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modalidades e das utilizações do crescimento. Três critérios fundamentais 
devem ser obedecidos: equidade social, prudência ecológica e eficiência 
econômica. (...) Os líderes industriais devem se familiarizar melhor com o 
conceito de ecoeficiência e aprender a identificar oportunidades do tipo 
‘vencer – vencer’, como um jogo de soma positiva em que ganho ambien-
tal acompanha ganhos econômicos.” Apesar de já passados mais de 20 
anos, seu pensamento ainda é atual; o setor precisa de uma agenda co-
mum de desenvolvimento que nos sustente economicamente e nos eleve 
socialmente cada vez mais, com um olhar para 2050.

Outro olhar cuidadoso é o da jurista Cristiane Derani ao abor-
dar a mobilização das estruturas sociais em planos, programas e 
planejamento de atividades geradoras de impacto ambiental. Ar-
gumenta que ações de conservação ambiental pressupõem espaço 
democrático de participação social. Para ela, a mediação ambiental 
deverá constituir-se em um dos caminhos mais ágeis e sustentáveis 
na transição para uma economia verde.

Os conflitos ambientais
A formação histórica consolidou uma maneira de resolver conflitos 

por via judicial, legal e socialmente aceita. Observando demandas colo-
cadas perante o Poder Judiciário, constata-se falta de diálogo entre os 
principais atores (governo, empresários, academia e ONGs) e também 
dentro do próprio governo (agências reguladoras, órgãos de licencia-
mento, municipalidades, autarquias etc.). Como exemplos, vale citar os 
conflitos de competência, a ausência de gestão entre entes públicos 
que se perdem em um emaranhado de regras, os conflitos por uso de 
recursos hídricos, o uso do solo e outros. 

A mediação (não ambiental) surge como necessidade por meios al-
ternativos e mais eficazes para solucionar demandas não abarcadas 
pelo tradicional sistema do Poder Judiciário. É um meio consensual 
estabelecido para solucionar o conflito através da atuação de tercei-

Hoje trazemos mais uma questão que toca o uso da terra, tão de-
licada quanto o crescente emprego de tecnologias digitais para seu 
aprimoramento, possibilidade de investimentos internacionais e refor-
ma agrária: os conflitos socioambientais que podem gerar alteração da 
dinâmica social de determinada região. 

Ao tratar da solução de conflitos na seara ambiental, é necessário 
um olhar mais sensível e apurado para questões que ultrapassam os 
aspectos legais. Isso é preciso, por exemplo, quando ainda se discute 
em âmbito nacional a constitucionalidade do Código Florestal cinco 
anos após sua publicação.

Por tal razão, aborda-se um dos Métodos Adequados1 de Solução 
de Conflitos (MASC), no caso a mediação, como novo paradigma para 
solução de conflitos, até então acolhidos somente pelo Poder Judiciá-
rio. Além disso, reflete-se sobre a adoção de meio alternativo ao Poder 
Judiciário, mas sem a pretensão de substituí-lo.

Partindo-se do pressuposto de que o ser humano é modificador do 
ambiente e utiliza recursos naturais com finalidade econômica, reali-
zando alterações físicas, geológicas e climáticas, surgem consequên-
cias, na maioria das vezes, socioambientais. As discussões sobre as 
ações humanas modificadoras se fundam, muitas vezes, na dicotomia 
“preservação ambiental versus desenvolvimento econômico”, poden-
do levar as partes a intermináveis ações judiciais ambientais. 

O momento demanda um olhar sobre a solução, evitando-se escala-
da e judicialização de conflitos. Os objetivos setoriais de economia de 
baixo carbono, a produção de energias renováveis, as plantações de 
florestas comerciais para finalidades diversas e a Indústria 4.0 estão 
sendo alcançados por meio de evolução de pensamento, o qual deve 
contemplar também a mediação.

Maurice Strong, secretário-geral da Conferência da ONU de 1992, cla-
mava que “desenvolvimento e meio ambiente estão indissoluvelmente 
vinculados e devem ser tratados mediante a mudança de conteúdo, das 
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1. O termo adequado é mais abrangente, e o Código de Processo Civil prevê tais métodos como meios oficiais de solução de conflitos, primariamente utilizados pelo juízo da 
causa antes do processo tradicional. Por isso utiliza-se o termo adequado, também assim considerada a negociação, a conciliação e a arbitragem.
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ro imparcial facilitador (mediador), o qual ajudará os mediandos por 
meio do diálogo a encontrarem por si mesmos a solução mais adequa-
da. Normalmente é aplicada extrajudicialmente e apresenta técnicas 
e princípios próprios, a partir da cooperação entre os mediandos, que 
passam a ver o conflito não de forma individual, mas coletiva e dirigida 
à sociedade. 

Os principais elementos norteadores são a imparcialidade e a capaci-
tação do mediador para cumprir sua função, por meio da construção de 
pontes. As técnicas mediadoras incentivarão o diálogo entre os atores: 
Estado, setor produtivo e sociedade civil. O mediador retira a hostilida-
de do ambiente, tornando-o cooperativo e igualitário, vestindo o cha-
péu de pacificador social. Sua capacidade maior consiste em demons-
trar que o diálogo entre as partes é satisfatório e gera ganhos mútuos.

As mediações ambientais devem utilizar mais de um mediador (co-
mediadores), considerando-se: o empreendedor, um ou mais represen-
tantes dos órgãos públicos, dos municípios, da comunidade e do Minis-
tério Público. Havendo consenso, a documentação será encaminhada 
aos órgãos públicos responsáveis com as possíveis condicionantes so-
ciais e ambientais, prazos e publicação, homologada pelo representante 
dos órgãos públicos envolvidos, dos municípios, da comunidades e do 
Ministério Público (Raggi, 2008). 

A capacitação dos mediadores obedece a normas do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), sendo necessária comprovação de expertise 
conforme o caso. A mediação faz parte de um processo de flexibilização 
do Direito – e não da Justiça – e surge pela necessidade de práticas 
mais participativas e menos impositivas. 

Esclareça-se que a mediação não tem objetivo de privatizar a Justiça, 
extinguindo o Poder Judiciário; ao contrário, é uma alternativa mais 
célere, pois os conflitos socioambientais têm nuances específicas. Não 
há uma fórmula única de solução, mas diversas ferramentas disponíveis 
para pacificar interesses e, caso necessário, reparar danos ambientais.

A mediação baseia-se no diálogo entre as partes mediado por um 
terceiro, mas permitindo às partes envolvidas construir juntas a solução.

Os conflitos e os marcos legais
A solução de conflitos socioambientais já era tratada em algumas 

normas, como a Política Nacional do Meio Ambiente, seja pela partici-
pação popular em audiência pública, publicidade dos atos ou disponi-
bilização do estudo ambiental. A lei da Ação Civil Pública viabilizou o 
acolhimento de interesses metaindividuais para o Judiciário por meios 
processuais específicos, além de permitir o Compromisso de Ajusta-
mento de Conduta, consubstanciado no Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC), que hoje já se encontra ultrapassado para composição de 
conflitos mais complexos.

A própria Lei de Crimes Ambientais possibilita atenuar a pena do 

infrator mediante circunstâncias específicas, mas ainda longe de ser a 
raiz da solução de conflitos.

A Política Nacional de Recursos Hídricos, já dotada de instrumentos 
mais modernos de governança, faz uso dos Comitês de Bacia Hidro-
gráfica (CBH) como ambiente de diálogo para a gestão compartilha-
da dos recursos hídricos dentro das Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.

Essas normas não são suficientes para abarcar conflitos de natureza 
variada que podem surgir, como poluição do ar, água, solo e subsolo; 
proteção à fauna e à flora ou conflitos fundiários em unidades de con-
servação, somente para citar alguns.

Princípios da mediação 
A pedra fundamental para a mediação atingir seus objetivos é a 

boa-fé entre os mediandos, além dos seguintes princípios: a) liberda-
de dos mediandos (a mediação é voluntária); b) não competitividade 
(deve valer a premissa ganha-ganha); c) poder de decisão das partes 
(as partes são ativas no processo); d) participação do terceiro imparcial 
para êxito do processo; e) competência do mediador (deve conhecer as 
técnicas da mediação); f) informalidade do processo; g) confidencialida-
de2 (prevalece a confidencialidade em caso de conflito com o princípio 
da publicidade).

Mediação
A mediação tem base na Resolução CNJ n.º 125/2010, que instituiu 

a Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses, 
com o objetivo de garantir o direito à solução dos conflitos adequados 
à sua natureza e peculiaridade. O Código de Processo Civil (CPC) prevê 
a utilização da mediação como método de solução de conflitos de natu-
reza ambiental (direitos indisponíveis) com a participação do Ministério 
Público. Além dessa previsão, a mediação do CPC pode ser emprega-
da para solucionar conflitos entre órgãos e instâncias governamentais 
(conflitos de competência entre órgãos ambientais). 

Escolas de mediação
Uma das principais escolas, Harvard, entende a mediação como uma 

negociação assistida por um terceiro (mediador) com papel de terceiro 
neutro, tendo a função de facilitar a relação entre as partes para romper 
barreiras e chegar ao acordo de forma conjunta.

A Escola Transformadora tem por objetivo mudar a relação entre as 
pessoas por meio do reconhecimento mútuo dos envolvidos.

A Escola Narrativa, idealizada por Sara Cobb, enxerga o conflito den-
tro de uma causalidade circular, em que não há uma única causa, mas 
uma série de fatores que se alimentam. 

No caso de mediação ambiental, cada escola tem vantagens pró-

2. Ainda incipiente nas práticas rotineiras e em especial na área ambiental, faz-se necessário apontar eventuais diferenças conceituais, como, p. ex., no Princípio da Publici-
dade do Direito Ambiental versus o Princípio da Confidencialidade da Mediação.
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prias, na medida em que se exige maior participação dos envolvidos. Nesse contexto, o 
poder público deve garantir que os princípios do Direito Ambiental e o ordenamento jurídico 
sejam respeitados, tendo em vista o interesse público. A mediação ambiental deve prevenir 
que futuras disputas sejam acesas por não terem sido esgotados os temas principais do 
conflito original. Assim, caso a caso, podem ser melhor utilizadas técnicas e contribuições 
de cada escola para mediação de conflitos ambientais.

Governança e mediação 
A governança pede participação ampliada de outros atores e partes interessadas, além 

das clássicas estruturas estatais, pois a gestão do conflito e sua solução dependem de todos 
os envolvidos, isto é, pressupõe-se a cooperação para soluções que atendam aos interesses 
de pessoas e instituições (públicas ou privadas).

Os princípios que regem a governança e a mediação de conflitos na Organização das 
Nações Unidas (ONU), por exemplo, estão baseados em soluções pacíficas, para evitar o 
ressurgimento do conflito.

Os conflitos socioambientais do século XXI são muito mais complexos que as bases de 
orientação do Poder Judiciário como se encontra hoje constituído. Tais conflitos trazem a 
urgência por novos mecanismos que promovam uma justa transição para a economia de 
baixo carbono, melhor gestão dos recursos naturais, gerenciamento de crises, abordagem 
de comunidades, relacionamento com stakeholders etc. 

Em nosso país, ainda persiste uma cultura de judicialização do conflito, de se levar 
ao processo contencioso, a ser decidido por um juiz (ou colegiado de tribunais superio-
res). Quando isso ocorre, os demais atores não participam da decisão – principalmente 
aqueles afetados muitas vezes não conseguem produzir as provas necessárias e não 
são ouvidos.

O setor de base florestal, assim como outros que olham mais à frente, vem buscando 
uma economia verde, que necessita ser “socialmente sustentável”, “economicamente pos-
sível” e “ambientalmente sadia”. Adotar práticas colaborativas de diálogos é transformar 
riscos em oportunidades, para encarar questões socioambientais de forma permanente e 
duradoura.

Além do caráter pedagógico, a mediação traz uma mudança de paradigma, na forma 
de os envolvidos decidirem as disputas por si próprios, pois todos de tornam sujeitos 
ativos, levando-se em conta as diferenças e as diversas formas de olhar o conflito, esta-
belecendo vínculos e estimulando a solidariedade e a colaboração, princípios tão caros 
ao Direito Ambiental. 

É papel de todo articulador (público ou privado) que, independentemente do resultado da 
mediação, torná-lo um documento público, de modo a ser o caminho inicial para a prática 
da mediação como valiosa ferramenta para o enfrentamento que os novos tempos exigem. 

Através de colaboração e diálogo é possível maior agilidade no trato e gestão dos re-
cursos naturais, rumo à economia verde. Por fim, a mediação caracteriza-se também pela 
celeridade e economia processual em comparação aos meios tradicionais de solução de 
conflitos utilizados pelo Judiciário. Atingir o consenso na área socioambiental será o reflexo 
de uma nova etapa no processo civilizatório.                 n
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