela metade da população 

sem acesso à água e ao saneamento básico (NOGUEIRA, 2009). 

 

4.8 Conferência Internacional sobre Água Doce 

 

Em 2001, na Alemanha, ocorreu a Conferência Internacional sobre Água Doce, 

que determinou a importância dos dados referentes a água sejam desagregados por sexo, 

para que possibilite a criação de políticas de água e sistemas de gestão que levem em 

conta necessidades específicas de ambos os sexos.  

 

4.9 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável  

 

A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, apresentou metas 

como promover a utilização de energias renováveis e redução pela metade, até 2015, da 

proporção de pessoas sem acesso à água potável no mundo (BARREIRO, 2017). No 

Plano de Implementação de Johanesburgo, criado em 2002, os governos dos países 

participantes se comprometem a apoiarem o desenvolvimento de infraestrutura e 

serviços de água e saneamento, garantindo que atendam às necessidades dos pobres e 

possuam sensibilidade de gênero. Houve o compromisso de promover a igualdade entre 

os sexos e empoderar as mulheres através dos Planos Nacionais de Água, para garantir a 

sustentabilidade do uso da água e a preservação ambiental.  

 

4. 10 Declaração Ministerial sobre a Segurança da Água no Século 21 

 

A Declaração Ministerial sobre a Segurança da Água no Século 21, criada em 

Haia, 2002, destaca o “importante papel das mulheres na produção, no armazenamento 

e na preparação de alimentos e no aprimoramento do valor nutricional do alimento” 

(ZINATO, 2008).  
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4.11 Resolução 58/217 da Assembleia Geral das Nações Unidas 

 

Em dezembro de 2003, a Assembleia Geral das Nações Unidas (por meio de 

resolução 58/217) pediu uma maior atenção para a execução de programas e projetos 

relacionados com a água "e, ao mesmo tempo, assegurar participação e intervenção de 

mulheres em medidas de desenvolvimento relacionadas a água (pag. 01)."  

 

4.12 Resoluções de 2008 e 2009 do Conselho Econômico e Social da ONU: 

 

Em resoluções de 2008 e 2009, o Conselho Econômico e Social da ONU 

reconheceu que é dever dos Estados assegurar e eliminar as desigualdades no acesso à 

água doce potável e ao saneamento, e que os planos de ação adotados pelos Estados 

devem incentivar a participação das comunidades, levando em consideração o gênero 

feminino (BRZEZINSKI, 2012). 

 

5 AVANÇOS OBSERVADOS NO BRASIL EM RELAÇÃO A IGUALDADE DE 

ACESSO A ÁGUA ENTRE HOMENS E MULHERES: 

  

No Brasil, houve um aumento na presença de mulheres nos debates sobre a 

água, mas na participação de processos decisórios essa presença ainda é reduzida. A 

temática hídrica vem ganhando relevância nas discussões e fóruns do país, buscando-se 

medidas que garantam a sua gestão de forma democrática e ética.  

O fortalecimento do papel da mulher na gestão da água começou a ganhar 

destaque somente nos últimos anos. Ainda não há nada sobre o tema na legislação 

brasileira. Na criação da Lei Federal n. 9.433/97 foi discutida a inclusão desse tema, o 

qual foi rejeitado. 

Não existem dados sobre a relação água e gênero nas bases de dados do 

governo e do IBGE, o que dificulta estudos sobre o assunto. Conforme Barban (2009), 

dados desagregados sobre gênero são essências para o planejamento e a tomada de 

decisão em relação a gênero e ao fortalecimento das mulheres no setor da água. 

Nos últimos anos, parece haver um avanço para a inclusão do tema na 

legislação brasileira, a Portaria da ANA (Agência Nacional de Águas) nº 326, de 22 de 

dezembro de 2016, regulou a instalação do Comitê Pró-Equidade de Gênero, com o 
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objetivo de dar força às políticas e instrumentos que buscam fortalecer a equidade de 

gênero na gestão de água e acompanhar as ações propostas no Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres (DIAS, 2018). Esse comitê, também, foi responsável pela 

realização, no final de 2017, de um curso denominado “Água e Gênero”, que abordou as 

assimetrias de gênero relacionadas à água e, uma oficina denominada “Construindo uma 

Agenda de Água e Gênero para o Brasil e para a América Latina”.  

A ANA divulgou que foi criado um projeto em dezembro de 2017, 

denominado Projeto Legado, que tem como finalidade levantar propostas de melhorias 

na gestão de recursos hídricos. Uma das ênfases do projeto é o papel da mulher na 

gestão da água, e uma das propostas é alterar a Lei 9.433/1997, para adicionar um novo 

inciso, contendo o 3° princípio de Dublin: “as mulheres desempenham papel central no 

fornecimento, gestão e proteção da água”. 

Outro avanço, foi a importância que foi dada ao tema, água e gênero, no 8° 

Fórum Mundial da Água, em março de 2018, sediado no Brasil; no II Seminário 

Internacional sobre Água e Transdisciplinaridade; no Fórum Alternativo Mundial da 

Água (FAMA) e, em várias palestras referentes à semana da água, realizadas em 2018, 

no país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A articulação entre água e gênero já vem sendo cobrada e essa cobrança vem 

aumentando cada vez mais em conferências e fóruns internacionais, como: na 

Conferência sobre a Terra em 1992, na Conferência Internacional sobre Água e Meio 

Ambiente em Dublin, no mesmo ano, na Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 

Beijing, 1995. É importante criar ações que fortaleça o processo de mobilização da 

sociedade para a gestão das águas, para se alcançar os objetivos acordados nos tratados 

internacionais, nos quais o Brasil é signatário, garantir o uso sustentável da água e 

permitir que todos tenham acesso ao recurso. 

Para o preenchimento de lacunas relativas a gênero é necessário que seja 

concedido as mulheres direitos e oportunidades iguais a dos homens, assim, políticas e 

instrumentos legais devem ser adaptados para incentivar a participação significativa das 

mulheres em todos os setores da sociedade. 

Com o objetivo de fortalecer o sistema de gestão da água, através da 

participação de todos, foram implementados os comitês de bacia e outras formas de 
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participação. Mas na prática observa-se que as mulheres não possuem igualdade de 

participação nesses órgãos. É necessário pesquisas em âmbito local para identificar, em 

cada região, o motivo das mulheres não estarem participando e criar políticas que 

incentivem essa participação. 

É preciso estimular a participação equitativa de homens e mulheres na gestão 

da água compartilhando decisões, tarefas e responsabilidades. A governança da água é 

um papel comum a todos os cidadãos que precisam se comprometer e criar ações com o 

objetivo de preservar esse recurso. 
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