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a extensão e a profundidade da intervenção”12. 

Princípios: “São, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são 

caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a 

medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, 

mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é 

determinado pelos princípios e regras colidentes”13. 
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denominado Transnacional”15. 
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RESUMO 

A presente Tese está inserida na Linha de Pesquisa Estado, Transnacionalidade e 

Sustentabilidade, da área de concentração Constitucionalismo, Transnacionalidade e 

Sustentabilidade, do curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI. O tema tem a intenção de averiguar a 

possibilidade da utilização da Mediação Transnacional para o alcance da 

Sustentabilidade na resolução de conflitos decorrentes de danos ambientais 

provocados por Grandes Empreendimentos na Bacia do Rio Amazonas. A 

problemática surgiu depois da implementação de duas usinas hidrelétricas no Rio 

Madeira, em Rondônia, com possibilidade de expansão de novos empreendimentos 

na região, como a construção de uma outra usina hidrelétrica Brasil-Bolívia. Assim, o 

objetivo científico geral do presente trabalho é propor alternativa para minimizar os 

impactos decorrentes desse progresso, haja vista que deve ser necessariamente 

sustentável, senão injustificável. Para tanto, são objetivos específicos identificar os 

elementos da Transnacionalidade e sua utilização, especialmente para 

materialização do princípio da solidariedade ambiental; analisar a necessidade de 

desenvolvimento das regiões abrangidas pela Bacia do Rio Amazonas e caracterizar 

o que seja conflito ambiental; e elaborar modelo de intervenção, estatal ou não, por 

meio da Mediação Transnacional, quando ocorrer ou houver riscos de acontecer 

danos ambientais na Bacia do Rio Amazonas, especialmente aqueles provocados 

por Grandes Empreendimentos. A tese é dividida em quatro capítulos, que abordam 

o transnacionalismo, os danos ambientais provocados por Grandes 

Empreendimentos na Bacia do Rio Amazonas, a Mediação, bem como outros modos 

de resolução de conflitos e Mediação Transnacional. O método científico de 

abordagem eleito para a fase de investigação foi o indutivo. As técnicas utilizadas 

foram do referente, da categoria, do conceito operacional, da pesquisa bibliográfica 

e do fichamento. O relatório se encerra com as conclusões, cujo resultado da 

pesquisa findou por confirmar a hipótese da utilização da Mediação Transnacional 

para o alcance da Sustentabilidade na resolução de conflitos ambientais decorrentes 

de Grandes Empreendimentos na Bacia Amazônica. 

 

Palavras-chave: Mediação. Transnacional. Sustentabilidade. Grandes 

Empreendimentos. Bacia do Rio Amazonas. Danos ambientais 
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ABSTRACT 

This Thesis is part of the Line of Research “State, Transnationality and Sustainability” 

within the area of concentration “Constitutionalism, Transnationality and 

Sustainability”, of the Doctorate course of the Stricto Sensu Postgraduate Program in 

Legal Science at Univali. It investigates the possibility of using transnational 

mediation to achieve Sustainability in resolving conflicts arising from environmental 

damage caused by large enterprises in the Amazon Basin. The problem arose after 

the implementation of two hydroelectric plants on the Madeira River, in Rondônia, 

with the possibility of expanding to new projects in the region, such as the 

construction of another Brazil-Bolivia hydroelectric plant. Thus, the general scientific 

objective of this work is to propose an alternative that will minimize the impacts of this 

progress, as it must be sustainable, if not unjustifiable. The specific objectives of this 

work are to identify the elements of transnationality and their use, and to consolidate 

the principle of environmental solidarity; to analyze the need for development of the 

regions covered by the Amazon Basin and characterize environmental conflict; and to 

elaborate a model of intervention, state or non-state, through transnational mediation, 

when there is risk of environmental damage occurring in the Amazon Basin or when 

such damage has already occurred, especially that caused by large enterprises. The 

thesis is divided into four chapters, which address: transnationalism, environmental 

damage caused by large enterprises in the Amazon Basin, mediation and other 

means of conflict resolution, and transnational mediation. The scientific method of 

approach chosen for the research phase was the inductive one. The techniques of 

referent, category, operational concept, bibliographical research and annotation were 

used. The report ends with the conclusions, which confirm the research hypothesis 

that transnational mediation is an effective methods for achieving sustainability when 

resolving environmental conflicts caused by large enterprises in the Amazon Basin. 

 

Keywords: Mediation. Transnational. Sustainability. Large Enterprises. Amazon 

Basin. Environmental Damages. 
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RESUMEN 

La presente Tesis se inserta en la línea de investigación Estado, Transnacionalidad y 

Sostenibilidad, del área de concentración Constitucionalismo, Transnacionalidad y 

Sostenibilidad, de la carrera de Doctorado del Programa de Postgrado Stricto Sensu 

en Ciencia Jurídica de Univali. El tema tiene la intención de averiguar la posibilidad 

de la utilización de la mediación transnacional para el alcance de la Sostenibilidad en 

la resolución de conflictos derivados de daños ambientales provocados por Grandes 

Emprendimientos en la Cuenca Amazónica. La problemática surgió después de la 

implementación de dos plantas hidroeléctricas en el Río Madera, en el estado de 

Rondônia, con posibilidad de expansión de nuevos emprendimientos en la región, 

como la construcción de otra planta Brasil/Bolívia. Así, por tal razón el objetivo 

científico general del presente trabajo es proponer una alternativa para minimizar los 

impactos de este progreso, ya que debe ser necesariamente sostenible, si no 

injustificable. Por lo tanto son objetivos específicos identificar los elementos de la 

transnacionalidad y su utilización, especialmente para la materialización del principio 

de la solidaridad ambiental; analizar la necesidad de desarrollo en las regiones 

cubiertas por la Cuenca Amazónica y caracterizar lo que sea conflicto ambiental; 

elaborar el modelo de intervención, estatal o no, por medio de la mediación 

transnacional, cuando ocurra o haya riesgos de daños ambientales en la Cuenca 

Amazónica, especialmente aquellos provocados por Grandes Emprendimientos. La 

tesis se divide en cuatro capítulos, que abordan el transnacionalismo, los daños 

ambientales provocados por Grandes Emprendimientos en la Cuenca Amazónica, la 

mediación así como otros modos de resolución de conflictos y mediación 

transnacional. El método científico de abordaje elegido para la fase de investigación 

fue el inductivo. Las técnicas utilizadas fueron del referente, de la categoría, del 

concepto operacional, de la investigación bibliográfica y de la ficha técnica. El 

informe termina con las conclusiones, cuyo resultado de la investigación concluyó 

por confirmar la hipótesis de la utilización de la mediación transnacional para el 

alcance de la Sostenibilidad en la resolución de conflictos ambientales derivados de 

Grandes Emprendimientos en la Cuenca Amazónica. 

 

Palabras clave: Mediación. Transnacional. Sostenibilidad. Grandes 

Emprendimientos.  Cuenca Amazónica. Daños Ambientales. 
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 INTRODUÇÃO  

A Bacia do Rio Amazonas abriga o maior sistema fluvial do mundo. 

Isso não é pouco e aguça a cobiça de investidores ao redor do planeta, 

principalmente porque a água está cada vez mais escassa e tem se tornado um 

ativo de considerável valor econômico. 

O desenvolvimento tecnológico traz conforto e leva a uma constante 

necessidade de superação dos benefícios alcançados anteriormente. Assim, na 

maioria das vezes, há exploração de recursos naturais para alcançar esses 

objetivos.  

Com efeito, a especulação desenfreada, muitas vezes submetida a um 

controle ineficiente, ou mesmo despida de fiscalização, é sinônimo de destruição. 

Entretanto, esse tipo de desenvolvimento tem sido estimulado sobremaneira na 

fronteira Oeste do Brasil, com vistas a integrar o país ao mercado asiático, gerando 

grande preocupação para aqueles que reconhecem a necessidade de que qualquer 

desenvolvimento carece de ser sustentável, como pressuposto para que o homem 

possa continuar existindo como espécie. 

Uma vez que não é possível simplesmente cessar tal intervenção, 

primordial utilizar mecanismos eficientes para evitar que danos ocorram. E, caso 

inevitavelmente aconteçam, possam as consequências serem minoradas ao 

máximo. Além disso, também se faz imprescindível a reparação total, ou o mais 

próximo que se possa chegar desse ponto, dos estragos que eventualmente já 

tenham ocorrido e ainda possam ocorrer. 

Aliado a isso, verifica-se um enfraquecimento do poder estatal de ditar, 

resolver e executar todas as suas decisões, o que imprime aos entes não estatais, 

quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, uma atuação mais participativa, 

especialmente no que se refere à resolução de seus próprios conflitos. Nesse passo, 

a utilização de métodos autocompositivos tem sido vista como possibilidade real de 

uma melhor solução para os litígios. 

Em relação à Bacia do Rio Amazonas, que abarca uma região que 
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engloba os Estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá 

no Brasil, além de países vizinhos (Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e 

Bolívia), os danos decorrentes de conflitos ambientais podem ultrapassar fronteiras, 

principalmente considerando o fato de que a natureza não conhece o conceito 

jurídico de território, o que implica em buscar soluções ainda mais eficientes. 

Nesse sentido, a Mediação, que é um instrumento de resolução de 

conflitos em que as próprias partes dialogam e chegam a uma conclusão de como 

resolvê-lo, tem importância considerável no alcance da Sustentabilidade. 

Tudo isso interessa à Ciência Jurídica, razão pela qual o objetivo 

institucional da presente Tese é a obtenção do título de Doutor em Ciência Jurídica 

pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí - 

UNIVALI. 

A tese está inserida na Área de Concentração Constitucionalismo, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade e na Linha de Pesquisa denominada Estado, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade. 

O seu objetivo científico é, ante a necessidade de desenvolvimento das 

áreas abrangidas pela Bacia do Rio Amazonas, em especial no Estado de Rondônia, 

propor alternativa para minimizar os impactos decorrentes desse progresso, haja 

vista que ele deve ser necessariamente sustentável, senão injustificável, por meio de 

uma ferramenta eficiente que permita a identificação dos anseios dos envolvidos, 

bem como a resolução de eventuais conflitos, entendendo ser a Mediação 

Transnacional uma real possibilidade para alcançá-la. 

Nesse prisma, foi elencada a seguinte problemática de estudo: Qual 

instrumento jurídico pode ser utilizado para prevenir, atuar durante a implantação de 

Grandes Empreendimentos na Bacia do Rio Amazonas, e reparar danos que 

eventualmente possam ocorrer, caso a área atingida venha a ultrapassar os limites 

territoriais de um ou mais países que a compõe?  

Para a pesquisa foram levantadas as seguintes hipóteses: 

a) A Mediação pode ser um instrumento que, se bem utilizado, pode 
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auxiliar no alcance da Sustentabilidade, tanto para evitar que danos ocorram, quanto 

para minimizar os já existentes e, ainda, buscar soluções para recuperar o meio 

ambiente, bem como responsabilizar o causador do dano. 

b) A Mediação Transnacional pode ser utilizada com os mesmos objetivos 

se os danos possíveis - ou já existentes - afetarem espaço territorial que abranja 

mais de um país que integra a Bacia do Rio Amazonas. 

Essas hipóteses levaram ao estabelecimento dos seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar os elementos da Transnacionalidade e sua utilização como meio 

de materialização do princípio da solidariedade ambiental, especialmente 

na Bacia do Rio Amazonas, como um Espaço Transnacional; 

 Analisar a necessidade de desenvolvimento nas regiões que compõem a 

Bacia do Rio Amazonas, discriminando os danos ambientais passíveis de 

ocorrer em razão de Grandes Empreendimentos instalando-se na região; 

 Examinar os meios de resolução de conflitos, especialmente a Mediação; 

 Propor a utilização da Mediação Transnacional, quando ocorrer ou houver 

risco de acontecer danos ambientais na Bacia do Rio Amazonas, 

especialmente aqueles decorrentes de Grandes Empreendimentos que se 

estabelecem em mais de um país desta região. 

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos na 

presente Tese, de forma sintetizada, como segue: 

Principia–se, no Capítulo 1, com uma discussão quanto ao surgimento do 

termo Transnacionalidade, a partir da Globalização até a possibilidade de formação 

de um Espaço Transnacional. Segue o Capítulo descrevendo as características da 

Transnacionalidade e do Espaço Transnacional e as influências que o Direito 

Transnacional tem proporcionado, sem deixar de reconhecer a importância da 

sistematização do seu estudo. É analisado o Caso das Papeleiras, que pode ser 

descrito como transnacional, que envolveu uma disputa jurídica junto a Corte 
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Internacional de Justiça, entre a Argentina e o Uruguai, por conta de indústrias de 

papel e celulose que tinham instalação no Rio Uruguai, na fronteira dos dois países. 

O Capítulo continua analisando a Transnacionalidade como suporte de 

um Espaço Transnacional Ambiental e na possibilidade de reconhecimento da Bacia 

do Rio Amazonas ser assim considerada, tudo com o objetivo de verificar a 

possibilidade de utilizar a Mediação Transnacional para resolver conflitos ambientais 

originados da ação ou omissão de Grandes Empreendimentos que se instalaram ou 

venham a se instalar na região. 

O Capítulo 2 trata de Desenvolvimento e da Bacia do Rio Amazonas. De 

início, é realizada uma ponderação quanto a importância da água, além da definição 

do que seja uma bacia hidrográfica, esclarecendo a diferença, para fins desta Tese, 

do que seja Bacia do Rio Amazonas e Bacia Amazônica. São elencadas as 

características dessas bacias e da importância que elas têm para a Floresta 

Amazônica e vice-versa. O Capítulo ainda faz um balanço da presença do homem 

nessa região, do desmatamento provocado por ele, e da exploração econômica em 

que se localiza a Bacia do Rio Amazonas. 

Segue o Capítulo tratando de Sustentabilidade e de Desenvolvimento 

Sustentável, suas origens e dificuldades, elencando-se os desafios decorrentes 

dessa opção e o que se espera para o futuro, considerando a Agenda 2030, da 

Organização das Nações Unidas – ONU, inclusive elencando os objetivos que são 

de interesse nesse estudo. Finaliza com uma análise do que é Dano Ambiental, bem 

como os impactos decorrentes desse dano. 

O Capítulo 3 dedica-se à Mediação. Inicia o Capítulo com uma 

contextualização dos meios de resolução de conflitos no decorrer da história, 

tratando das formas binária e ternária de enfrentamento de demandas, além de 

realizar um panorama da crise pela qual passa o sistema de justiça brasileiro, e 

mundo afora, especialmente no tocante à celeridade. 

Depois desta contextualização, são apresentados alguns meios 

alternativos de resolução de conflitos, atualmente chamados de meios adequados, 

com destaque para conciliação e Mediação. Em relação à Mediação propriamente 
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dita, é realizado um balanço de como ela tem sido utilizada em alguns sistemas 

jurídicos, destacando-se os sistemas brasileiro e americano, elencando-se dez 

Princípios a que ela está sujeita, e finalizando com a descrição dos três principais 

Modelos de Mediação existentes, que norteiam como ela será executada. 

No Capítulo 4, em que se trata da Mediação Transnacional, é realizada 

uma pesquisa baseada em “Fato em Análise”, que consistiu na participação do autor 

desta tese, na qualidade de observador de uma Mediação realizada entre uma 

empresa hidrelétrica que se instalou na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, 

o Ministério Público do Estado de Rondônia - que anteriormente havia ingressado 

com uma ação civil pública em face da mencionada hidrelétrica – e, ainda, várias 

associações que tinham sido atingidas indiretamente pelo alagamento provocado 

pela inundação, necessária para que o empreendimento entrasse em 

funcionamento. 

Além disso, o Capítulo traz um breve estudo sobre audiências públicas e 

a possibilidade de utilização de Mediação Transnacional Prévia. Prossegue fazendo 

referência aos tratados internacionais, a fim de investigar sobre a necessidade ou 

não da formalização de um instrumento internacional para materializar a Mediação 

Transnacional e termina com a análise da possibilidade da utilização da Mediação 

Transnacional para auxiliar no alcance da Sustentabilidade  

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Conclusões, nas 

quais são apresentados aspectos destacados da criatividade e da originalidade na 

investigação e no relato de experiência, e das fundamentadas contribuições que traz 

à comunidade científica e jurídica quanto ao Tema, seguidos de estimulação à 

continuidade dos estudos e das reflexões sobre os danos provocados ao meio 

ambiente por Grandes Empreendimentos realizados na Bacia do Rio Amazonas. 

O Método16 utilizado na fase de investigação17 foi o indutivo; na fase de 

tratamento dos dados18, o cartesiano; e no relatório de pesquisa19 novamente optou-

                                            
16 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12.ed.rev. São Paulo: 

Conceito Editorial, 2011. p. 81-105. 
17 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 83. 
18 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 83. 
19 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 84. 
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se pelo método indutivo. As Técnicas de investigação utilizadas foram as do 

referente20, da categoria21, dos conceitos operacionais22, da pesquisa bibliográfica23 

e do fichamento24 e foram definidas pelo doutorando, por seu orientador e por sua 

co-orientadora, levados em consideração os parâmetros adotados pelo Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI. 

Nesta Tese as Categorias principais estão grafadas com a letra inicial em 

maiúscula e os seus conceitos operacionais são apresentados no Rol de Categorias 

constante no início deste trabalho, sendo que todas as traduções de trechos de 

obras e legislação estrangeira aqui mencionadas são de caráter não oficial, cuja 

responsabilidade é deste doutorando. O texto original foi citado no corpo do texto e a 

tradução realizada em nota de rodapé.  

                                            
20 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 81. 
21 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 197 
22 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 198. 
23 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 207. 
24 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 201-202. 
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CAPÍTULO 1 

TRANSNACIONALIDADE 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a Transnacionalidade, desde 

o surgimento do termo, identificar suas principais características e a necessidade de 

sistematização do estudo acerca do Direito Transnacional. Além disso, faz análise de 

um caso concreto envolvendo os países Argentina e Uruguai, o qual pode ser 

considerado um exemplo de Transnacionalidade. Também analisa o princípio da 

solidariedade, especialmente no tocante ao meio ambiente, considerando, inclusive, 

o papel do Estado e termina por sustentar a Bacia do Rio Amazonas como um 

Espaço Transnacional.  

1.1 SURGIMENTO DO TERMO TRANSNACIONALIDADE: DA GLOBALIZAÇÃO 

AO RECONHECIMENTO DE ESPAÇOS TRANSNACIONAIS 

Para fins de fixação de um termo inicial de análise, tem-se que o fim da 

Segunda Guerra Mundial foi um marco importante na história recente da 

humanidade e, por conta disso, é a partir desse momento que se analisa o porquê 

do surgimento do termo Transnacionalidade. Piffer constata que o que resultou deste 

período belicoso foi “a urgente missão de reconstruir a economia mundial abalada 

pelos conflitos”25. 

Stelzer entende que o fenômeno da transnacionalização tem origens 

nessa época26: 

O fenômeno da transnacionalização representa o novo 
contexto mundial, surgido principalmente a partir da 
intensificação das operações de natureza econômico-comercial 
no período do pós-Guerra, caracterizado – especialmente – 

                                            
25 PIFFER, Carla. Comércio Internacional e Meio Ambiente: a Organização Mundial do Comércio 

Locus de Governança Ambiental. Disponível em: 
http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/161/168. Acesso em: 12 jun. 
2019. p. 114. 

26 STELZER, Joana. O Fenômeno da Transnacionalização da Dimensão Jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 16. A autora, considera, 
inclusive, que a “transnacionalização pode ser compreendida como um fenômeno reflexivo da 
globalização” (p. 21) Quanto à expressão soberania, a autora faz uma explicação do porquê usou 
mencionado termo, sendo uma importante fonte de aprofundamento.  
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pela desterritorialização, expansão capitalista, enfraquecimento 
da soberania e emergência de ordenamento jurídico gerado à 
margem do monopólio estatal. 

Em relação à desterritorização, Stelzer explica que isso é uma 

característica da Transnacionalidade, por refletir uma concepção espacial que vai 

além dos limites territoriais, querendo significar que o que é produzido pelas 

empresas não está mais ligado a uma lógica político-jurídica de um determinado 

Estado, ou seja, não se coicide mais o binômio “empresa-Estado”27. 

Quanto à expansão capitalista, ela foi uma consequência da busca pelo 

lucro e das imensas possibilidades que passaram a existir, tanto internamente 

quanto externamente, para os grupos financeiros que se tornaram cada vez mais 

poderosos, no que diz respeito à sua capacidade econômico-financeira. Faria 

ressalta a integração sistêmica da economia, com a ampliação das redes 

supranacionais, que passaram a ficar cada vez mais independentes dos controles 

políticos e jurídicos em nível nacional28. 

Cruz e Bodnar tratam do capitalismo transnacional e explicam como 

funciona esse novo sistema financeiro global: 

A existência do capitalismo transnacional e suas crises é uma 
realidade muito difícil de ser questionada, assim como é difícil 
negar a existência de uma nova produção integrada e de um 
novo sistema financeiro global. A produção tornou-se 
fragmentada em número incalculável de fases e em constante 
mudança, descentralizadas e dispersas ao redor do planeta. 
Por outro lado, os segmentos distintos são funcionalmente 
integrados em amplas correntes de produção distribuição e 
consumo. Cada economia nacional autônoma foi reestruturada 
e integrada externamente para que seja uma parte constituinte 
do sistema de produção global29.  

Faria demonstra que a Globalização da economia teve o papel de debilitar 

o caráter essencial da soberania: 

                                            
27 STELZER, Joana. O Fenômeno da Transnacionalização da Dimensão Jurídica. p. 27 
28 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 52. 
29 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a Emergência do Estado e do 

Direito Transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (orgs.). Direito e 
Transnacionalidade. p. 68-69. 
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A Globalização econômica – e este é apenas um juízo de fato, 
não de valor – está substituindo a política pelo mercado, como 
instância privilegiada de regulação social. Por tornar os capitais 
financeiros muitas vezes imunes a fiscalizações 
governamentais, fragmentar as atividades produtivas em 
distintas nações, regiões e continentes e reduzir as sociedades 
a meros conjuntos de grupos e mercados unidos em rede, tal 
fenômeno vem esvaziando parte dos instrumentos de controle 
dos atores nacionais. À medida que o processo decisório foi 
sendo transnacionalizado, as decisões políticas tornaram-se 
crescentemente condicionadas por equilíbrios 
macroeconômicos que passaram a representar um efetivo 
princípio normativo responsável pelo estabelecimento de 
determinados limites às intervenções reguladoras e 
disciplinadoras dos governos. Sua autonomia decisória, como 
conseqüência, tornou-se progressivamente vulnerável a 
opções feitas em outros lugares, sobre as quais dirigentes, 
legisladores, magistrados e promotores têm reduzida 
capacidade de pressão e influência. Acima de tudo, ao gerar 
novas formas de poder, autônomas, desterritorializadas, a 
transnacionalização dos mercados debilitou o caráter essencial 
da soberania, fundado na presunção superiorem non 
recognoscens, e pôs em xeque tanto a centralidade quanto a 
exclusividade das estruturas jurídico-políticas do Estado-
nação30. 

Isso também afetou o ordenamento jurídico, que perdeu a capacidade de 

identificar e exercer o papel de unidade centralizadora do Estado-nação, diante das 

mudanças que ocorreram, se considerado o período anterior à metade do século 

passado, o que, segundo Lopes, impõe ao Direito desempenhar papéis distintos 

daqueles de outrora, justamente por também sofrer influência desse mundo 

globalizado ou transnacionalizado31. 

Segundo Nistler, utilizando-se de conceitos trazidos por Bauman32, a 

Globalização acaba por causar um colapso no conceito moderno de Estado, por 

privilegiar a descentralização, o que pode levar a sua ruína33. 

                                            
30 FARIA, José Eduardo Direitos humanos e globalização econômica: notas para uma discussão. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v11n30/v11n30a04.pdf. Acesso em: 13 jun 2019. p. 43-44. 
31 LOPES, Carla Patrícia Frade Nogueira. Internacionalização do direito e pluralismo jurídico: limites 

de cooperação no diálogo de juízes. Revista de Direito Internacional. UNICEUB, Volume 9, N. 4, 
2012. 

32 Para saber mais: BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de 
Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 

33 NISTLER. Regiane. Transnacionalismo: Uma nova dinâmica estatal. Revista da AGU, Brasília-DF, 
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Com efeito, Bauman descreve essa descentralização ao afirmar que ela 

atinge não só os grandes centros, as grandes cidades, mas todos os lugares: 

As cidades contemporâneas são, por esse motivo, os estágios 
ou campos de batalha em que os poderes globais e os 
siginificados e identidades teimosamente locais se encontram, 
se chocam, lutam e buscam um acordo satisfatório, ou apenas 
tolerável – um modo de convivência que, se espera, seja uma 
paz duradoura, mas que a regra mostra ser apenas um 
armistício; breves intervalos para consertar defesas rompidas e 
redistribuir unidades de combate. É esse confronto, e não 
qualquer fator isolado, que põe em movimento e orienta a 
dinâmica da cidade “líquida-moderna” 34. 

Para Beck, a Globalização é uma experiência relacionada a dimensões da 

economia, da informação, da ecologia, entre outros, ao passo que ela modifica o dia-

a-dia humano causando acomodação35.  

Ainda a respeito de Globalização, porém, sob a influência dos 

ensinamentos de Santos36, Nistler explica que ela trouxe três visões de mundos 

completamente distintas. A primeira delas, destaca os aspectos falsamente positivos 

em relação ao processo globalizante, por ter havido facilitação do acesso à 

informação, ao mesmo tempo em que ocorreram mazelas pelo excesso do consumo. 

A segunda tem a Globalização em seu real formato, demonstrando seus pontos 

negativos, como a pobreza, desigualdade e a fome. E a terceira, chamada de “outra 

globalização”, é descrita como um fenômeno mais humano e menos perverso, 

                                                                                                                                        
v. 17, n. 03. 295-326, jul./set. 2018. p. 298. 

34 BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2007. p. 87. No parágrafo seguinte, o autor descreve a experiência de Michael 
Peter Smith para reforçar o entendimento da frase anterior: “E que não haja equívoco: essa cidade 
pode ser qualquer uma, ainda que não no mesmo grau. Em sua recente viagem a Copenhague, 
Michael Peter Smith se lembra de, numa caminhada de apenas uma hora, ter ‘passado por 
pequenos grupos de imigrantes turcos, africanos e do Oriente Médio’, observado ‘várias mulheres 
árabes com e sem véu’, lido ‘anúncios em diversas línguas não européias’ e tido ‘conversas 
interessantes com um barman irlandês, num pub inglês, em frente ao Tivoli Garden’. Essas 
experiências em campo se mostraram valiosas, diz Smith, na palestra sobre conexões internacionais 
que ele proferiu depois em Copenhague, na mesma semana, ‘quando um participante insistiu que o 
transnacionalismo era um fenômeno que poderia aplicar-se a ‘cidades globais’ como Nova York ou 
Londres, mas tinha pouca relevância em locais mais isolados como Copenhague”. 

35 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização. 
Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 46-47. 

36 Para saber mais: SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 
consciência universal. 6. ed. Rio de Janeiro - São Paulo: Record, 2001. 
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contribuindo para o dinamismo e a diversidade37. 

Além disso, Nistler utiliza tais apontamentos para concluir que38: 

O ponto é que a globalização chegou a tal nível que já não tem 
mais volta. Finalmente o auto interesse e os princípios éticos 
de respeito e atenção mútuos de todos os seres humanos 
apontam na mesma direção e exigem a mesma estratégia. A 
globalização, vista como uma maldição, pode virar uma 
benção, mas é uma questão que está em aberto e a resposta 
só depende dos seres humanos. 

Importante destacar, também, conforme discorrem Held e McGrew, que a 

Globalização produz a ampliação das relações sociais. Entretanto, segundo os 

autores, diante do citado fenômeno, acontecimentos externos podem ter impactos 

internos, o mesmo ocorrendo em sentido contrário, ou seja, fatos ocorridos 

localmente podem provocar repercussão geral de peso39. 

Beck dá o significado da Globalização como sendo “os processos, em 

cujo andamento os Estados nacionais vêem a sua soberania, sua identidade, suas 

redes de comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem 

interferência cruzada de atores transnacionais”. O autor cita oito motivos para falar 

que, o que ele agora chama de globalidade, é irreversível: 

1. Ampliação geográfica e crescente interação do comércio 
internacional, a conexão global dos mercados financeiros e o 
crescimento do poder das companhias transnacionais. 
2. A ininterrupta revolução dos meios tecnológicos de 
informação e comunicação. 
3. A exigência, universalmente imposta, por direitos humanos – 
ou seja, o princípio (do discurso) democrático. 
4. As correntes icônicas da indústria cultural global. 
5. À política mundial pós-internacional e policêntrica – em 
poder e número – fazem para aos governos uma quantidade 
cada vez maior de atores transnacionais (companhias, 
organizações não governamentais, uniões nacionais). 
6. A questão da pobreza mundial. 

                                            
37 NISTLER. Regiane. Transnacionalismo: Uma nova dinâmica estatal. Revista da AGU, Brasília-DF, 

v. 17, n. 03. 295-326, jul./set. 2018. p. 310-311. 
38 NISTLER. Regiane. Transnacionalismo: Uma nova dinâmica estatal. Revista da AGU, Brasília-DF, 

v. 17, n. 03. 295-326, jul./set. 2018. p. 311 
39 HELD, David; MCGREW, Anthony. Governing Globalization: Power, Authority and Global 

Governance. Cambridge: Polity, 2002.   
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7. A destruição ambiental mundial. 
8. Conflitos transculturais localizados40. 

Habermas, ao descrever o que ocorreu no pós-Guerra na Europa, 

entende que o Estado nacional se encontra, cada vez mais, sobre pressão da 

Globalização, afirmando: 

Utilizo o conceito “globalização” para a descrição de um 
processo, não de um estado final. Ele caracteriza a quantidade 
cada vez maior e a intensificação das relações de troca, de 
comunicação e de trânsito para além das fronteiras nacionais. 
Assim como no século XIX o trem, o barco a vapor e o 
telégrafo intensificaram o trânsito de bens e das pessoas bem 
como a troca de informações, assim hoje em dia a tenologia 
dos satélites, a navegação aérea e a comunicação digital criam 
novamente redes mais amplas e densas41.  

Bauman também vê uma mudança de hábitos, fazendo um cotejamento 

entre a necessidade de um endereço fixo e os hábitos nômades, antes vítimas de 

discriminação: 

Ao longo do estágio sólido da era moderna, os hábitos 
nômades foram mal vistos. A cidadania andava de mãos dadas 
com o assentamento, e a falta de “endereço fixo” e de “estado 
de origem” significava exclusão da comunidade obediente e 
protegida pelas leis, freqüentemente tornando os nômades 
vítimas de discriminação legal, quando não de perseguição 
ativa. Embora isso ainda se aplique à “subclasse” andarilha e 
“sem-teto”, sujeita às antigas técnicas de controle panóptico 
(técnicas quase abandonadas como veículo principal para 
integração e disciplina do grosso da população), a era da 
superioridade incondicional do sedentarismo sobre o 
nomadismo e da dominação dos assentados sobre os nômades 
está chegando ao fim. Estamos testemunhando a vingança do 
nomadismo contra o princípio da territorialidade e do 
assentamento. No estágio fluido da modernidade, a maioria 
assentada é dominada pela elite nômade e extraterritorial. 
Manter as estradas abertas para o tráfego nômade e tornar 
mais distantes as barreiras remanescentes tornou-se hoje o 

                                            
40 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização. p. 30-

31. Nesta obra, quando o autor fala em globalidade, ele explica mais a frente que ela “denomina o 
fato de que, daqui para a frente, nada que venha a acontecer em nosso planeta será um fenômeno 
espacialmente delimitado, mas o inverso: que todas as descobertas, triunfos e catástrofes afetam a 
todo o planeta, e que devemos redirecionar e reorganizar nossas vidas e nossas ações em torno do 
eixo ‘global-local’”  

41 HABERMAS, Jurgen. A Constelação Pós-Nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio 
Seligmann Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001. p. 84. 
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meta-propósito da política, e também das guerras, que, como 
Clausewitz originalmente declarou, não são mais que “a 
extensão da política por outros meios” 42. 

Nistler segue o mesmo rumo ao mencionar que o processo de 

Globalização trouxe diversos efeitos, dentre os quais o transnacionalismo é um 

produto: 

E um desses acontecimentos é o da transnacionalidade que, 
além de nascer do contexto contemporâneo, segundo Stelzer, 
insere-se no contexto da globalização e liga-se fortemente à 
concepção do transpasse estatal, enquanto globalização 
remete à ideia de conjunto, de globo, enfim, o mundo 
sintetizado como único; transnacionalização está atada à 
referência do Estado permeável, mas tem na figura estatal a 
referência do ente em declínio43. 

Nesse sentido, Stelzer ainda entende que o fenômeno da 

transnacionalização não é distinto da Globalização, pois nasce neste contexto, com 

características que podem dar origem ao Direito Transnacional, conforme será 

tratado no tópico seguinte44. 

No mesmo norte, sobre Transnacionalidade, Oliviero e Cruz ensinam que 

a Globalização forçou uma maior interdependência do Estados soberanos, criando 

novas relações políticas, jurídicas, sociais e econômicas45. No mesmo sentido, 

Stelzer aduz que a crise do Estado Constitucional Moderno, diante da 

desterritorialização, enfraquecimento da soberania e expansão do capitalismo, é um 

dos elementos que causaram o transnacionalismo46. 

Cruz e Bodnar dissertam, realizando um exame etimológico, que o prefixo 

trans expressa a ideia de “ir além”, da mesma forma como acontece com a palavra 

“transcender”. Robert, por sua vez, diz que o transnacionalismo permite maior 

                                            
42 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 1999. p. 20. 
43 NISTLER. Regiane. Transnacionalismo: Uma nova dinâmica estatal. Revista da AGU, Brasília-DF, 

v. 17, n. 03. 295-326, jul./set. 2018. p. 315. 
44 STELZER, Joana. O Fenômeno da Transnacionalização da Dimensão Jurídica. In: CRUZ, Paulo 

Márcio; STELZER, Joana (orgs.). Direito e Transnacionalidade. p.16. 
45 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Revista 

Eletrônica. Novos Estudos Jurídicos, v. 17. n. 1. Itajaí, SC. jan./abr. 2012. 
46 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 

Márcio e STELZER, Joana (orgs.). Direito e transnacionalidade. p. 21. 
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autonomia das partes individuais47. 

Com efeito, Globalização e transnacionalismo não são fenômenos 

distintos. Entretanto, necessário caracterizar o que seja Direito Transnacional, 

relacionar a Transnacionalidade com a solidariedade e, ainda, identificar as 

principais características de um Espaço Transnacional, o que será realizado a seguir. 

1.2 CARATERÍSTICAS DO DIREITO TRANSNACIONAL  

Levando-se em conta que passamos a estudar o fenômeno da 

Transnacionalidade, considerando o período que se seguiu a Segunda Guerra 

Mundial, existia, naquela época, o que se convencionou chamar de Estado 

Constitucional Moderno que, segundo Cruz e Bodnar, pode ser entendido da 

seguinte forma:  

Estado Constitucional Moderno deve ser entendido como 
aquele tipo de organização política, surgida das revoluções 
burguesas e norte-americana nos séculos XVIII e XIX, que 
tiveram como principais características a soberania assentada 
sobre um território, a tripartição dos poderes e a paulatina 
implantação da democracia representativa48. 

De outro lado, Cruz afirma que a soberania é uma característica do 

Estado Constitucional Moderno que lhe dava a garantia de ser supremo e o 

monopólio de certos instrumentos. Porém, com a Globalização, a soberania vem se 

desmanchando, sendo mitigada, emergindo novos atores e instrumentos, como é o 

caso do transnacionalismo49. 

Sobre o enfraquecimento da soberania estatal, Santos Júnior sustenta 

que os poderes de coação do Estados Nacionais se mantêm intactos, motivo pelo 

qual não há que se falar em decrescimento da soberania50. Segundo e Keohane, 

                                            
47 ROBERT, Jean. Le phénomène transnational. Paris: LGDJ/Ed. Association Française d’Arbitrage, 

1988. 
48 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a Emergência do Estado e do 

Direito Transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (orgs.). Direito e 
Transnacionalidade. p. 56. 

49 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e Estado no século 
XXI. 1. ed. Itajaí: UNIVALI, 2011. 

50 SANTOS JÚNIOR, Raimundo Batista dos. A Globalização ou o Mito do Fim do Estado. Ijuí: 
Unijuí, 2007. 
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Nye, as relações transnacionais são aquelas que ultrapassam as fronteiras estatais 

e perdem, mesmo que parcialmente, o controle do Estado sob a mesma51. 

Acreditando que deveriam haver espaços públicos transnacionais que 

perpassariam estados nacionais, Cruz e Bodnar propõem a discussão de um Estado 

e de um Direito Transnacional, com as seguintes características: 

 -Constituição a partir de estados em processos de abdicação 
intensa das competências soberanas; 
- Formação por instituições com órgãos e organismos de 
governança, regulação, intervenção e aplicação das normas 
transnacionais; 
- Capacidade fiscal em diversos âmbitos transnacionais, como 
em questões vitais ambientais, financeiras, circulação de bens 
e serviços, dentre outros não menos importantes; 
- Atuação em âmbitos difusos transnacionais: questão vital 
ambiental, manutenção da paz, direitos humanos, dentre 
outros; 
- Pluralismo de concepção, para incluir nações que não estão 
organizadas politicamente a partir da lógica judaico-cristã 
ocidental; 
- Implantação gradativa de instrumentos de democracia 
transnacional deliberativa e solidária; 
- Constituição dos espaços públicos transnacionais 
especialmente com base na cooperação, solidariedade e no 
consenso; 
- Capacidade de coerção, como característica fundamental 
destinada a garantir a imposição dos direitos e deveres 
estabelecidos democraticamente a partir do consenso, 
superando, assim, uma das principais dificuldades de atuação 
dos estados no plano externo52. 

Os mesmos autores defendem que o Direito Transnacional poderia ter um 

“ordenamento jurídico transnacional”, com normas que responderiam a pautas 

axiológicas comuns, o que justificaria a consideração do todo, o que é praticamente 

impossível de ser alcançado pelos direitos nacionais, comunitário e internacional53. 

                                            
51 KEOHANE, Robert O.; NYE, Joseph S. Power and Interdependence in the Information Age. 

Foreign Affairs, vol. 77, no. 5, 1998, pp. 81–94. JSTOR. Disponível em: 
www.jstor.org/stable/20049052. Acesso em: 15 jan. 2019. p. 83. 

52 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a Emergência do Estado e do 
Direito Transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (orgs.). Direito e 
Transnacionalidade. p. 56-57. 

53 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a Emergência do Estado e do 
Direito Transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (orgs.). Direito e 
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Oliviero e Cruz afirmam que Philip Jessup, quando realizou a publicação 

da sua obra Transnational Law, em 1956, estava presenciando o início da 

Globalização. Os autores escrevem que o Estado Constitucional Moderno convive 

com crises cíclicas, não sendo eficaz em dar respostas à sociedade. Oliveiro e Cruz 

entendem que o Direito Nacional e o Direito Internacional não geram mecanismos 

eficazes de governança, regulação, intervenção e coerção para demandas que 

ultrapassam suas barreiras e objetos. Por sua vez, o Direito Comunitário, 

acrescentam os autores, não possui base teórica suficiente para regular um ou mais 

espaços públicos transnacionais54. 

Com efeito, Jessup55 sustentou que o termo “Direito Internacional”, seja o 

público ou o privado não se enquadrava no fenômeno que estava por vir, razão pela 

qual passou a denominar o conjunto de normas que ultrapassava as fronteiras 

nacionais como Direito Transnacional:  

[…] I shall use, instead of 'international law', the term 
'transnational law' to include all law which regulates actions or 
events that transcend national frontiers. Both public and private 
international Law are included, as are other rules which do not 
wholly fit into such standard categories56. 

Para Oliveiro e Cruz, o Direito Transnacional tem como função limitar 

poderes transnacionais, em razão da desterritorialização, visto não possuir uma 

base física definida. Assim, destacam os autores as seguintes características do 

Direito Transnacional: 

a) Quanto ao seu conteúdo, o ordenamento jurídico 
transnacional seria a expressão de todas as nações jurídicas a 
ele submetidas. Com isto se pode teorizar que este 
ordenamento tenderia a refletir a vontade política de uma 
comunidade quanto a seus valores e objetivos essenciais, ou 
seja, as decisões básicas que confeririam unidade e coerência 
à sua organização. Estas decisões versariam sobre os valores 

                                                                                                                                        
Transnacionalidade. p. 65. 

54OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Revista 
Eletrônica. Novos Estudos Jurídicos, v. 17. n. 1. Itajaí, SC. jan./abr. 2012. p. 22. 

55 JESSUP, Philip. Transnational law. New Haven: Yale University Press, 1956. p. 136. 
56 Tradução livre: “Usarei em vez de direito internacional, a expressão direito transnacional para incluir 

todas as normas que regulamentam ações ou fatos que transcendem fronteiras nacionais. Ambos, o 
direito internacional público e o direito internacional privado, estão incluídos, como estão outras 
normas que não se enquadra integralmente nessas categorias clássicas” 
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nos quais se funda (como a questão ambiental, direitos 
humanos, paz mundial e solidariedade) e sobre a distribuição 
do poder social e político. O ordenamento jurídico transnacional 
tenderia a um reflexo da realidade material obtida por meio das 
decisões políticas dos estados e suas respectivas nações 
jurídicas. É esta realidade que torna possível falar em 
ordenamento jurídico transnacional ou Direito Transnacional;  
b) Quanto à sua forma, a unidade do ordenamento jurídico 
transnacional provavelmente se traduzirá num sistema 
ordenado de produção de normas jurídicas. Estas seriam 
formal e materialmente válidas à medida que fossem geradas 
ou produzidas de acordo com os procedimentos e pelos órgãos 
previamente estabelecidos no respectivo espaço público 
transnacional. Como consequência, o ordenamento jurídico 
transnacional se configuraria de forma escalonada57. 

Lopes acrescenta que a ordem jurídica, centrada em Estado-nação, está 

em fase de mitigação, justamente pela influência da Globalização ou 

transnacionalização, haja vista que o mercado está a substituir a política na 

regulação social, o que faz com que o Direito tenha papéis diferenciados daqueles 

que exercia até meados do século passado58. 

Koh, salienta a importância do Direito Transnacional59: 

Transnational law represents a hybrid of domestic and 
international law that has assumed increasing significance in 
our lives. […] Perhaps the best operational definition of 
transnational law, using computer-age imegery, is: (1) law that 
is “downloaded” from international to domestic law: for exemple, 
an international law concept that is domesticated or internalized 
into municipal law, such as the international human rights norm 
against disappearance, now recognized as domestic law in 
most municipal system; (2) law that is “uploades, then 
downloades”: for exemple, a rule that originates in a domestic 
legal system, such as the garante of a free trial under de 
concept of due process of law in Western legal system, wich 
then becomes part of international law, as in te Universal 
Declaration of Human Rights anda the International Covenante 

                                            
57 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Revista 

Eletrônica. Novos Estudos Jurídicos, v. 17. n. 1. Itajaí, SC. jan./abr. 2012. p. 24.  
58 LOPES, Carla Patrícia Frade Nogueira. Internacionalização do direito e pluralismo jurídico: limites 

de cooperação no diálogo de juízes. Revista de Direito Internacional. UNICEUB, Volume 9, N. 4, 
2012. 

59 KOH, Harold Hongju. Why Transnational Law Matters. Faculty Scholarship Series. Paper 1793. 
Disponível em: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1793. Acesso em: 28 jan. 2019. p. 
745-746. 
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on Civil and Political Rights, and from there becomes 
internalizes into nearly everu legal system in the world; and (3) 
law that is borrowed or “horizontally transplanted” from one 
national system to another: for example, the “unclean hands” 
doctrine, which migrated form de British law of equity to many 
other legal systems60. 

Koh61 diz, também, que não há somente aspectos negativos no atual 

direito global. O autor aponta que novos atores e instrumentos vêm surgindo, bem 

como há um declínio de importância da soberania, maior interação entre os homens 

e, como consequência, as mudanças são contrastantes: 

These developments triggered the fourth era of global law, in 
which we now live. In this brave new world, transnational 
actors, sources of law, allocation of decisional functions, and 
modes of regulation have all mutated into fascinating hybrid 
forms. International law now comprises a complex blend of 
customary, positive, declarative, and "soft" law. Sovereignty has 
declined in importance in this "world of pluralism and diversity, a 
global arena in which various participants - groups (territorial 
and functional, governmental and intergovernmental) and 
individual human beings - constantly interact under ever-
changing conditions."  Decisionmaking functions are now 
executed by a complex tag-team match of nation-states, 
intergovernmental organizations, regional compacts, 
nongovernmental organizations, and informal regimes and 
networks. The system has become neomonistic, with new 
channels opening for the interpenetration of international and 
domestic law through judicial decision, legislation and executive 
action. New forms of dispute resolution, executive action, 
administrative decisionmaking and enforcement, and legislation 
have emerged as part of an emerging "transnational legal 
process," which influences national conduct, transforms 

                                            
60 Tradução livre: Direito transnacional representa um híbrido de direito doméstico e internacional que 

tem assumido crescente importância em nossas vidas. ... Talvez a melhor definição operacional de 
direito transnacional, usando uma imagem da era do computador, seja: (1) direito que é “baixado” do 
direito internacional para o direito doméstico: por exemplo, um conceito de direito internacional que é 
trazido ou internalizado para o direito municipal, como as normas internacionais de direitos humanos 
contra o desaparecimento, agora reconhecido como direito interno na maioria dos sistemas 
municipais; (2) Lei que é “enviada e depois baixada”: por exemplo, uma regra originária no sistema 
de direito interno, como a garantia de um julgamento livre, sob as regras do devido processo legal 
no sistema de direito ocidental, que se torne parte do direito internacional, como na Declaração 
Universal de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos, e daí tornar-se 
internalizado e quase todos os sistemas legais no mundo; e (3) lei que é tomada de empréstimo ou 
“transplantada horizontalmente” de um sistema nacional para outro: por exemplo. A doutrina de 
“mãos limpas”, que migrou do direito Inglês de equidade para muitos outros sistemas legais. 

61 KOH. Harold Hongju. A World Transformed. 20 Yale J. Int'l L. 1995. Disponível em: 
http://digitalcommons.law.yale.edu/yjil/vol20/iss2/2. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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national interests, and helps constitute national identity62. 

Koh, em uma análise do que ocorreu em 1956, afirma que Phillip Jessup 

definiu lei transnacional como sendo aquela que regula eventos que ultrapassam as 

fronteiras nacionais. Em caso positivo, concluiu o autor, trata-se de uma norma que 

não se enquadra nem como lei internacional, nem tampouco como lei nacional, 

sendo um híbrido de ambos63: 

In his 1956 Storrs lectures, Judge Philip Jessup fomusly defined 
"transnational law" as "all law witch regulates actions or events 
that transcend national frontiers... [including] [b]oth public and 
private internacional law... [plus] other rules which do not wholly 
fit into such atanderd categories" Perhaps the best summary of 
the exatant doctrines of transnational law can be found in the 
American Law Institute's Restatemente (Third) of Foreing 
Relations Law. One might think of transnational law as law that 
is neither purely domestic nor purely international, but rather, a 
hybrid of the two. Consider, for example, the metric system or 
the Internet business concept of "dot.com". "are the domestic or 
international concepts? Of course, the intuitive answer is 
neither. Both are hybrids, purely transnational ideas64. 

                                            
62 Tradução livre: “Estes desenvolvimentos desencadearam a quarta era do direito global, em que 

agora vivemos. Neste admirável mundo novo, atores transnacionais, fontes de direito, atribuição de 
funções de decisão, e modos de regulação têm se transformado em formas híbridas fascinantes. O 
direito internacional compreende agora uma complexa mistura de leis consuetudinárias, positivas, 
declarativas e "suaves". A soberania declinou em importância neste "mundo de pluralismo e 
diversidade, uma arena global na qual vários participantes - grupos (territoriais e funcionais, 
governamentais e intergovernamentais) e seres humanos individuais - interagem constantemente e 
em condições de contínua mudança”. As funções de tomada de decisão agora são executadas por 
uma combinação complexa de estados-nação, organizações intergovernamentais, pactos regionais, 
organizações não-governamentais e regimes informais e redes. O sistema tornou-se neomonístico, 
com novos canais abertos para a interpenetração do direito internacional e nacional por meio de 
decisão judicial, legislação e ação executiva. Novas formas de resolução de litígios, ação executiva, 
tomada de decisões e aplicação administrativa, e a legislação surgiram como parte de um "processo 
legal transnacional" emergente, que influencia a conduta, transforma interesses nacionais e ajude a 
constituir a identidade nacional”. 

63 KOH, Harold Hongju. Why Transnational Law Matters. Faculty Scholarship Series. Paper 1793. 
Disponível em: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1793. Acesso em: 28 jan. 2019. p. 
745-746. 

64 Tradução livre: “Em suas palestras Storrs de 1956, o Juiz Philip Jessup definiu "lei transnacional" 
como "toda lei que regula ações ou eventos que transcendem as fronteiras nacionais... [incluindo] lei 
pública e privada internacional ... [mais] outras regras que não se enquadram totalmente em tais 
categorias “Talvez o melhor resumo das doutrinas do direito internacional transnacional possa ser 
encontrado no Restante (Terceiro) do American Law Institute of Foreing Relations Law. Pode-se 
pensar no direito transnacional como lei que não é puramente doméstica nem puramente 
internacional, mas sim um híbrido dos dois. Considere, por exemplo, o sistema métrico ou o conceito 
de negócio da Internet de ”dot.com". "são os conceitos nacionais ou internacionais? Claro, a 
resposta intuitiva não é nenhuma. Ambos são híbridos, ideias puramente transnacionais. 
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Staffen65 defende que o direito global enfrenta uma pluralidade de 

desafios:  

Todavia, a existência de um direito global alimenta, nesta 
quadra da História, uma pluralidade de desafios, a iniciar pelas 
próprias bases de globalização, múltipla em sua essencial. Ao 
passo que a globalização guarda vastidão de caráteres, tais 
signos observam-se também nos ordenamentos jurídicos, 
nacionais e transnacionais. Há um forte problema decorrente 
do conflito entre uniformidade global e diferenças nacionais 
(locais), da concorrência entre normas globais, normas 
nacionais e normas locais, vide o caso Myanmar vs. OIT e 
Banco Mundial vs. Índia, da identificação do juiz competente 
para conhecer/decidir sobre a pretensão resistida, seja nacional 
ou global. Cite-se, a título de ilustração, o caso Massachusetts 
vs. Environmental Protection Agency (n. 05-1120/2007), no qual 
a Suprema Corte americana decidiu pela impossibilidade de 
tutela jurisdicional em razão de problemas de legitimidade e 
capacidade de dimensionar o dano ambiental, face o caráter 
difuso do bem jurídico66. 

Monge67 faz um estudo aprofundado das características do Direito 

                                            
65 STAFFEN. Márcio Ricardo. A redução do Estado Constitucional Nacional e a ascensão do Direito 

Global! Há espaço para Juizados Especiais Federais? In: ROSA, Alexandre Morais da; STAFFEN, 
Márcio Ricardo (orgs). Direito Global: Transnacionalidade e Globalização Jurídica. Itajaí: 
UNIVALI, 2013, p. 82. Disponivel em: https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-
books/Documents/ecjs/E-
book%202013%20DIREITO%20GLOBAL%20TRANSNACIONALIDADE%20E%20GLOBALIZA%C3
%87%C3%83O%20JUR%C3%8DDICA.pdf. Acesso em: 01 set. 2019. 

66 Há outros casos que ilustram e demonstram o transnacionalismo. Por exemplo, o embrolho jurídico 
travado entre a empresa petrolífera norte-americana Chevron, a qual passou a atuar em solo 
equatoriano em meados de 1960. Porém, entre a citada data até o ano 1990, a Chevron foi acusada 
de despejar aproximadamente 18 (dezoito) bilhões de dejetos petrolíferos em águas pertencentes 
ao Equador, atingindo cerca de 25 (vinte e cinco) mil moradores, além de outros atos que causaram 
danos ambientais. A problemática foi levada até o Poder Judiciário, em uma ação coletiva que ficou 
conhecida como Aguinda versus Texaco, contando com mais 30 (trinta) mil pessoas integrando o 
polo ativo, em que se pleiteava 27 (vinte e sete) bilhões de dólares a título de indenizações. Em 
1992, ante a pressão política e da população, a Chevron retirou-se do solo equatoriano. 
Posteriormente, o litígio jurídico estendeu-se para a jurisdição americana, por meio do pedido de 
adjudicação do processo nos Estados Unidos. A Chevron buscou de todas as maneiras evitar que o 
conflito fosse decidido pela jurisdição americana, o que de fato aconteceu. Porém, mesmo 
mantendo-se a lide somente em solo equatoriano, a empresa foi condenada ao pagamento de 8,6 
(oito vírgula seis) bilhões de dólares, o qual foi atualizado, posteriormente, para 19 (dezenove) 
bilhões de dólares. Para saber mais a respeito desse caso, consultar: VERONESE, Eduardo Rafael 
Petry. O desenvolvimento do fenômeno da manipulação judicial em litígios transnacionais. 
Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. Disponível 
em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/179894/348545.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y, consulta em 01 set 2019 e https://www.business-humanrights.org/en/texacochevron-lawsuits-
re-ecuador. Acesso em: 01 set. 2019. 

67 MONGE, Flávia. Foz. As Características do Direito Transnacional como Metodologia: Análise sob o 
enfoque dos Aspectos Processuais da Arbitrabem. Revista de Direito Internacional Brasília, v. 13, 
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Transnacional como Metodologia, especialmente pelo enfoque da arbitragem, e, 

diante dos ensinamentos de Koh, aponta quatro características do Processo Jurídico 

Transnacional, conforme quadro abaixo:  

Características do Proceso Jurídico Transnacional 

Não é tradicional Distancia-se das dicotomias histórias que 
envolvem o estudo do direito internacional 
de divisão entre público/privado e 
doméstico/internacional 

Não é estatal Os atores envolvidos nesse processo não 
são apenas, e nem primordialmente, o 
Estado. Inclui atores não estatais 

Não é éstático/é dinâmico Transformando-se do público para o privado, 
do doméstico para o internacinal e vice-
versa, e em constante evolução 

É normativo No processo de interação, novas normas 
emergem, são interpretadas, executadas e 
internalizadas 

Quadro 1: Características do Processo Jurídico Transnacional68 

O que se percebe é que o Direito Transnacional está em construção e 

aparece no cenário mundial como uma alternativa a essa fase atual, por que passa o 

Estado Constitucional Moderno, no sentido de não ter mais capacidade de regulação 

e de garantir a ordem nessa nova realidade social em que vivemos69. Tanto é assim 

que o Direito Transnacional passou a influenciar as legislações, especialmente nos 

países que compõe a União Europeia - UE. 

Importante destacar, nessa linha, o trabalho dos professores Geoffrey 

Hazard Jr. e Michele Taruffo, respectivamente, das Universidades da Pensilvânia e 

da Pavia, que idealizaram um projeto patrocinado pelo Amecian Law Institute - ALI, 

com a finalidade de criar um código com o intuito de servir, de forma subsidiária à lei 

                                                                                                                                        
n. 3, 2016, p. 125-144 doi: 10.5102/rdi.v13i3.4157. 

68 MONGE, Flávia. Foz. As Características do Direito Transnacional como Metodologia: Análise sob o 
enfoque dos Aspectos Processuais da Arbitrabem. Revista de Direito Internacional Brasília, v. 13, 
n. 3, 2016, p. 125-144 doi: 10.5102/rdi.v13i3.4157. 

69Não se pode deixar de reconhecer que a desginação de Direito Transnacional não é pacífica. Há 
autores, conforme verificado acima, a exemplo de Márcio Ricardo Staffen, que tratam do assunto 
como Direito Global. Optamos, nesta tese, pelo uso da expressão Direito Transnacional. 
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local, quando algum litígio envolver estrangeiro70.  

Posteriormente o Institut International pour l’Unification du Droit Privé - 

UNIDROIT ingressou no projeto e, nessa oportunidade, a proposta de criação de 

código foi abandonada e passou-se a elaborar somente os Princípios que deveriam 

guiar a solução de processos, de acordo com Moschen e Barbosa71. Nesse passo, 

países membros integrantes da UE passaram a realizar projetos com objetivo de 

uniformizar os códigos processuais civis nacionais, com base nos Princípios 

transnacionais. 

O ALI e o UNIDROIT sustentam a possibilidade de utilização do 

documento internacional para influenciar os sistemas jurídicos nacionais: 

P-A A national system seeking to implement these Principles 
could do so by a suitable legal measure, such as a statute or 
set of rules, or an international treaty. Forum law may exclude 
categories of matters from application of these Principles and 
may extend their application to other civil matters. Courts may 
adapt their practice to these Principles, especially with the 
consent of the parties to litigation. These Principles also 
establish standards for determining whether recognition should 
be given to a foreign judgment. [...] The procedural law of the 
forum applies in matters not addressed in these Principles72. 

Piffer e Cruz entendem, inclusive, que há necessidade de sistematizar um 

ensino jurídico acerca do Direito Transnacional, tanto na graduação como em cursos 

de pós-graduação lato e stricto sensu, de “de modo a formar uma rede consolidada 

de estudo jurídico transnacional global”, salientando que já há estudos nesse sentido 

nos Europa, Estados Unidos e China. E no Brasil, destaque para as Universidades 

                                            
70 MOSCHEN. Valesca Raizer Borges. BARBOSA. Luiza Nogueira. O processo civil internacional 

no CPC/2015 e o Princípios ALI/UNIDROIT do Processo Civil Transnacional: Uma análise de 
consonância da harmonização processual. 2018. p. 207. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/36491/25850. Acesso em: 01 jun. 2019. 

71 MOSCHEN. Valesca Raizer Borges. BARBOSA. Luiza Nogueira. O processo civil internacional 
no CPC/2015 e o Princípios ALI/UNIDROIT do Processo Civil Transnacional: Uma análise de 
consonância da harmonização processual. 2018. p. 207. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/36491/25850. Acesso em: 01 jun. 2019. 

72 Tradução livre: “P-A Um sistema nacional que busca implementar esses Princípios poderia fazê-lo 
por meio de uma medida legal adequada, como um estatuto ou um conjunto de regras, ou um 
tratado internacional. A lei do local pode excluir categorias de assuntos da aplicação destes 
Princípios e pode estender sua aplicação a outras questões civis. Os tribunais podem adaptar sua 
prática”. ALI. UNIDROIT. The ALI–Unidroit project: from transnational principles to European rules 
of civil procedure. Disponível em: https://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-
unidroitprinciples-e.pdf. Acesso em: 01 jun. 2019. 
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do Vale do Itajaí, Universidade Federal de Minas Gerais e Centro Universitário de 

Brasília. Os autores observam a premência de estudar o assunto diante do fato de 

que acontecimentos transnacionais não afetam um território determinado, o que 

exige atitudes conjuntas da comunidade acadêmica mundial, com a finalidade de 

formar pessoal capacitado para ocupar-se com intercorrências transnacionais73. 

A seguir, passaremos a analisar um caso típico de Transnacionalidade, 

para demonstrar as mudanças de paradigma que devem ocorrer no enfrentamento 

de questões envolvendo áreas que ultrapassam a fronteira de um país. 

1.2.1 Um típico exemplo de transnacionalismo: O caso das papeleiras 

Em meados dos primeiros anos do século XXI, no Cone Sul das 

Américas, ocorreu um conflito entre a Argentina e o Uruguai, em razão de 

instalações de indústrias. Nesse sentido, importante registrar que papeleiras é o 

termo em espanhol para denominar usinas de papel e celulose74. 

Antunes de Souza, Vieira e Armada, afirmam que o governo do Uruguai 

permitiu a instalação de duas papeleiras às margens do rio que leva o nome do 

citado país. A primeira, pertencente à empresa ENCE S.A, de origem espanhola, no 

ano de 2003, e a segunda da empresa Oy Mestã-Botnia Ab, de origem finlandesa, 

em 200575. 

Segundo Cardoso, os locais das instalações das duas usinas seriam 

próximos às cidades de Fray Bentos – Uruguai e Gualeguaychu – Argentina, de 

modo que esta última teria um forte turismo, sendo, também, um ponto de acesso à 

                                            
73 PIFFER, Carla; CRUZ, Paulo Márcio. O Direito Transnacional como Disciplina em Cursos Jurídicos. 

UNIO EU Law Journal. V. II, série I, Minho Portugal. 2017. Disponível em: 
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/54595/1/UNIO-CONPEDI%20E-
book%202017%20VII.pdf. Acesso em: 02 jul 2019. 

74 ALMEIDA. Paula Wojcikiewcz. O caso das papeleiras. Disponível em: 
https://direitosp.fgv.br/casoteca/caso-papeleras. Acesso em 04 mar. 2019. 

75 ANTUNES DE SOUZA, Maria Cláudia S., VIEIRA, Ricardo Stanziola, ARMADA. Charles Alexandre 
Souza. Os casos socioambientais difíceis à luz da teoria da argumentação jurídica: análise da 
decisão da corte internacional de justiça para o caso das papeleiras entre Argentina e 
Uruguai. Disponível em: https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-
books/Documents/ecjs/E-
book%202016%20FILOSOFIA%20DO%20DIREITO%20E%20TRANSFORMA%C3%87%C3%83O
%20SOCIAL.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. p. 181-182. 
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compra de mercadorias. Por outro lado, o autor afirma que os investimentos das 

usinas representariam cerca 5% (cinco por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do 

Uruguai76. 

Outrossim, insta mencionar que as águas do Rio Uruguai são 

administradas em conjunto pelos dois países, por meio da Comissão Administradora 

do Rio Uruguai - CARU, com base no Estatuto do Rio Uruguai77. 

Antunes de Souza, Vieira e Armada, ao comentarem o supradito Estatuto, 

afirmam que o objetivo do mesmo é a melhor gestão do Rio Uruguai e que, o artigo 

7º do citado diploma, determina que haja informação recíproca entre os países 

gerenciadores acerca de qualquer projeto que possa afetar o rio. Todavia, a 

Argentina acusou o governo uruguaio de não relatar sobre as papeleiras, violando o 

Estatuto78.  

Citados autores explicam, ainda, que em 2005, o Grupo Técnico Bilateral 

– GTAN realizou um estudo sobre os impactos ambientais dos empreendimentos, 

porém, não chegou a um resultado positivo. Assim, a Argentina deu início ao 

processo judicial junto à Corte Internacional de Justiça, solicitando que, 

liminarmente, fossem suspensas as construções das usinas79. 

Sobre supramencionado pedido, Noschang pondera: 

Os requerimentos da Argentina são que o Uruguai reconheça 
                                            
76 CARDOSO. Tatiana de Almeida Freitas R., Caso das Papeleiras: a (im)possibilidade do Meio 

Ambiente como tema principal do litígio Argentina-Uruguai. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=363ce3cd61389226. Acesso em: 04 mar. 2019. p. 02. 

77 ARGENTINA. URUGUAI. Estatuto del Rio Uruguay. Disponível em: 
http://www.online.com.uy/plantas/doc/estatuto.htm. Acesso em: 04 mar. 2019. 

78 ANTUNES DE SOUZA, Maria Cláudia S., VIEIRA, Ricardo Stanziola, ARMADA. Charles Alexandre 
Souza. Os casos socioambientais difíceis à luz da teoria da argumentação jurídica: análise da 
decisão da corte internacional de justiça para o caso das papeleiras entre Argentina e 
Uruguai. Disponível em: https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-
books/Documents/ecjs/E-
book%202016%20FILOSOFIA%20DO%20DIREITO%20E%20TRANSFORMA%C3%87%C3%83O
%20SOCIAL.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. p. 181-182. 

79 ANTUNES DE SOUZA, Maria Cláudia S., VIEIRA, Ricardo Stanziola, ARMADA. Charles Alexandre 
Souza. Os casos socioambientais difíceis à luz da teoria da argumentação jurídica: análise da 
decisão da corte internacional de justiça para o caso das papeleiras entre Argentina e 
Uruguai. Disponível em: https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-
books/Documents/ecjs/E-
book%202016%20FILOSOFIA%20DO%20DIREITO%20E%20TRANSFORMA%C3%87%C3%83O
%20SOCIAL.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. p. 181-182. 
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que violou o princípio da prior notification ao não informar nem 
a CARU nem a Argentina sobre as empresas de celulose; não 
cumpriu as demais obrigações decorrentes do tratado; não 
cumpriu os procedimentos previstos no Capítulo II do Estatuto; 
não cumpriu com o dever de preservar o meio ambiente e 
prevenir a poluição80. 

Cardoso destaca o entrave social e econômico que cercou a crise das 

papeleiras, antes da propositura da demanda. A autora narra que, durante a 

construção de uma das fábricas, houve inúmeros protestos da população, com 

auxílio do presidente argentino à época, Nestor Kirchner, sendo que em um deles, 

houve o bloqueio da ponte General San Martín, que liga a Argentina ao Uruguai. 

Igualmente, o Uruguai aponta que os bloqueios realizados pelos argentinos 

causaram um prejuízo de cerca de 400 milhões de dólares81. 

Em sua resposta, segundo Antunes de Souza, Vieira e Armada, o Uruguai 

aduziu ter fornecido as informações; que haviam fábricas similares em solo 

argentino; e que os riscos da construção e do funcionamento são distintos. Nessa 

linha, os autores contam que a Argentina saiu derrotada, por 14 a 1, ante a 

insuficiência probatória apresentada. Porém, os mesmos dão destaque ao voto 

vencido, do juiz ad hoc argentino Raul Emílio Vinuesa82, o qual citou os Princípios da 

precaução e da prevenção83. 

Cardoso expõe que somente a usina finlandesa foi concretizada e 

continua em funcionamento, desde 2007, sendo denominada de “Orion”, ao passo 

que o projeto da indústria da empresa espanhola, apesar da autorização uruguaia, 

                                            
80 NOSCHANG, Patricia Grazziotin. O caso das papeleiras na corte internacional de justiça – 

direito ambiental versus direito economico? Disponivel em: 
http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rdugr/article/viewFile/201/200. Acesso em: 04 mar. 
2019. p. 08. 

81 CARDOSO. Tatiana de Almeida Freitas R., Caso das Papeleiras: a (im)possibilidade do Meio 
Ambiente como tema principal do litígio Argentina-Uruguai. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=363ce3cd61389226. Acesso em: 04 mar. 2019. p. 03. 

82 Para saber mais: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Dissenting opinion of judge ad hoc 
Vinuesa. Disponivel em: http://www.icjcij.org/docket/files/135/15893.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

83 ANTUNES DE SOUZA, Maria Cláudia S., VIEIRA, Ricardo Stanziola, ARMADA. Charles Alexandre 
Souza. Os casos socioambientais difíceis à luz da teoria da argumentação jurídica: análise da 
decisão da corte internacional de justiça para o caso das papeleiras entre Argentina e Uruguai. 
Disponível em: https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-books/Documents/ecjs/E-
book%202016%20FILOSOFIA%20DO%20DIREITO%20E%20TRANSFORMA%C3%87%C3%83O
%20SOCIAL.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. p. 183-184. 
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foi descontinuado em 200684. 

Cazzaro destaca o Caso das Papeleiras como um conflito tipicamente 

transnacional, mencionando os fatores sociais, econômicos e jurídicos do conflito. O 

autor conclui que o uso de métodos alternativos de solução de conflitos, como a 

Arbitragem, poderia ter facilitado o desenrolar jurídico, especialmente porque 

nenhum dos dois países, com seus instrumentos jurídicos, foi capaz de solucioná-lo. 

Acrescenta o autor que “a permeabilidade entre marcos regulatórios, à justaposição 

de âmbitos de solução de conflitos e o papel dos movimentos sociais contribuíram 

para as adversidades”.85. 

Com efeito, o Caso da Papeleiras é um típico exemplo de 

Transnacionalidade, pois envolve interesses econômicos de grande monta - em 

razão da permissão, pelo governo uruguaio, da instalação de usinas de papel e 

celulose por uma empresa espanhola e outra finlandesa em local próximo a divisa 

com o território argentino -, afetando as águas do Rio Uruguai, que eram 

administradas em conjunto pelos dois países sulamericanos (ultra-valorização do 

capitalismo). 

Além da questão da forte presença de interesse do capital envolvido, que 

não esbarra nas fronteiras tradicionais das legislações dos países onde foi permitida 

a instalação, há o fato de que os danos atingiriam o rio que mantém as mesmas 

características, independentemente do limite territorial (enfraquecimento do Estado 

soberano). 

Na imagem abaixo, é possível identificar que o conflito se deu na linha 

limítrofe entre a Argentina e o Uruguai, de modo que a fronteira deixa de ter real 

importância, diante dos possíveis efeitos que atingiriam o rio, independentemente de 

estar neste ou naquele lado da linha que divide os dois países (desterritorizalização): 

                                            
84 CARDOSO. Tatiana de Almeida Freitas R., Caso das Papeleiras: a (im)possibilidade do Meio 

Ambiente como tema principal do litígio Argentina-Uruguai. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=363ce3cd61389226. Acesso em: 04 mar. 2019. p. 03. 

85 CAZZARO. Kleber. Arbitragem Transnacional: limites e possibilidades. 2015. 440f. Tese 
(Doutorado em Ciência Jurídica) – Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Itajaí, Santa Catarina, 
p. 375-376. 
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Figura 1 – Fronteira Argentina x Uruguai86  
 

Não bastasse isso, essa “questão vital ambiental”87 gerou, inclusive, 

alegação de lesão aos direitos fundamentais dos moradores daquelas localidades, o 

que caracterizou a atuação de atores transnacionais, como movimentos sociais 

liderados por Organizações Não Governamentais, que chegaram inclusive a fechar a 

ponte que liga os dois países - Argentina e Uruguai (atores transnacionais). 

Na imagem abaixo, verifica-se uma das mobilizações ocorridas: 

                                            
86 WIKIPEDIA. Fronteira Argentina x Uruguai. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira_Argentina-Uruguai. Acesso em: 04 mar. 2019. 
87 Termo usado por Paulo Márcio Cruz, no livro organizado por ele: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, 

Joana (orgs.). Direito e Transnacionalidade. p. 57. 
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Figura 2 – Mobilização ocorrida na Argentina88 
 

A partir do próximo tópico, o enfoque será na solidariedade, haja vista 

que, conforme se viu no exemplo acima89, os povos se aproximam cada vez mais, 

os problemas tendem a ser tornar comuns, e as consequências afetam a muitos ou a 

todos, o que faz pressupor responsabilidade de toda a humanidade no que se refere 

à sua continuidade, querendo significar a necessidade de preocupação com as 

futuras gerações. 

1.3 TRANSNACIONALIDADE E SOLIDARIEDADE  

A solidariedade, de um modo geral, levando-se em conta outros aspectos 

além dos ambientais, foi alçada à condição de princípio. Segundo Schroeder e 

                                            
88 G1. Argentinos protestam contra decisão de tribunal sobre fábrica de celulose. Disponível 

em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/04/argentinos-protestam-contra-decisao-de-tribunal-
sobre-fabrica-de-celulose.html. Acesso em: 20 mar. 2019. 

89 Este não é o único exemplo de Transnacionalidade. No final de abril de 2014, as Ilhas Marshall 
apresentaram junto a Corte Internacional de Justiça 09 (nove) exordiais, respectivamente, em face 
dos Estados Unidos, da Rússia, do Reino Unido, da França, da China, da Índia, do Paquistão, de 
Israel e da Coreia do Norte. Em seu pleito, as Ilhas buscavam o desarmamento nuclear. Entretanto, 
somente 03 (três) países aceitaram a citada jurisdição, sendo eles: Reino Unido, Índia e Paquistão. 
Nesse passo, insta salientar que os efeitos de bombas atômicas ultrapassam as barreiras, logo, tem-
se a desterritorialização. Do mesmo modo é impossível que um país, isoladamente, resolva a 
questão, motivo pelo qual a soberania deve ser mitigada para tanto. Por fim, a matéria ainda se 
relacionada com a solidariedade, cooperação e sustentabilidade, bem como também tem a 
ultravalorização do capitalismo, vez que os programas nucleares são utilizados como demonstração 
de poderio econômico e estatal. Para saber mais sobre o conflito: BARRETO, Rafael Zelesco. 
Quando um não sabe, dois não litigam? O caso das Ilhas Marshall contra os Estados detentores 
de armas nucleares. Disponível em: 
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1960/1852. Acesso em 23 jun. 2019. 
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Margarida, em uma etapa menos arcaica, o Estado deixou de atuar somente quanto 

às liberdades negativas, passando a se preocupar com elementos sociais. Nesse 

sentido, continuam os autores, tem-se a regulamentação de solidariedade, se 

preocupado tanto com eventos do presente, como com hipóteses futuras. Ademais, 

exemplificam regras relacionadas ao meio ambiente e direitos coletivos como 

expressão dessa nova atribuição estatal.90 

Corbetta ensina que o princípio da solidariedade é um valor intrínseco da 

sociedade atual, nascendo juntamente com a ideia de Estado Moderno, durante as 

revoluções iluministas: 

O valor de solidariedade surgiu no conceito de Estado 
formulado por Jean Jacques Rousseau, em seu ‘Contrato 
Social’. Desde então, o valor solidariedade, que 
originariamente pertencia ao campo da moralidade e da ética, 
passou a frequentar com destaque crescente os debates 
jurídicos das sociedades ocidentais, em razão da 
reaproximação entre ética e direito91. 

Nessa linha, a autora afirma que o supradito princípio é uma 

consequência da dignidade humana, da justiça e da ética: 

A solidariedade não se trata de uma imposição à liberdade 
individual, mas de um valor focado na dignidade humana. A 
solidariedade se consolida no sistema ao reconhecer a 
importância de se respeitar os direitos difusos, focados na 
necessidade de se estabelecer meios para o desenvolvimento 
econômico sustentável, aperfeiçoando a justiça distributiva e 
implementando a justiça social. Ela pode ser entendida como 
partilha e corresponsabilidade de todos os seres humanos. 
Antes de ser um princípio, a solidariedade orienta o direito num 
sentido de valor, revelando que o reconhecimento da dignidade 
é uma forma de preservação da vida e da liberdade com 

                                            
90 SCHROEDER. Eduardo Arruda. MARGARIDA. Otávio Guilherme. Os princípios da solidariedade 

e da dignidade da pessoa humana como potencializadores de uma sociedade mais 
sustentável. 2015. p. 56-57. Disponível em: https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-
books/Documents/ecjs/E-
book%202015%20DEBATES%20SUSTENT%C3%81VEIS%20AN%C3%81LISE%20MULTIDIMENS
IONAL%20E%20GOVERNAN%C3%87A%20AMBIENTAL.pdf. Acesso em: 10 jun. 2019. 

91 CORBETTA. Janiara Maldaner. Solidariedade como valor ético em busca da sustentabilidade 
ambiental transnacional. In: PIFFER, Carla; BALDAN, Guilherme Reibeito; CRUZ, Paulo Márcio 
(orgs.) Transnacionalidade e sustentabilidade: dificuldades e possibilidades em um mundo em 
transformação. Porto Velho: Emeron, 2018. p. 74. Disponível em: 
http://emeron.tjro.jus.br/images/noticias/2018/04/Ebook_transnacionalidade-Sustentabilidade.pdf. 
Acesso em: 04 mar. 2019. 
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igualdade. Sendo assim, os preceitos como justiça, ética e 
valor da pessoa humana constituem a base fundamental para 
que o direito se transforme em fator de transformação social92. 

Por sua vez, Fensterseifer escreve que o princípio da solidariedade está 

positivado na Constituição da República, associado a direitos sociais, individuais e 

desenvolvimento, sendo inerentes à vida em sociedade: 

O princípio da solidariedade também aparece consubstanciado 
no preâmbulo da constituição federal ao estabelecer que os 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem 
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma fraternidade paterna93. 

No mesmo sentido Boas assevera que: 

É no contexto da solidariedade que surgem questionamentos 
sobre a fraternidade. O que é ela senão o afeto que une 
irmãos, o amor direcionado ao próximo, a convergência de 
interesses dos homens e/ou grupos de homens, que lutam pela 
mesma causa e reivindicam os mesmos direitos da irmandade, 
que dizem respeito à garantia da vida, da liberdade, da 
igualdade e da paz mundial?94 

Pellenz e Bastiani, com base nas lições de Stefano Rodotá95, explicam 

que a solidariedade foi um dos elementos que modificaram a relação sociedade-

indivíduo, principalmente ligada às ideias liberais da revolução, em especial, no que 

diz respeito à fraternidade: 

Para Rodotà, o Estado liberal triunfou até a metade do século 
XIX, tendo como protagonista o individualismo. Porém, no fim 
do século XIX e início do século XX, a Solidariedade foi 
lançada por filósofos, sociólogos e juristas, modificando a 
relação Indivíduo-Sociedade e Indivíduo-Estado, nas primeiras 
linhas do Estado Social. Na tríade francesa, no período de 
revolução, a Solidariedade esteve presente ao lado da 

                                            
92 CORBETTA. Janiara Maldaner. Solidariedade como valor ético em busca da sustentabilidade 

ambiental transnacional. p. 174-175. 
93 FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica 

da dignidade humana no marco jurídico constitucional do Estado socioambiental de Direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 113. 

94 VILLAS BÔAS, Regina Vera. Um olhar transverso e difuso aos direitos humanos de terceira 
dimensão: a solidariedade concretizando o dever de respeito à ecologia e efetivando o postulado da 
dignidade da condição humana. Revista de Direito Privado, v. 13, n. 51, jul./set. 2012, RT: São 
Paulo, p. 26. 

95 Para saber mais: RODOTÀ, Stefano. Solidarietà: Un`utopia Necessaria. Roma: Laterza, 2014. 
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Fraternidade, mas foi suprimida pela associação que se fez da 
categoria com a concepção religiosa. Em meio as 
transformações históricas ocorridas até o tempo presente, 
Rodotà explica que a Solidariedade é um princípio que está 
inserido em muitas Constituições ao redor do mundo, e que é o 
centro de um novo conceito de cidadania que invoca a 
igualdade de direitos e que acompanha a condição de ser 
humano96. 

Avelino, ao escrever sobre o princípio da solidariedade, afirma que este é 

a marca de uma sociedade, sendo imprescindível para a vida nesta, haja vista que 

tem a intenção de regular o tratamento dos indivíduos uns com outros, de modo que 

estes busquem, ao máximo, dar suporte a terceiros97. 

Denninger aponta seu entendimento acerca de solidariedade: 

A solidariedade significa uma permanente injunção no sentido 
de mostrar ‘decência em relação aos outros’ e respeitar o 
‘espírito comum’, e assim a permanente transcendência do 
‘meramente jurídico’ para as esferas ética e moral. A ordem 
jurídica, dessa forma, perde sua qualidade de ordem definível e 
fechada, relativa ao comportamento humano. Uma relação 
‘jurídica’ legal não basta em si mesma; apelos à solidariedade 
sugerem a manutenção de um flanco aberto de moralidade 
inacabada98. 

Para fins desta tese, necessário relacionar a solidariedade com o direito 

ambiental, pois é ele que detém as bases para que o princípio da solidarietadade 

seja efetivado. Sobre o direito ambiental, o Cruz e Bodnar apontam que este é uma 

expressão da solidariedade, correspondente a era da cooperação internacional: 

O direito do ambiente é a maior expressão de solidariedade 
que corresponde à era da cooperação internacional, a qual 
deve manifestar-se ao nível de tudo o que constitui o 
patrimônio comum da humanidade. Assim, somente com a 
consolidação de novas estratégias de governança 

                                            
96 PELLENZ Mayara. BASTIANI. Ana Cristina Bacega de. Solidarietà: un`utopia necessaria. Revista 

Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da 
UNIVALI, Itajaí, v.11, n.2, 2º quadrimestre de 2016. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica - 
ISSN 1980-7791. 

97 AVELINO, Pedro Buck. Princípios da solidariedade: imbricações histórias e sua inserção na 
Constituição de 1988. Revista de Direito Constitucional e Internacional, n. 53, out/dez, São 
Paulo: RT, 2005, p. 250 

98 DENNINGER, Erhard. Segurança, diversidade e solidariedade ao invés de liberdade, igualdade e 
fraternidade. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte, Universidade Federal de 
Minas Gerais v.88, dez. 2003, p. 35. 
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transnacional, baseadas na cooperação e solidariedade, é que 
será possível assegurar um futuro com mais justiça e 
sustentabilidade99. 

Os autores ainda acrescentam que a criação de um mundo mais solidário 

é um grande desafio para o direito e para justificação, e acrescentam que a 

solidariedade é um valor ético fundamental na relação humana, ao passo que não 

decorre somente das leis, se vinculando à cultura100. 

Por sua vez, Corbetta realiza um exame jurídico do princípio da 

solidariedade e afirma que tal instituto tem o caráter de garantir direitos 

fundamentais, sendo um princípio constitucional geral, positivado no Brasil, na parte 

inicial da nossa Carta Maior de 1988101. 

Outrossim, Cruz e Bodnar dizem que a solidariedade é o caminho para 

que seja abandonada a ideia que coloca em oposição os seres humanos e a 

natureza: 

No atual contexto de crise ecológica multidimensional, 
necessita-se de uma ética emancipada, vocacionada para a 
compreensão global das múltiplas e complexas relações que 
ocorrem na comunidade de vida, capaz de identificar nos seres 
humanos, dotados de razão e inteligência, a responsabilidade 
pelo cuidado com a biosfera. Sempre a partir de uma dialética 
de aproximação e conciliação e jamais de distanciamento, 
embate ou oposição, como ocorre tanto no biocentrismo quanto 
no antropocentrismo que colocam em oposição os seres 
humanos e a natureza. Assim, numa perspectiva jurídica, deve-
se abandonar o dualismo arcaico e ultrapassado que está na 
base originária da ciência antropológica. 
A superação desse embate, também ideológico, depende do 
fortalecimento e da ampliação da solidariedade, tanto na 
perspectiva ética como também e principalmente jurídica, 
avivada pela jurisdição ambiental102. 

                                            
99 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 

Itajaí: UNIVALI, 2012. p. 119. Disponível em: https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-
books/Documents/ecjs/E-
book%202012%20GLOBALIZA%C3%87%C3%83O,%20TRANSNACIONALIDADE%20E%20SUST
ENTABILIDADE.pdf. Acesso em: 10 jun. 2019. 

100 CRUZ, Paulo Marcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
p. 125. 

101 CORBETTA. Janiara Maldaner. Solidariedade como valor ético em busca da sustentabilidade 
ambiental transnacional. p. 77. 

102 CRUZ, Paulo Marcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
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Como se vê, o princípio da soliedariedade, que fundamenta o direito 

ambiental a fim de garantir o cumprimento de normas dessa natureza, contribui, de 

forma efetiva, para que haja a permanência da raça humana no planeta, sendo 

importante reconhecer que, se não houver solidariedade, no sentido de perpretar o 

respeito mútuo e, em especial, ao meio ambiente equilibrado e saudável, 

considerando a finitude de recursos naturais, o próprio homem poderá deixar de 

existir. Com efeito, respeitar esse princípio também é uma questão de sobrevivência 

e, portanto, de cumprimento obrigatório, inclusive por aqueles que não o enxergam 

sob esta ótica valorativa. 

1.4 ESPAÇO TRANSNACIONAL AMBIENTAL 

Vieira e Armada apontam que a relação entre o meio ambiente e a 

Transnacionalidade ocorre de forma natural e intrínseca. Trata-se de um raciocínio 

simples, diante da característica sui generis e extraterritorial dos ecossistemas, e é 

comum que estes estejam presentes em mais de um Estado soberano. Igualmente, 

as causas que ocorrem em um determinado ambiente causam consequências em 

outros: 

A característica transnacional da questão do meio ambiente, 
pelo simples fato de seus efeitos extrapolarem naturalmente as 
fronteiras nacionais, convida os Estados à discussão conjunta 
de ações e alternativas de tratamento para a questão. 
Em função das possibilidades dessa ação conjunta, o Direito 
Ambiental passa a adquirir um lugar de destaque no atual 
processo civilizatório. Ainda, Philip Jessup, há muito, mais 
precisamente em 1956, abordou o tema, ao trazer a expressão 
“direito transnacional” referindo-se ao emaranhado de regras 
de cunho jurídico aplicáveis às relações sociais que comportam 
um elemento de “estraneidade”. Outrossim, adverte Philip 
Jessup que o termo “internacional” para se referir aos Estados 
e suas relações é bastante enganador, pois, não obstante 
passar a ideia de entrelaçamento estre Estados sugere, por 
outro lado, a preocupação apenas com as relações que se dão 
entre uma nação (ou Estado) com outras nações (ou Estados), 
sendo que se tem necessidade de uma reflexão para além das 
fronteiras, logo, uma dimensão transnacional. [...] A necessária 
e obrigatória atuação transnacional do Direito Ambiental atual 

                                                                                                                                        
p. 127. 
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traz, intrinsecamente, o signo da Solidariedade. Traz, em 
decorrência, a possibilidade de quebra de um paradigma que 
caracteriza a sociedade atual: a vida calcada no individualismo 
exacerbado e no egoísmo desmedido103. 

Tal entendimento também é expresso nas palavras de Cruz: 

Como principal característica da questão vital ambiental está a 
sua perspectiva global transnacional. Considerando a forma 
pela qual os ecossistemas se relacionam e a vida acontece e 
se desenvolve em todo o planeta, é manifestamente impossível 
implementar uma tutela efetiva restrita a determinado país ou 
território delimitado, baseada no superado conceito moderno de 
Soberania104. 

Assim, é possível deduzir a existência de um Espaço Transnacional 

ambiental, local esse que perpassa pelos conceitos de Sustentabilidade, no sentido 

de ser um princípio constitucional de concretização solidária do desenvolvimento 

que assegura, conforme entendimento de Freitas105, de modo preventivo e 

precavido, o direito ao bem estar e de Desenvolvimento Sustentável, como forma de 

partilha equitativa dos custos ambientais em contrapartida ao desenvolvimento 

econômico. 

Com intuito de diferenciar os institutos da Sustentabilidade e do 

Desenvolvimento Sustentável, Lacerda, Rosa e Ferrer, valendo-se das lições de 

Morin106, afirmam que o ideal de Sustentabilidade se tornou relevante para o mundo 

jurídico nos tempos atuais, muito em razão do avanço tecnológico e a degradação 

ambiental. Os mesmos autores, com fulcro nas lições de Herrero107, acrescentam a 

                                            
103 ARMADA. Charles Alexandre Souza; VIEIRA. Ricardo Stanziola. A efetivação do direito ambiental 

no século XXI através de um Estado Transnacional Ambiental. Revista Direitos Fundamentais & 
Democracia, v. 15, n. 15, 2014. p. 162-163 Disponível em: 
https://www.google.com/url?q=http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/
461/388&sa=D&source=hangouts&ust=1562809593646000&usg=AFQjCNFNIAsj3MrCzPvYagRdcaI
59iom-g. Acesso em: 04 de mar. 2019. 

104 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e estado no século 
XXI. p. 156. 

105 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 41. 
106 Para saber mais: MORIN, Edgar. A Via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de 

Assis Carvalho; Maria Perasso Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand. 2013. Titulo Original: La voie pour 
l’avenir de l’humanite. 

107 Para saber mais: HERRERO, Luis M. Jimenez. Cambio global, desarrollo sostenible y economia 
ecológica. In: HERRERO, Luis M. Jimenez; TAMARIT, Francisco J. Higon. Ecologia y economia 
para un deserrollo sostenible. Patronat Sud-Nord. Solidaritat i Cultura – F.G.U.V. Publicacions de 
La Universitat de Valencia: Valencia, ES. 2003. 
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Globalização e o aumento populacional como fatores que levaram ao tal estopim108. 

Leff entende que a Sustentabilidade é uma necessidade: 

A sustentabilidade aparece como uma necessidade de 
restabelecer o lugar da natureza na teoria econômica e nas 
práticas do desenvolvimento, internalizando condições 
ecológicas da produção que assegurem a sobrevivência e um 
futuro para a humanidade. Não obstante, a busca de 
consensos sobre o”nosso futuro comum” (CMMAD, 1988109) 
não unifica as visões do futuro nem as estratégias de 
passagem para o desenvolvimento sutentável: o discurso sobre 
a sustentabilidade não é homogêneo nem está livre de conflitos 
de interesses – muitas vezes opostos – dos atores sociais que 
mobilizam a resistem a este processo de mudanças históricas, 
não só com visões diferenciadas entre países, mas dentro de 
cada nação. Da vontade de capitalizar a natureza através do 
mercado à descentralização da economia e à construção de 
uma racionalidade ambiental baseada em princípios não 
mercantis (potencial ecológico, equidade transgeracional, 
justiça social, diversidade cultural e democracia) a 
sustentabilidade se define através de significados sociais e 
estratégias políticas diferenciadas110. 

Já Boff entende que o Desenvolvimento Sustentável é medido por 

indicadores, que ele assim define: 

Indicadores econômicos: 
  consumo atual de energia por habitante; 
 consumo de energia renovável; 
 gastos de proteção do meio ambiente como porcentagem 
do PIB; 
 ajuda pública ao desenvolvimento, como parte do PIB. 
Indicadores sociais: 
 taxa de mortalidade infantil; 
 esperança de vida ao nascer; 
 participação no gasto nacional da saúde no PIB; 
 taxa de desemprego; 
 número de mulheres empregadas por cada 100 homens; 

                                            
108 LACERDA. Emanuela Cristina Andrade; ROSA. Alexandre Morais da; FERRER. Gabriel Real. A 

propriedade ante ao novo paradigma do Estado Constitucional Moderno: a sustentabilidade. Revista 
Novos Estudos Jurídicos, Vol. 19 - n. 4 - Edição Especial 2014, p. 1204-1205. Disponível: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6703/3824. Acesso em: 04 de mar. 2019. 

109 CMMAD = Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida 
como Comissão de Brundtland 

110 LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução 
de Lúcia Mathilde Endlich Orth. 11. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2015. p. 48. 
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 níveis de transparência da coisa pública e de ética social. 
Indicadores ecológicos: 
 controle de substâncias agressivas para o ozônio; 
 emissão de gases de efeito estufa; 
 consumo de água por habitante; 
 reutilização e reciclagem de resíduos; 
 conservação ou resgate da cobertura vegetal; 
 nível de cuidado consciente do capital natural e de 
responsabilidade socioambiental111. 
 

Com feito, os indicadores apontados por Boff podem ser considerados de 

interesse mundial, devendo ser respeitados por todos que pretendem que, se houver 

desenvolvimento, este venha a ser sustentável. Tem-se, com esses indicadores, 

uma forma de medir o nível de preocupação que cada região ou país tem com a 

Sustentabilidade. 

No mais, Lacerda, Rosa e Ferrer explicam que o egoísmo humano foi 

fator fundamental para que o ideal de Sustentabilidade fosse criado, azo em que o 

homem desde do seu primórdio, ataca o meio ambiente. Os autores destacam os 

danos ambientais do período feudal como exemplo. Nesse sentido, o 

desenvolvimento humano acabou por demonstrar a possível extinção dos recursos 

naturais e ocorrência de desastres da mesma espécie112. 

Beck traça um paralelo entre o início da exploração do capital econômico 

e o reconhecimento, de forma pública e geral, que essa exploração gerou riscos: 

O desflorestamento fez com que os primeiros indícios se 
tornasse visíveis: a partir do momento em que os riscos da 
modernização tenham passado com sucesso pelo processo 
social de seu (re)conhecimento, altera-se a ordem mundial – 
mesmo que inicialmente pouco tenha ocorrido em termos de 
ação. As prateleiras das competências especializadas 
despencam. O espaço público passa a assumir o controle dos 
detalhes técnicos. Empresas que, em bons termos com a 
economia de mercado, foram por muito tempo afagadas por 
suas boas ações no pagamento de impostos e seu amor ao 
próximo na geração de empregos, veem-se subitamente no 

                                            
111 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis-RJ: Vozes, 2012. p. 140-141. 
112 LACERDA. Emanuela Cristina Andrade; ROSA. Alexandre Morais da; FERRER. Gabriel Real. A 

propriedade ante ao novo paradigma do Estado Constitucional Moderno: a sustentabilidade. Revista 
Novos Estudos Jurídicos, Vol. 19 - n. 4 - Edição Especial 2014, p. 1205. Disponível: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/6703/3824. Acesso em: 04 de mar. 2019. 
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banco dos réus, ou mais precisamente: atadas ao pelourinho e 
confrontadas com inquéritos semelhantes aos que teriam sido 
usados antigamente para maltratar envenenadores capturados 
em flagrante delito113. 

E continua o autor: 

Quando os riscos da modernização são “reconhecidos” – e isto 
quer dizer muito, não apenas o conhecimento a respeito deles, 
mas o conhecimento coletivo a respeito deles, a crença neles e 
a exposição política de causas e efeitos com eles associadas -, 
eles desenvolvem uma dinâmica política sem precedentes. 
Eles perdem tudo: sua latência, sua apaziguante “estrutura de 
efeito colateral”, sua inescapabilidade. Repentinamente, os 
problemas estão ali sem justificativa e como pura e explosiva 
instigação à ação. Saindo de tras das condições e constrições 
objetivas, apresentam-se as pessoas. Causas convertem-se 
em autores e oferecem explicações. “Efeitos colaterais” pedem 
a palavra e organizam-se, vão aos tribunais, exercem influência 
e não se deixam mais enganar. Como já foi dito: o mundo 
mudou114.  

De fato, se o mundo mudou, como afirma Beck, necessário que essa 

percepção seja alçada ao patamar mundial, a fim de que haja garantia de direitos e a 

segurança jurídica próprias do Direito Constituicional Moderno. Daí ser possível 

concluir que a existência de um Espaço Transnacional ambiental é uma medida que 

se impõe. 

Quando se defende a ideia de um Espaço Transnacional ambiental, isso é 

realizado em consonância com diversos fatores, em especial, a existência da 

Sustentabilidade e do Desenvolvimento Sustentável. Latouche defende, inclusive, o 

decrescimento, porque a sociedade do crescimento não seria sustentável: 

Nuestro sobrecescimiento económico se estrella contra la 
finitud de la biosfera. Sobrepasa largamente la capacidad de 
carga de la tierra. Un crecimiento infinito es incompatible con 
un planeta finito. Es verdad que la primera ley de la 
termodinámica nos enseña que nada se pierde, nada se crea. 
Sin embargo, el extraordinario proceso de regeneración 
espontáneo de la biosfera, incluso asistido por el hombre, no 
puede funcionar a un ritmo forzado. De ninguna manera puede 

                                            
113 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 

2011. p. 94. 
114 BECK, Ulrich. Sociedade de Risco: Rumo a uma outra modernidade. p. 94. 
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restituir idénticamente la totalidad de los productos degradados 
por la actividad industrial. Los procesos de transformación de la 
energía no son reversibles (segunda ley de la termodinámica) 
y, en la práctica, pasa lo mismo com la matéria; a diferencia de 
la energía, ésta es reciclable, pero nunca integralmente115. 

Nessa seara, Carvalho aponta a necessidade de atuação conjunta dos 

Estados para que haja a defesa eficaz do meio ambiente, a fim de garantir a 

Sustentabilidade: 

É necessária a atuação conjunta dos Estados para uma tutela 
global e eficaz do ambiente. As implicações da globalização 
exigem dos Estados uma readequação do Direito, pois este, 
enquanto sistema de controle social, não se constitui eficaz 
para assegurar um futuro com sustentabilidade para as 
presentes e futuras gerações e todas as formas de vida em 
escala global116. 

À vista disso, o reconhecimento da existência de um Espaço 

Transnacional ambiental é fundamental não só para a efetivação da Sustentabilidade 

e do Desenvolvimento Sustentável, mas também para uma melhor gestão de 

problemas ambientais, com base no princípio da solidariedade e, ainda, para 

justificar cada vez mais sua instituição e aplicação em espaços como a Bacia do Rio 

Amazonas, conforme se verá a seguir. 

1.5 A BACIA DO RIO AMAZONAS COMO ESPAÇO TRANSNACIONAL 

Conforme tratado nos itens anteriores, um dos principais atributos da 

Transnacionalidade é a desterritorialização e, nesse sentido, a Bacia do Rio 

                                            
115 Tradução livre: Nosso supercrescimento econômico esbarra na finitude da biosfera. Este já 

ultrapassa largamente a capacidade de carga da Terra. Um crescimento infinito é incompatível com 
um planeta finito. É certo que a primeira lei da termodinâmica nos ensina que nada se perde, nada 
se cria. Contudo, o extraordinário processo de regeneração espontânea da biosfera, mesmo 
assistido pelo homem, não pode funcionar a um ritmo alucinado. Seja como for, ele não permite 
restituir de maneira idêntica a totalidade dos produtos degradados pela atividade industrial. Os 
processos de transformação da energia não são reversíveis (segunda lei da termodinâmica) e, na 
prática, passe-se o mesmo com a matéria; ao contrário da energia, ela é reciclável, mas nunca 
integralmente. LATOUCHE, Serge. La Apuesta Por El Decrecimiento. ¿Cómo salir del imaginario 
dominante? Barcelona: Icaria Editorial, 2008. p. 38-39. 

116 CARVALHO, Sonia Aparecida de. A justiça ambiental como instrumento de garantia dos Direitos 
Fundamentais Sociais e Ambientais no Estado Transnacional. Revista Eletrônica Direito e Política, 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.8, n. 2, 2º 
quadrimestre de 2013. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica, p. 997. Acesso em: 04 mar. 
2019. 
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Amazonas mantém as mesmas características ambientais no Brasil e em todos os 

países que a compõe - Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela -, 

querendo significar que não são respeitados pela natureza os limites políticos e de 

fronteira. 

Assim, o tipo de vegetação é praticamente o mesmo, o ar produzido pela 

Floresta Amazônica atende a todos os que habitam essa região - e, quiçá o mundo -, 

os animais são quase os mesmos, os peixes da Bacia do Rio Amazonas são 

semelhantes, enfim, independentemente de que país desta região se tenha como 

referência, as características gerais são muito semelhantes e ela é considerada 

como um único bioma. 

No que se refere à Bacia do Rio Amazonas propriamente dita, o fato dos 

rios que à compõe trespassar pelos vários países, faz com que tudo o que aconteça 

em um local acabe por afetar todos os demais, justamente porque está tudo 

interligado. Assim, a contaminação da água na nascente do Rio Amazonas, por 

exemplo, implica que as demais regiões por onde passa esse mesmo rio e seus 

afluentes podem ser contaminados também. 

Além disso, tem-se que já existe o Tratado de Cooperação Amazônica 

(TCA), conforme será tratado no capítulo 2, item 2.4.1 (Desenvolvimento Sustentável 

na Bacia Amazônica), em que os países Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, 

Suriname e Venezuela se comprometeram a envidar esforços comuns para, dentre 

outras ações, promover a preservação do meio ambiente e a utilização racional dos 

recursos naturais da região117.  

Costa e Leal, tratando da Amazônia e considerando o conceito trazido por 

Stelzer, defendem o entendimento de que ela também possui as características de 

um Espaço Transnacional, uma vez que extrapola as barreiras territórios de diversos 

países. Outrossim, os autores destacam que os danos causados em uma parcela da 

Amazônia acabam por atingir os demais países que a compõe, sendo que, para 

                                            
117 No capítulo mencionado, será detalhado o Tratado e sua importância para a região da Bacia do 

Rio Amazonas. 
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exemplificar o raciocínio, eles apontam a contaminação da água e as queimadas118. 

Tudo isso, faz concluir que, sob o aspecto da desterritorialização, a Bacia 

do Rio Amazonas pode ser considerada como um Espaço Transnacional. Quanto à 

expansão capitalista, tem-se que várias as são iniciativas que visam implementar na 

região Grandes Empreendimentos. Já são realidade as Usinas de Santo Antônio e 

Jirau, no Estado de Rondônia, no território brasileiro. 

Outra usina deve ser implementada na região, desta vez uma usina 

hidrelétrica binacional, entre os países Brasil e Bolívia, e no Brasil deve ficar 

localizada no Estado de Rondônia. Essa usina já vinha sendo planejada desde a 

década de 1970, entretanto, em razão de mudanças nos setores elétricos dos dois 

países, o projeto não foi à frente, principalmente por questões de ordem política e 

diplomática, conforme explica França119. 

Entretanto, o projeto voltou a ser de interesse dos dois países e foi 

assinado, no ano de 2015, um aditivo ao Memorando de Entendimento entre eles e, 

depois, um acordo de cooperação para viabilizar estudos de inventário hidrelétrico 

no trecho binacional do Rio Madeira120. Tal projeto já tem uma estimativa de geração 

de aproximadamente 3.000 Megawatt - MW e um emprego de capital, inicialmente 

estimado em US$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares)121. 

Um investimento de tal magnitude, ainda que advenha de recursos 

públicos, será executado por empresas que detém um alto capital e, por 

consequência, também podem ser consideradas transnacionais, o que implica 

reconhecer que, por esse aspecto, a Bacia do Rio Amazonas é um Espaço 

Transnacional. 

                                            
118 COSTA, Inês Moreira da. LEAL, Jorge Luiz dos Santos. A Amazônia como Espaço Transnacional 

Típico. In: PIFFER, Carla; BALDAN, Guilherme Reibeito; CRUZ, Paulo Márcio (orgs.) 
Transnacionalidade e sustentabilidade: dificuldades e possibilidades em um mundo em 
transformação. Porto Velho: Emeron, 2018. p. 161. Disponível em: 
http://emeron.tjro.jus.br/images/noticias/2018/04/Ebook_transnacionalidade-Sustentabilidade.pdf. 
Acesso em: 04 mar. 2019. 

119 FRANÇA, Carlos Alberto Franco. Integração Elétrica Brasil-Bolívia: o encontro no Rio Madeira. 
Brasília: FUNAG, 2015. p. 86-99. 

120 IIRSA. Cosiplan. Disponível em: http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=335. 
Acesso em: 02 jul 2019. 

121 IIRSA. Cosiplan. Disponível em: http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=335. 
Acesso em: 02 jul 2019. 
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Não bastasse isso, a Amazônia, diante da Globalização, também passou 

a integrar os locais de possíveis investimentos internacionais, diante do seu elevado 

potencial de recursos naturais estratégicos, o que deve gerar preocupação para o 

governo brasileiro, na visão de Amin, que destaca, ainda, a possibilidade de 

mitigação da soberania brasileira em relação a constante intenção de 

internacionalizar a Amazônia122. 

Como consequência lógica do trânsito de novos atores na Bacia 

Amazônica, especialmente pela injeção de alto capital por empresas transnacionais 

e a desterritorialização mencionada acima, haverá também uma mitigação do papel 

estatal em regular tudo isso, o que poderá ser agravado se não houver uma ação 

coordenadas de todos os países na tomada de decisões estratégicas no tocante aos 

investimentos possíveis na região, concluindo-se que a Bacia do Rio Amazonas é 

um Espaço Transnacional.  

Depois de identificar a Bacia do Rio Amazonas como um Espaço 

Transnacional, a partir do próximo capítulo será abordado o tema de Dano Ambiental 

que pode ocorrer em razão da presença do homem e da instalação de Grandes 

Empreendimentos nessa região, sem desconsiderar a necessidade de 

desenvolvimento, que estes sejam, necessariamente, sustentáveis. 

                                            
122 AMIN, Mario Miguel. A Amazônia na geopolítica mundial dos recursos estratégicos do século XXI. 
Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 107, 2015, p. 17-38.   
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CAPÍTULO 2  

DESENVOLVIMENTO E A BACIA DO RIO AMAZONAS 

Este capítulo apresenta a Bacia do Rio Amazonas, definindo inicialmente 

o que seja bacia hidrográfica e identificando as características das Bacia do Rio 

Amazonas e Amazônica. Também faz a relação necessária entre a Bacia do Rio 

Amazonas e a Floresta Amazônica, além de identificar a presença do homem nessa 

região, bem como a exploração econômica dela decorrente. Segue o capítulo 

tratando de Sustentabilidade e desenvolvimento, verificando as opções para o 

desenvolvimento considerando a presença de Grandes Empreendimentos que se 

instalaram na região. Finaliza-se o capítulo analisando o conceito de Dano Ambiental 

e os impactos decorrentes. 

2.1 AS BACIAS DO RIO AMAZONAS E AMAZÔNICA 

Antes de adentrar ao tema da Bacia do Rio Amazonas propriamente dito, 

se faz necessário entender a importância da água e do que se trata uma Bacia 

Hidrográfica. 

2.1.1 A definição de bacia hidrográfica 

Montana Martinez salienta que há os valores da água: biológico, 

ecológico, ambiental e hidrológico; mas existem outros como o cultural, social, 

geoeconômico e geopolítico “que estão associados às funções que são dadas à 

água nas construções social, econômica e política”, reconhecendo que, na história 

do ser humano, a água, como recurso hídrico, sempre esteve e estará ligada às 

bacias hidrográficas, locais ou transnacionais123. 

                                            
123 MONTANA MARTÍNEZ, Mônica. Bacia Amazônica e hidropolítica: interdependência hidrológica, 

incipiente regime regional e baixo conflito. 2012. x, 327 f., il. Tese (Doutorado em Relações 
Internacionais) - Universidade de Brasília/UFRR/FLACSO, Brasília, 2012, p. 49-51. Para chegar a 
conclusão de que a água como recurso hídrico sempre esteve ligada a história do ser humano, em 
nota de rodapé, a autora afirma o seguinte: “Em relação ao surgimento de algumas das civilizações 
mais antigas, temos a bacia do Rio Nilo, berço da civilização egípcia; a civilização mesopotâmica, 
que se abrigou no vale dos rios Tigre e Eufrates; os hebreus, na bacia do rio Jordão; os chineses 
que se desenvolveram às margens dos rios Yang-Tse e Huang Ho; os hindus, na planície dos rios 
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Nessa linha, Ishihara aponta que o termo bacia hidrográfica, em inglês, é 

denominado River Basin ou Watershed, de modo que esta última trata de uma 

adaptação da palavra alemã Wasser-Sheide: 

Em inglês, o conceito de bacia hidrográfica pode ser entendido 
tanto pela palavra “River Basin” quanto por “Watershed”, tendo 
esta última, uma associação a bacias em menores escalas 
(Sub-Bacias). A palavra “Watershed” foi derivado do alemão 
“Wasser-Scheide” ou “water parting” (REIMOLD, 1998 apud 
KAUFFMAN, 2002), que possuem o sentido de divisor de 
águas. O equivalente alemão Wasser-Scheide vem sendo 
utilizado desde o século 14 (KAUFFMAN, 2002). Como um 
termo científico, a palavra em Inglês “Watershed” começou a se 
tornar mais comum a partir de 1800 (Dicionário de Inglês 
Oxford, 1978). Segundo o Online Etymology Dictionary (2001) 
a palavra “Watershed” deriva das palavras Water = Água + 
Shed = no sentido topográfico da "crista de terreno elevado 
entre dois vales, indicando uma divisão124. 

Seguindo esse norte, Ishihara, após analisar diversos estudiosos, assim 

conceitua a Bacia Hidrográfica125: 

De uma forma geral, percebe-se grande semelhança nos 
conceitos de Bacia Hidrográfica dado na literatura entre 
diversos autores. Hidrologicamente, segundo Viessman Jr. et 
al. (1977) e World Vision (2013), bacia hidrográfica é uma área 
definida topograficamente, drenada por um curso d’água ou um 
sistema conectado de cursos d’água que encaminha toda água 
precipitada a um curso d’água principal, dispondo de uma 
simples saída para que toda vazão efluente seja descarregada. 
O termo bacia hidrográfica refere-se a uma compartimentação 
geográfica natural delimitada por divisores de água. Esse 
compartimento é drenado superficialmente por um curso d’água 
principal e seus afluentes, segundo a conceituação de Santana 
(2003). Black (1996) considera a bacia hidrográfica como uma 
unidade de terra natural ou perturbada, na qual toda a água 
que cai (ou emana de nascentes) é coletada por gravidade e a 
porção que não evapora escorre através de uma saída comum. 

                                                                                                                                        
Indo e Ganges”. 

124 ISHIHARA, Júnior Hiroyuki. Conhecimento técnico e a regulação ambiental na amazônia: a 
utilização da bacia hidrográfica nos EIA/RIMA das UHE do Rio Madeira e de Belo Monte. 
Orientadora: Nírvia Ravena. 2015. 212 f. Tese (Doutorado em Ciências do Desenvolvimento 
Socioambiental) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 
2015. Disponível em:http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11167. Acesso em: 03 jun. 2019. p. 
49. 

125 ISHIHARA, Júnior Hiroyuki. Conhecimento técnico e a regulação ambiental na amazônia: a 
utilização da bacia hidrográfica nos EIA/RIMA das UHE do Rio Madeira e de Belo Monte. p. 50-53. 
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Segundo este autor, a bacia hidrográfica é a unidade básica de 
suprimento de água. [...] 
O conceito de bacia hidrográfica deve incluir também noção de 
dinamismo, por causa das modificações que ocorrem nas 
linhas divisórias de água sob o efeito dos agentes erosivos, 
alargando ou diminuindo a área da bacia (ASSIS, 2004), seja 
por processos naturais (longo tempo) ou por ações antrópicas 
(curto tempo). Vale ressaltar, no entanto, que estas 
modificações, em geral, são mínimas perto das escalas 
espaciais das bacias hidrográficas, não comprometendo sua 
dinâmica em grande escala. 
Semelhantemente as citadas definições, Tucci (2007) define 
bacias hidrográficas como sendo uma área de captação natural 
da água precipitada que faz convergir os escoamentos (runoff) 
para um único ponto de saída, seu exultório. A bacia 
hidrográfica compõe-se basicamente de um conjunto de 
superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por 
cursos de água que confluem até resultar num leito único no 
exultório (em geral o ponto topográfico mais baixo da bacia). É 
um conjunto de terras drenadas por um curso d’água principal e 
seus afluentes, formado nas regiões mais altas do relevo por 
divisores de água [...]. 

Ainda sobre a definição, Ishihara aponta que as bacias são divididas de 

acordo com seu tamanho, sendo classificadas em pequenas, médias e grandes, de 

modo que o conjunto de pequenas bacias pode formar bacias maiores, destacando 

que as bacias têm forte papel ecológico126.No mais, as bacias hidrográficas são 

vistas como um sistema de inter-relações que se fazem dentro do citado ambiente, 

havendo integração com outros sistemas como o biológico, o físico e o social127. 

Depois de explicar a complexidade de uma bacia hidrológica128, Montana 

Martinez conclui que esse termo representa uma “unidade física natural que tem em 

comum diversos processos ambientais” e deve ser considerada como uma “unidade 

lógica para o planejamento do desenvolvimento humano, social e econômico, bem 

                                            
126 ISHIHARA, Júnior Hiroyuki. Conhecimento técnico e a regulação ambiental na amazônia: a 

utilização da bacia hidrográfica nos EIA/RIMA das UHE do Rio Madeira e de Belo Monte. p. 53. 
127 ISHIHARA, Júnior Hiroyuki. Conhecimento técnico e a regulação ambiental na amazônia: a 

utilização da bacia hidrográfica nos EIA/RIMA das UHE do Rio Madeira e de Belo Monte. p. 55-56. 
128  A autora explica que utiliza o termo bacia hidrológica, por entender que ele abrange o termo bacia 

hidrológica e bacia hidrogeológica. Nesta tese, utilizaremos apenas o termo bacia hidrológica, sendo 
importante o aspecto levantado pela autora quanto ao planejamento e desenvolvimento local, 
regional e transnacional, especialmente no tocante a permitir a sustentabilidade ambiental. 
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como para o desenvolvimento de políticas” 129. 

Montana Martinez explica a importância do conceito: 

De forma geral, a partir de todo o anteriormente exposto, é 
importante destacar a importância de adotar o conceito de 
bacia hidrológica, pois ele se constitui como unidade básica 
para o planejamento da ocupação territorial, o desenho de 
políticas públicas, o planejamento do desenvolvimento local, 
regional e transnacional, de forma a permitir a sustentabilidade 
ambiental. Isso implica um adequado gerenciamento hídrico, 
em concordância com as características físicas da bacia, tal 
como prevê – de forma implícita- o conceito de Bacia de 
Drenagem Internacional. Por essas razões, esses dois 
conceitos (Bacia hidrológica e Bacia de Drenagem 
Internacional) são trabalhados neste estudo de forma 
complementar130. 

Ademais, vale destacar que há diferença, apesar da similaridade 

etimológica, entre os termos Bacia do Rio Amazonas e Bacia Amazônica. Silva e 

Dantas explicam que o primeiro termo é o utilizado para se referir a parcela 

continental da bacia131. Já a Bacia Amazônica tem outras características, como se 

verá no próximo tópico. 

2.1.2 Características da Bacia do Rio Amazonas e da Bacia Amazônica 

Segundo definição de um grupo de peritos reunidos em um seminário 

organizado pela Comissão Europeia em colaboração com a Organização do Tratado 

de Cooperação Amazônica – OTCA, no ano de 2005, os limites da Bacia do Rio 

Amazonas são os seguintes: 

                                            
129 MONTANA MARTÍNEZ, Mônica. Bacia Amazônica e hidropolítica: interdependência hidrológica, 

incipiente regime regional e baixo conflito. p. 54. 
130 MONTANA MARTÍNEZ, Mônica. Bacia Amazônica e hidropolítica: interdependência hidrológica, 

incipiente regime regional e baixo conflito. p. 57-58. No mesmo texto, a autora faz um interessante 
resumo histórico do tratamento internacional que foi dado para as águas, narrando o que ocorreu 
desde as primeiras discussões na 52° Conferência organizada pela Associação de Direito 
Internacional (ILA), em 1966, na cidade de Helsinque, Finlândia, passando pela aprovação, em 
Assembléia Geral a Convenção Internacional de Direito Internacional sobre a utilização de Rios 
Internacionais para Fins Diferentes da Navegação (ONU, 1997), o e Tratado de Cooperação 
Amazônica, que foi assinado por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Inglesa, Peru, 
Suriname, mesmo que a Guiana Inglesa e o Suriname não integrem a Bacia do Rio Amazonas.  

131 TELES DA SILVA. Solange; DANTAS. Fernando Antônio de Carvalho. Águas na Amazônia e o 
Direito Ambiental Internacional. Revista NEJ - Eletrônica, Vol. 17 - n. 1/jan-abr 2012. 2012, p. 40. 
Disponível: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3637. Acesso em: 18 mar. 2019. 
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Consiste na região natural localizada na América do Sul tropical 
que compreende a totalidade da Bacia do Rio Amazonas, 
desde todas as suas nascentes de maior altitude nos sistemas 
montanhosos circundantes (terras altas de Guiana e 
montanhas Pakaraima ao norte, Serras Acaraí e Tumucumaque 
a nordeste, Cordilheira dos Andes ao oeste e Guaporé - 
brasileiro - Escudo ou Planalto ao sul), até à foz no extremo 
leste (delta do Amazonas). Além da bacia do Amazonas 
propriamente dita, esta região compreende igualmente toda a 
bacia hidrográfica do Tocantins no Brasil. Encontra-se 
igualmente incluído o cinturão de águas salobras ocupando a 
transição entre o delta do rio e o Oceano Atlântico. Esta região 
hidro-geográfica estende-se aos seguintes países da América 
do Sul: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e 
Venezuela.  
A Bacia Hidrográfica do Amazonas consiste, em primeiro lugar, 
no tronco principal do vale do Rio Amazonas, formado pelo 
trecho brasileiro do Rio Amazonas, desde a sua foz no Oceano 
Atlântico até à sua confluência com o Rio Negro, e pelo 
brasileiro-peruano Rio Solimões, desde a sua confluência com 
o Rio Negro até Iquitos a montante e à confluência dos rios 
Ucayali e Marañón, e, em segundo lugar, por todas as bacias 
hidrográficas individuais que afluem para este eixo fluvial de 
primeira ordem132. 

Para fins de melhor visualização, a Bacia do Rio Amazonas é comumente 

ilustrada conforme figura abaixo: 

                                            
132 EVA, H. D.; HUBER, O. Proposta para definição dos limites geográficos da Amazônia – 

Síntese dos resultados de um seminário de consulta a peritos organizado pela Comissão Europeia 
em colaboração com a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – CCP ISpra 7-8 de 
junho de 2005. European Commission, OTCA, p. 16. Disponível em: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC68634/eur%2021808%20br.pdf. Acesso 
em: 03 jun 2019. 
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Figura 3 – Bacia do Rio Amazonas133 
 

No que se refere à porção brasileira da bacia hidrográfica e diante do 

potencial hídrico nacional, em 1997, adveio a Lei nº. 9.433, que estabeleceu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sobre a norma, Ishihara explica que seu 

intento foi o de melhor regular o uso das águas brasileiras e que, na oportunidade, o 

território pátrio foi dividido em 13 (treze) regiões hidrográficas. Entretanto, com a 

Resolução 32/2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH surgiu uma 

nova divisão, que também possuem subdivisões: 

Com a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH) - Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passou-se a 
ter um instrumento de regulação ambiental (água), adotando-se 
uma gestão mais participativa e descentralizada no Brasil 
(RAVENA, 2004, 2012a). Como um instrumento norteador com 
bases legais, a Lei 9.433/97 no seu Art. 1º, inciso V, baseada 
nos princípios da descentralização e da participação, 
fundamenta a bacia hidrográfica como sendo a unidade 
territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos; sendo este fundamento um princípio 
adotado por diversos países que implementaram sua PNRH. 
O PNRH estabeleceu inicialmente treze (13) regiões 
hidrográficas com as Unidades Hidrográficas de Referência 
(UHR), compreendendo bacias ou conjunto de bacias 

                                            
133 WIKIPEDIA. Bacia do Rio Amazonas. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Amazonas. Acesso em: 22 mar. 2019. 
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hidrográficas contíguas, onde o rio principal deságua no mar ou 
em território estrangeiro. Segundo a Resolução nº 32 de 15 de 
outubro de 2003, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), atualmente as regiões hidrográficas do país 
compreendem somente doze […] 
Além destas 12 Regiões hidrográficas nacionais, existe uma 
subdivisão de segundo nível, caracterizando 83 unidades que 
estão associadas aos principais rios do país. Adicionalmente, 
foram consideradas as divisões já adotadas pelos sistemas 
estaduais de gerenciamento de recursos hídricos, compondo 
um terceiro nível de discretização com 277 unidades 
hidrográficas. Este nível revelou-se adequado para a 
agregação das diferentes informações consideradas no 
contexto e na abrangência do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos [...]134. 

Ademais, o Ministério do Meio Ambiente - MMA assim reforça a ideia 

supra ao afirmar que “Para efeito de planejamento e gerenciamento, o Brasil adotou, 

no seu Plano Nacional de Recursos Hídricos, uma divisão do país em 12 Regiões 

Hidrográficas, organizadas segundo a localização das principais bacias hidrográficas 

do País”135. 

Na figura abaixo, destaca-se a localização da Bacia Amazônica: 

                                            
134 ISHIHARA. Junior Hiroyuki. Conhecimento técnico e a regulação ambiental na amazônica: a 

utilização da Bacia Hidrográfica nos EIA/RIMA das UHE do Rio Madeira e de Belo Monte. 
Orientadora: Nírvia Ravena. 2015. 212 f. Tese (Doutorado em Ciências do Desenvolvimento 
Socioambiental) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 
2015. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11167. Acesso em: 03 jun. 2019. p. 
56. 

135 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. GEO Brasil: recursos hídricos. 2007. Disponível em: 
https://www.ceivap.org.br/estudos/GEO-Brasil-Recursos-Hidricos.pdf. Acesso em: 22 mar. 2019. p. 
21. 
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Figura 4 – Bacia Amazônica136 

 
 

Assim, segundo a Resolução 32/2003 do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, a Bacia Amazônica é “constituída pela bacia hidrográfica do rio Amazonas 

situada no território nacional e, também, pelas bacias hidrográficas dos rios 

existentes na Ilha de Marajó, além das bacias hidrográficas dos rios situados no 

Estado do Amapá que deságuam no Atlântico Norte”137. 

Wolfgang J. Junk e J. A. S. Nunes de Mello afirmam que a Bacia 

Amazônica “cobre uma área de 7,1 x 100 km²”, bem como que o Rio Amazonas 

possui uma descarga média anual de 175 mil m³/sec138. Outrossim, os mesmos 

autores, analisando o potencial energético da mencionada bacia, concluem que ela 

possui 45% (quarenta e cinco por cento) do potencial hidroelétrico do Brasil. 

Quanto à bacia hidrografia amazônica, Alves explana que é a maior do 

                                            
136 Agência Nacional de Águas. Bacia Amazônica. Disponível: 

http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/graphover.show?id=92&fname=geoft_regiao_hidrogra
fica.png&access=public. Acesso em: 09 jun. 2019. 

137 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução 32 de 15 de outubro de 2003. Disponível em: 
http://www.ceivap.org.br/ligislacao/Resolucoes-CNRH/Resolucao-CNRH%2032.pdf. Acesso em: 04 
de mar. 2019. 

138 JUNK. Wolfgang J.; NUNES DE MELLO. J. A. S. Impactos ecológicos das represas hidrelétricas na 
Bacia Amazônica brasileira. p. 01. Revista de Estudos avançados. v.4 n.8. São Paulo jan./abr. 
1990. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141990000100010. Acesso em: 04 de mar. 
2019. 
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mundo, contando com 24.000 (vinte e quatro mil) quilômetros de rios navegáveis, de 

modo que o principal rio, o Amazonas, conta com mais de 7.000 (sete mil) rios 

tributários. Outrossim, Alves realiza apontamentos quanto a presença do rio em 

outros países, como no Peru139. 

Hemming também descreve a Bacia do Rio Amazonas como o maior 

sistema fluvial do mundo, por conferir características superlativas: “descarrega no 

Atlântico um quinto de toda agua doce despejada nos oceanos por todos os rios do 

planeta”, querendo significar que é 4 vezes maior que o do Congo, 10 vezes maior 

que o do Mississipi e 60 vezes maior do que o do Nilo140. 

Igualmente, o MMA, com maiores detalhes e dados, assim conceitua a 

Região Hidrográfica Amazônica141: 

A Região Hidrográfica Amazônica, na forma como é tratada 
neste Caderno (Figura 3), está inserida no quadrante definido 
pelas coordenadas: 05º20’N/048°20’W e 16°20’S/074°00W, 
sendo que o rio Amazonas lança suas águas no Oceano 
Atlântico aproximadamente ao nível da linha do Equador, na 
altura dos 50°W de longitude. 
Ocupando uma área total de 6.925.674 km², desde as 
nascentes do rio Amazonas nos Andes Peruanos até sua foz 
no Oceano Atlântico, a Região Hidrográfica Amazônica, tem no 
Brasil 63,88% do seu território. Nos demais países que a 
compõem, numa visão continental, portanto, além do mostrado 
na Figura 3, a região tem respectivamente: 16,14% na 
Colômbia, 15,61% na Bolívia, 2,31 % no Equador, 1,35 % na 
Guiana, 0,60 % no Peru e 0,11% na Venezuela, de participação 
em sua área total (FILIZOLA et al., 2002). 
Em território brasileiro, a superfície da Região Hidrográfica 
Amazônica, conforme definição da Resolução n.º 32 do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de 15 de outubro de 
2003, compreende áreas pertencentes a sete Estados da 
Federação (Quadro 1) e ocupa, aproximadamente, 3,8 milhões 
de km2 do território nacional. Neste sentido, a Região 
Hidrográfica Amazônica é menor do que a área definida do 
ponto de vista de desenvolvimento regional, como Amazônia- 

                                            
139 ALVES, Benedito Antônio. Amazônia Brasileira, Soberania Ameaçada. Porto Velho, 2013. p. 

100-101. 
140 HEMMING, John. Arvores de rios: A histórica da Amazônia. Tradução de André Luiz Alvarenga. 

São Paulo: Editora Senac, 2011, p. 417. 
141 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 

2006. p. 24. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_ publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 
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Legal, sendo ainda, que as duas regiões apresentam limites 
distintos [...]142. 

No Resumo Executivo do GEO (Global Environment Outlook) Brasil, o 

mesmo Ministério aponta: 

A maior região hidrográfica é a Amazônica, com 3.870 km², 
enquanto a mais povoada é a do rio Paraná, com população de 
quase 55 milhões de pessoas. Pelo critério de densidade 
demográfica, contudo, a região que apresenta maior índice é a 
Atlântico Sudeste, com 118 habitantes por km²; no extremo 
oposto está a região Amazônica, com apenas 2 hab/km². 
Apesar da baixa densidade, a região Amazônica apresenta 
uma taxa de urbanização de 67%, estando próxima da média 
nacional, que é de 81% de urbanização - um efeito da 
migração campo-cidade e do processo de industrialização 
registrado nos últimos 60 anos. […] 
A Bacia Amazônica ocupa 2/5 da América do Sul e 5% da 
superfície terrestre. Sua área, de aproximadamente 6,5 milhões 
de quilômetros quadrados, abriga a maior rede hidrográfica do 
planeta, que escoa cerca de 1/5 do volume de água doce do 
mundo. Sessenta por cento da Bacia Amazônica se encontra 
em território brasileiro.   
A Amazônia possui uma enorme, mas frágil biodiversidade, 
assentada numa planície sedimentar dotada de camada 
orgânica delgada e superficial, dependente da manutenção da 
cobertura vegetal para sua auto-reprodução e estabilidade dos 
solos. Sua importância está associada aos “serviços 
ambientais” prestados ao Planeta Terra, em termos climáticos, 
principalmente pela reserva e difusão de umidade pela floresta, 
e de captura de gás carbônico, ambos com repercussões 
globais. 
Reconhecida como uma das regiões mais úmidas do mundo, a 
Bacia tem uma enorme importância na dinâmica climática e no 
ciclo hidrológico do planeta, contribuindo para o regime de 
chuvas e evapotranspiração da América do Sul e demais 
regiões143. 

O MMA descreve a Bacia Amazônica como sendo dividida em sub-

regiões, possuindo cursos de águas distintos e outros rios, além do principal, o Rio 

Amazonas: 

                                            
142 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 

2006. p. 24. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_ publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 

143 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. GEO Brasil: recursos hídricos. p. 22. 
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A hidrografia da Região Hidrográfica Amazônica apresenta, 
além do curso principal, o rio Solimões/Amazonas, com 
dimensões únicas no globo (mais de 6.000 km da nascente até 
a foz e a maior descarga de água doce lançada aos oceanos), 
tributários, também, de grande monta. Assim, um vasto e denso 
conjunto de rios e cursos de água de menor extensão e 
volume, constituem uma grande rede natural apta ao transporte 
fluvial, que se estende por toda a Região Hidrográfica com 
mais de 50 mil km de trechos navegáveis. 
Dentre os principais e maiores cursos de água, tributários do 
Amazonas, destacam-se, pela margem direita, os rios Javarí, 
Juruá, Jutaí, Purús, Madeira, Tapajós e Xingu e, pela margem 
esquerda, os rios Iça, Japurá, Negro, Uatumã, Nhamundá, 
Trombetas e Jari144. 

Outrossim, o MMA especifica, ainda, que a maior parte da Bacia 

Amazônica se encontra situada no Estado do Amazonas – cerca de 35% (trinta e 

cinco por cento), enquanto a sua menor parcela está no Estado do Amapá, com 

cerca de 3% (três por cento), conforme quadro a seguir: 

 
Estado 

Área na Região Hidrográfica 
Amazônica (%) 

Acre 3,41 
Amapá 3,19 

Amazonas 35,07 
Mato Grosso 20,17 

Pará 27,86 
Rondônia 5,30 
Roraima 5,01 

Quadro 2: Percentual de área ocupada na Região Hidrográfica Amazônica por Estado145 

 

Martinez destaca o “fato de que as águas não respeitam as fronteiras 

nacionais, condição que recai na necessidade de uma visão conjunta para gerenciar, 

da melhor forma possível, a maior e mais importante bacia do mundo”, o que implica 

em ampliar os conceitos de cooperação e soberania146. Com efeito, a permanência 

das mesmas características das águas da Bacia do Rio Amazonas e o 

                                            
144  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 

2006. p. 26. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_ publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 

145 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 
2006. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao3032011024915.pdf. Acesso em: 
04 de mar. 2019. 

146 MONTANA MARTÍNEZ, Mônica. Bacia Amazônica e hidropolítica: interdependência hidrológica, 
incipiente regime regional e baixo conflito. p. 309. 
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reconhecimento de que há necessidade de ampliação dos conceitos de cooperação 

e soberania reforçam o entendimento de que esta porção da América do Sul se trata 

de um Espaço Transnacional.  

Já Alves aparta uma parcela de sua obra para alertar sobre a hidroguerra, 

por entender que a abundância ou escassez de água pode gerar conflitos, inclusive 

em razão de que ela é necessária para tocar importantes empreendimentos 

industriais, a exemplo de hidroelétricas. Nesse sentido, o autor esclarece a 

importância da parte brasileira da Bacia do Rio Amazonas147. 

A região da Bacia do Rio Amazonas, além do recorde de maior bacia 

mundial, também abriga a maior floresta tropical do mundo: a Floresta Amazônica. 

Segundo o MMA, a cobertura vegetal corresponde a cerca de 70% 

(setenta por cento) da região da Bacia do Rio Amazonas, cuja floresta possui grande 

biodiversidade, animal e vegetal, havendo desde florestas inundadas até cerrado: 

No que diz respeito à cobertura vegetal, há grande variedade 
de formações florestais e de campos. A Amazônia é conhecida 
como a região que abriga a maior biodiversidade do planeta e a 
sua vegetação varia de uma cobertura baixa em altitude (na 
porção andina) até a floresta tropical úmida Amazônica, ou 
Hylea. Esta cobertura se estende por cerca de 5.000.000 km2, 
perfazendo aproximadamente 70% da totalidade da Bacia 
Hidrográfica continental (KOHLHEPP, 1978), portanto indo 
além da área da Região Hidrográfica. 
No contexto da densa floresta tropical Amazônica, destacam-se 
as matas de terra firme, florestas inundadas, várzeas, igapós, 
campos abertos e cerrados, em função de características 
peculiares que apresentam. As áreas de cerrado e outras 
variações como as campinas e campinaranas estão 
representadas de maneira esparsa. Os cerrados apresentam 
alguma particularidade espacial dada à sua ocorrência nas 
regiões norte/nordeste de Roraima e na fronteira sul da região, 
com o planalto central do Brasil. 
A Floresta Amazônica cresce sobre o solo e não do solo (SIOLI, 
1991), o que significa dizer que a floresta utiliza o solo apenas 
como fixação mecânica e não como fonte principal de 
nutrientes. Isso devido a um sistema radicular superficial e 
denso que age como filtro reabsorvendo e reconduzindo a 

                                            
147 ALVES, Benedito Antônio. Amazônia Brasileira, Soberania Ameaçada. Porto Velho, 2013. p. 

102-103. 
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substância viva da e para a floresta148. 

Alves conta, ainda, citando o Professor Lauro E. S. Barata, que apenas 

1% (um por cento) da biodiversidade amazônica, na esfera química, tenha sido 

estudada. Sobre a Floresta Amazônica, o mesmo autor diz que o citado ecossistema 

tem mais de 40% (quarenta por cento) do estoque genético do planeta. Acrescenta, 

ainda, que biodiversidade na mencionada floresta é amplamente maior que a da 

América do Norte, por exemplo149. 

Logo, a relação ambiental que se tem entre a Bacia do Rio Amazonas e a 

Floresta Amazônica é essencial para um bom equilíbrio ecológico da região, de 

modo que, qualquer alteração, seja em uma ou na outra, acaba causando 

consequências em ambas, visto sua inter-relação. 

Vale ressaltar que esta tese não trata da Floresta Amazônica, sendo que 

este registro é apenas para identificar sua importância em relação a Bacia 

Amazônica, passando-se em seguida, a tratar da presença do homem nesta região. 

2.2 PRESENÇA DO HOMEM NA BACIA DO RIO AMAZONAS 

Assim como na grande parte do mundo, a presença humana é perceptível 

na região da Bacia do Rio Amazonas. Em levantamento realizado por meio de 

satélite, constatou-se que a Bacia do Rio Amazonas tem perdido cerca de 350 km² 

de superfície de água, por ano, conforme o projeto Mapbiomas:  

Imagens de satélite mostram ano a ano a redução que a 
Floresta Amazônica vem sofrendo por causa do desmatamento. 
Agora elas começam a revelar também um outro impacto sobre 
a região – a redução de superfície de água. A Amazônia, aos 
poucos, está secando. Em 33 anos, foram perdidos, em média, 
350 km² de superfície de água por ano. 
Os dados foram revelados a partir da análise de imagens de 
satélite feitas da região entre 1985 e 2017 compiladas pelo 
projeto MapBiomas, iniciativa multi-institucional que investiga 
as transformações do território brasileiro a partir desse tipo 

                                            
148 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 

2006. p. 29. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao03032011024915.pdf. Acesso em: 
04 de mar. 2019. 

149 ALVES, Benedito Antônio. Amazônia Brasileira, Soberania Ameaçada. p. 98-99. 
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mapeamento. O trabalho, feito por pesquisadores das ONGS 
WWF-Brasil e Imazon, também conta com apoio da ferramenta 
Google Earth Engine. 
As imagens mostram que nesse período a dinâmica natural dos 
rios da região mudou. “O problema não é só a perda total de 
superfície, mas entender onde isso está acontecendo. Os rios 
têm sua dinâmica de inundação e seca. Existe uma variação 
natural, com anos mais cheios e anos mais secos, mas temos 
visto que não tem ocorrido a recuperação após uma temporada 
mais seca”, explica Bernardo Caldas de Oliveira, especialista 
em conservação do WWF-Brasil150. 

Goodland e Irwin realizaram um exame cronológico dos fatos históricos 

relativos a Amazônia, entre os quais se destacam para a presente tese, as primeiras 

amostras de borracha coletadas pelo francês Charles Mirie de La Condamine; 

(1736), a primeira linha de navegação criada pelo Barão de Mauá (1853); O êxodo 

de cerca de 160.000 mil pessoas, vindas do nordeste em razão da seca, para a 

região amazônica (1887-1900); o tratado de Petrópolis, no qual o Bolívia vende o 

território do Acre para o Brasil (1903), após um conflito armado em 1902; a criação 

das Rodovia Belém – Brasília (1958) e a Transamazônica (1974)151. 

Verifica-se que a atuação do homem, na realização de Grandes 

Empreendimentos, como por exemplo a construção de hidroelétricas, provoca 

alterações climáticas que são fatores que contribuem para a diminuição do volume 

de águas dos rios que compõem a Bacia do Rio Amazonas. 

Com efeito, a simples presença do homem tem trazido prejuízos ao meio 

ambiente, com constante desmatamento da Floresta Amazônica. A Organização Não 

Governamental -  ONG Imazon apontou que, só em outubro de 2013, houve uma 

perda de 244km² de floresta152. No mesmo sentido, o MMA salientou que o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE verificou que, até 1978, a Floresta 

                                            
150 GIRARDI. Giovana. Amazônia perde por ano 350 km² de superfície de água, revela estudo com 

imagens de satélite. Estadão. Blogs 2019. Disponível em: 
https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ ambiente-se/amazonia-perde-por-ano-350-
km%C2%B2-de-superficie-de-agua-revela-estudo-com-imagens-de-satelite/. Acesso em: 22 mar. 
2019. 

151 GOODLAND, Robert; IRWIN, Howard. A selva amazônica: do inferno verde ao deserto vermelho? 
São Paulo: Itatiaia, 1975. p. 40-43. 

152 G1. IMAZON aponta alta de 467% no desmate da Amazônia em outubro. São Paulo. 17 nov. 2014. Natureza. 
Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/11/imazon-aponta-alta-de-467-no-desmate-
da-amazonia-em-outubro.html. Acesso em: 12 mar. 2019. 
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Amazônica teve uma área de mais de 85.000 km² desmatados153: 

Ainda em relação à floresta, porém relacionadas às atividades 
antrópicas, imagens de satélite tratadas pelo Inpe têm 
mostrado feições que vêm modificando a paisagem da 
cobertura vegetal amazônica, principalmente em função dos 
avanços do desmatamento. 
O monitoramento do Inpe, focado na derrubada de floresta em 
pé, mostra, que até janeiro de 1978, um total de 85.100 km2 da 
floresta haviam sido desmatados, resultado das ações 
humanas na Bacia ao longo de mais de quatro séculos. Os 
dados mais recentes dão conta de que, um percentual da 
ordem de 15% da floresta já tenha sido derrubado [...]. 

Os dados a seguir confirmam que o desmatamento não cessou: 

                                            
153 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 

2006. p. 68. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/ 161_publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 
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TAXA PRODES 2004 A 2018 (km²)154: 

 
Ano/Estados 

 
AC 

 
AM 

 
AP 

 
MA 

 
MT 

 
PA 

 
RO 

 
RR 

 
TO 

 
AMZ 

LEGAL 
2004 728 1.232 46 755 11.814 8.870 3.858 311 158 27.772 
2005 592 775 33 922 7.145 5.899 3.244 133 271 19.014 
2006 398 788 30 674 4.333 5.659 2.049 231 124 14.286 
2007 184 610 39 631 2.678 5.526 1.611 309 63 11.651 
2008 254 604 100 1.271 3.258 5.607 1.136 574 107 12.911 
2009 167 405 70 828 1.049 4.281 482 121 61 7.464 
2010 259 595 53 712 871 3.770 435 256 49 7.000 
2011 280 502 66 396 1.120 3.008 865 141 40 6.418 
2012 305 523 27 269 757 1.741 773 124 52 4.571 
2013 221 583 23 403 1.139 2.346 932 170 74 5.891 
2014 309 500 31 257 1.075 1.887 684 219 50 5.012 
2015 264 712 25 209 1.601 2.153 1.030 156 57 6.207 
2016 372 1.129 17 258 1.489 2.992 1.376 202 58 7.893 
2017 257 1.001 24 265 1.561 2.433 1.243 132 31 6.947 
2018* 470 1.045 -** 281 1.749 2.840 1.314 176 25 7.900 

Var. 2018-
2017* 

82.9% 4.4% - 6% 12% 16.7% 5.7% 33.3% -19.4% 13.7% 

Var. 2018-
2004* 

-35% -15% - -63% -85% -68% -66% -43% -84% -72% 

 
Quadro 3: Taxa PRODES de desmatamento155 

 
 

O MMA afirma que a presença humana na região da Bacia Amazônica 

ocorre há mais de 9 (nove) milênios, e que, modernamente, há fluxos de migração, 

de acordo com a economia: 

Na verdade, a presença humana na Região Hidrográfica 
Amazônica tem registros de existir há mais de nove mil anos. 
Outros estudos comprovam a presença de culturas diversas na 
região, desde a Amazônia central até o Amapá e a Ilha do 
Marajó (NEVES, 2005 e IEPA, 2005). Especificamente nesse 
último caso, os registros dão conta da presença de uma cultura 
exógena à área, ocorrida por volta de 1.300 a.C. (IEPA, 2005). 
Ao longo de sua história mais recente (da colonização luso-
espanhola aos dias atuais) a Região Amazônica tem passado 
por um processo de evolução sociocultural marcado por 

                                            
154 Taxa PRODES está relacionada ao Projeto PRODES, que “realiza o monitoramento por satélites 

do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de 
desmatamento na região, que são usadas pelo governo brasileiro para o estabelecimento de 
políticas públicas. As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento 
identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação dos 
dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são 
apresentados no primeiro semestre do ano seguinte”, conforme Coordenação Geral de Observação 
da Terra, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para saber mais, consultar o seguinte link: 
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes. Acesso em: 13 mar. 2019. 

155 INPE. Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Disponível em: 
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes. Acesso em: 02 mar. 2019. 
Atualizado em 23/11/2018; ** Nesta estimativa não foram observados dados do Estado do AP). 
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diferentes períodos de fluxos migratórios. Estes fluxos sempre 
se mantiveram conectados aos diferentes ciclos econômicos, 
que motivaram a evolução do uso e ocupação das terras da 
região156. 

Dentre os grupos antropológicos que têm presença na região da Bacia 

Amazônica, destaca-se a população indígena157, a qual possui uma contribuição 

cultural imensa, em diversas terras na localidade, negra158 e cabocla-ribeirinha159, 

                                            
156 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 

2006. p. 68-69. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_ publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 

157 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 
2006. p. 68-69. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_ publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019: A contribuição e presença indígenas, no 
mosaico sociocultural amazônico, encontra-se hoje registrada em reservas que envolvem mais de 
200 diferentes etnias (60% da população indígena do Brasil) e ocupam aproximadamente 25% da 
área dessa Região Hidrográfica (BENCHIMOL, 1999). Relatos de historiadores que viajaram pela 
região nos primórdios da colonização dão conta de que à medida que os colonizadores europeus 
navegavam pelo Amazonas, milhares de pessoas (indígenas em sua maioria) morriam, em função 
dos maus tratos e das doenças trazidas por esses estrangeiros (PORRO, 1993). […] Ainda sobre as 
populações indígenas, as crônicas e relatos de viajantes sugerem que a orla ribeirinha, 
principalmente a várzea inundável, era considerada um habitat favorável à produção de alimentos, 
comercialização intertribal, crescimentos das populações e desenvolvimento de instituições políticas. 
“Isso explica o fato da várzea amazônica ter possuído maior densidade de ocupação populacional, 
cuja densidade é admitida de 14,6 hab/km², que, considerando uma área de 65.000 km², em 
território brasileiro, corresponderia a quase um milhão de habitantes” (PORRO, 1993). Apesar da 
redução populacional dos diferentes grupos indígenas, sua influência cultural se faz presente no 
arcabouço sociocultural da região. Marcas de sua cultura encontram-se dispersas nas relações 
sociais, na capacidade de adaptação ao ambiente amazônico, no andar e no falar do povo, no trato 
com as crianças, nos costumes e crenças locais e na culinária regional, com forte presença do peixe 
e da diversidade de temperos da floresta na dieta alimentar. 

158 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 
2006. p. 69. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019: “Apesar de pequeno, o fluxo de negros, como 
escravos, para a Região Amazônica, ocorreu entre 1755 e 1816. Esses grupos aportavam em 
localidades fora da Região Hidrográfica Amazônica (Belém e São Luís). Vinham, em sua grande 
maioria, da Guiné, de Angola, Costa do Marfim e Congo (VICENTE SALLES In: BENCHIMOL, 
1999). Posteriormente, muito da população negra se dispersou em áreas do baixo curso do rio 
Amazonas (Óbidos e Santarém) e indo até a Bacia do Rio Negro (Estado do Amazonas). A maioria 
dessa população, composta por escravos fugidos do Maranhão e Pernambuco, deu origem aos 
mocambos de Gurupi, Macapá, Mocajuba, Tocantins e Trombetas. Alguns remanescentes desses 
mocambos estão acima de Oriximiná (Sub-região Hidrográfica Trombetas), no médio e alto curso 
dos rios Trombetas e Mapuera”. 

159 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 
2006. p. 69-70. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/ 161_ publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019: “Em período recente da história da região, 
fronteira entre os séculos XIX e XX, contribuiu muito para a formação sociocultural do povo ribeirinho 
local, a chegada de migrantes nordestinos. Esses migrantes, vindos para a região fugidos do flagelo 
da seca, buscavam na Amazônia um pouco das riquezas prometidas pelo período áureo da 
borracha. As dificuldades a que foram expostos foram muitas, mas sua presença e capacidade de 
resistência na Amazônia, melhorou a região, tornou-a mais rica e mais brasileira (BENCHIMOL, 
1999). Assim, essa nova população, produto de uma mestiçagem de mais de dois séculos, é 
regionalmente denominada de forma genérica como “cabocla”. O seu agente é o caboclo ribeirinho, 
ou ribeirinho da Várzea, também referido como “homem anfíbio”, na medida em que o homem 
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conforme explica o MMA. Outrossim, importante também verificar como se dá a 

exploração econômica na Bacia Amazônica, o que será abordado no próximo item. 

2.2.1 Exploração econômica da Bacia Amazônica 

Quanto à exploração econômica da região das águas amazônicas, 

verifica-se seu estopim com o ciclo da borracha, dando início a maior formação 

urbana e desenvolvimento mercantil: 

A partir do século XIX, algumas transformações surgiram em 
função de uma modificação na economia local, inicialmente 
baseada em ciclos efêmeros, para a produção de bens 
agrícolas mais permanentes (cacau, juta, etc.). Somente mais 
tarde, influenciada por interesses internacionais, principalmente 
norte-americanos, a indústria da borracha começou a se 
desenvolver, favorecendo alguns investimentos privados e 
governamentais na área (RIBEIRO, 1990). A borracha se 
tornou o principal produto da Amazônia até o início do século 
XX, na época chegando a ser responsável por expressivo 
percentual de participação no PIB nacional (BENCHIMOL, 
1999), vindo a entrar em declínio com a entrada da produção 
do sudeste asiático. Produção esta gerada por um processo 
pouco dependente do extrativismo puro e simples, até então 
praticado na Amazônia (RIBEIRO, 1990). A expansão e o 
desenvolvimento dos centros urbanos na Amazônia iniciaram-
se exatamente durante o período do ciclo da borracha. Desse 
período são os registros de ocupação populacional ao longo 
das principais vias navegáveis. Esse ciclo teve grande 

                                                                                                                                        
amazônico conservou as características tradicionais dos seus sistemas de produção agroflorestal, 
oriundos de práticas indígenas e caboclas de produção (FRAXE, 2000). No meio ambiente 
terra/água, o homem e a natureza desenvolveram as mais variadas formas de economia, de 
subsistência e de mercado, mediante um processo histórico de adaptação, assimilação e difusão. 
Recorrendo à multiplicidade de recursos existentes na região, o ribeirinho buscou consolidar um 
campesinato entremeado de especificidades, para o qual a terra e a água se complementam, 
buscando o equilíbrio da vida (FRAXE, 2000). [...] No que diz respeito à relação entre os rios 
amazônicos e a sua população caboclo-ribeirinha, recorre-se às duas grandes regiões naturais que 
em muito caracterizam a Região Hidrográfica Amazônica: as terras-firmes e as várzeas. As terras-
firmes são as porções mais elevadas, nunca inundadas pelos rios, em geral mais pobres em 
nutrientes do que as várzeas. Em contraposição, as terras de várzea são aquelas inundadas 
sazonalmente, cujos rios as alimentam e as fertilizam com águas ricas em nutrientes. Essas áreas, 
de grande importância no processo de evolução sociocultural da região, transpassam várias Sub-
regiões Hidrográficas e estão concentradas sobretudo ao longo do curso principal, e em trechos ao 
longo das calhas dos principais rios das Sub-regiões Hidrográficas Solimões, Madeira, Purus, 
Trombetas, Tapajós, Paru e Xingu. A várzea é um ambiente atrativo, complexo e heterogêneo, 
principalmente devido aos nutrientes contidos em suas águas. Durante o período de chuvas, o 
aporte hídrico propicia uma extraordinária variedade de condições naturais para o desenvolvimento 
de plantas aquáticas e da vida animal. Isso resulta na sociodiversidade que possibilita o equilíbrio 
entre os ribeirinhos e a natureza (FRAXE, 2000)”.  
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importância no início do século XX no contexto da economia do 
País, no entanto, é obscurecido em escala nacional, 
historicamente falando, pelo ciclo do café e entrou em 
decadência no final dos anos 1920160. 

Durante as décadas de 1940 e 1950, algumas políticas públicas e 

orçamentárias passaram a ter como objeto a Bacia Amazônica. Nos anos 1960, a 

União resolveu investir na ligação, por meio de rodovias e estradas, buscando 

conectar as demais regiões do Norte com o restante do Brasil: 

Contudo, nos anos 1940, de acordo com a Constituição de 
1946, merece destaque uma iniciativa relativa a um plano 
quanto à valorização econômica da Amazônia. Segundo aquele 
plano, 3% da receita tributária da União deveria ser aplicada na 
região, benefício este também estendido posteriormente ao 
Nordeste (BENCHIMOL, 1999). 
Assim, também, ações decorrentes da assinatura do acordo de 
Washington, de 1942, viabilizaram a reativação de alguns 
seringais com a finalidade de fornecerem matéria-prima para 
suprir as necessidades dos aliados na II Guerra Mundial, entre 
outras ações secundárias que se produziram (BENCHIMOL, 
1999). Nos anos 1950, a ação da União se fez presente com a 
criação de entidades de setores diversos, como a 
Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia – 
SPVA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, a 
Companhia de Eletricidade de Manaus - CEM, a Companhia de 
Eletricidade do Pará - Celpa, os bancos estaduais e os então 
territórios federais (Amapá, Rondônia e Roraima), além do 
Comando Militar da Amazônia - CMA, que teve importante 
papel na construção dos principais eixos de integração da 
região nas décadas seguintes. A partir de 1960, com o início da 
construção das estradas de interligação do norte ao sul do 
Brasil, um novo processo de migração e também de expansão 
econômica se iniciou. Aconteceu, com as estradas, o 
adensamento de uma vasta rede de ligação, originalmente feita 
através dos rios, implantando novos eixos de desenvolvimento 
regional161. 

Em consequência, houve o desenvolvimento de polos territoriais, gerando 

grandes metrópoles, como Manaus e Belém. Posteriormente, com as cidades já 

                                            
160 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 

2006. p. 74-75. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/ 161_publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019.p. 74-75. 

161 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 
2006. p. 75. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 
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mais estruturadas, na década de 1970, passou-se a construir hidroelétricas na 

região: 

Um fator de reforço para os aspectos polarizadores, pode ser 
atribuído ao papel desempenhado pelo processo de 
implantação de usinas hidrelétricas na região, iniciado na 
década de 1970, principalmente com a criação da Eletronorte. 
O setor elétrico foi responsável pela implementação de 
infraestruturas para a geração hidrelétrica, como a construção 
das usinas de Balbina, Samuel e Coaracy Nunes. Tais 
aproveitamentos influenciaram o desenvolvimento de regiões 
como as de Manaus, Porto Velho, Rio Branco e Macapá, 
respectivamente162. 

Outro fator hídrico que passou a ser melhor explorado foi a navegação, 

para transporte de cargas e pessoas: 

Na Amazônia brasileira circulam, por seus cerca de 20 mil km 
de vias naturais navegáveis, mais de 50 mil embarcações de 
diferentes tamanhos e calados (CAPITANIA DOS PORTOS DA 
AMAZÔNIA OCIDENTAL – INF. PESSOAL). Esse número de 
embarcações é de grande importância, já que 13% da matriz 
de transporte brasileira pertencem ao segmento hidroviário e 
desse pequeno percentual, cerca de 80% do transporte de 
carga interior do País é feito nos rios da Amazônia (Anuário 
Exame, 2005). [...] Na Região Hidrográfica Amazônica, os 
principais usos não consuntivos dos recursos hídricos referem-
se ao transporte hidroviário (navegação), à pesca, ao turismo e 
lazer, à hidroeletricidade, e ao transporte, diluição e 
assimilação de efluentes, no que concerne à visão antrópica 
imediata, sendo, porém, a sustentação ambiental o aspecto 
mais importante quanto ao uso e manejo destes recursos (FGV, 
1998)163. 

Além disso, a pesca, o turismo e o lazer passaram formar parte da parcela 

econômica da região: 

Caça e pesca na Região Hidrográfica Amazônica são, 
tradicionalmente, as duas principais fontes de obtenção de 
proteína animal, e ainda amplamente praticadas. Assim se 

                                            
162 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 

2006. p. 75. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 

163 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 
2006. p. 76. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 
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passa tanto com pequenas comunidades rurais que têm nesta 
prática a fonte de subsistência, como com os caçadores que 
atuam com foco no comércio de peles (por vezes ilegal). […] 
Mais investimentos têm sido solicitados para a piscicultura na 
Região Hidrográfica Amazônica, em vista das previsões de que 
a produção pesqueira natural, na região, não excederá 200.000 
ton.ano, não sendo suficiente para atender a demanda. 
Portanto, o aumento da produção, deverá vir de um manejo 
cuidadoso dos estoques naturais e principalmente do 
desenvolvimento da criação de peixes, tanto em áreas de 
várzea como de terra-firme (LIMA e GOULDING,1998). O 
principal fator limitante à piscicultura na Região Hidrográfica 
Amazônica está na falta de assistência técnica e na 
organização do setor. A orientação do piscicultor local quanto 
ao manejo adequado é ainda pouco frequente e deve ser feita, 
sob pena de comprometer o ambiente natural com a introdução 
de espécies não nativas, mas de alta capacidade reprodutiva, 
podendo gerar problemas para a qualidade de vida das 
populações de peixes nativos. [...] O incremento das atividades 
turísticas, principalmente do ecoturismo, em um contexto de 
melhor valorização da riqueza ambiental da Amazônia, e a 
partir de uma visão de desenvolvimento sustentável, é uma 
atividade que parece bastante promissora na região. Nos 
últimos anos, investimentos nacionais e estrangeiros em áreas 
como o baixo curso do rio Tapajós, em Alter do Chão, próximo 
a Santarém (Sub-região Hidrográfica Tapajós), e também em 
alguns Municípios do Amazonas, especialmente na Sub-região 
Hidrográfica Negro, têm sido feitos de forma bastante 
recorrente. Nessa ótica, a estratégia de desenvolvimento da 
Amazônia tem conferido um grande destaque ao setor do 
turismo, como um dos segmentos econômicos que deve 
compor a base de uma nova estrutura produtiva mais 
adequada aos ecossistemas amazônicos. No Plano de 
Desenvolvimento da Amazônia - PDA, o turismo configura-se 
com um de seus programas prioritários (AGÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA – ADA)164. 

Porém, o fator econômico que mais se destaca no âmbito da região da 

Bacia Amazônica é o setor hidroelétrico, visto ser a base da matriz energética 

nacional: 

Associado ao recente processo de desenvolvimento regional 
iniciado nos anos 1970, é crescente a demanda por energia na 
Região Hidrográfica. O sistema de abastecimento de energia 

                                            
164  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 

2006. p. 76-80. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 
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elétrica, inicialmente com uma matriz fixada no petróleo e seus 
derivados, migrou em parte para um modelo com uma maior 
participação da hidreletricidade. 
[…] dentre os quais se destaca o de Belo Monte (11.000 MW), 
no rio Xingu, com entrada em operação prevista para 2009 
(FGV, 1988). Também merecem destaque os aproveitamentos 
de Jirau e Santo Antônio, ambos no rio Madeira, em Rondônia, 
com um potencial de mais de 7.000 MW. 
Além disso, há outras propostas de projetos para a construção 
de linhas de transmissão para ligar sistemas isolados de 
geração de energia elétrica aos sistemas já interligados, 
através da linha da UHE de Tucuruí, na Região Hidrográfica 
Araguai/Tocantins, bem como aos sistemas de geração da 
Venezuela ao longo da rodovia BR-174, que já abastece Boa 
Vista165. 

Todavia, a questão dos danos ambientais sempre são centros de debate 

sobre o uso das águas para geração de energia: 

Em especial, um tema que tem se mantido em pauta na 
agenda ambiental do setor elétrico, diz respeito às emissões de 
gases de efeito estufa pelos reservatórios das hidrelétricas e 
sua comparação com emissões por usinas térmicas 
equivalentes (FEARNSIDE, 2000 e ROSA et al., 2002). 
Essas e outras questões ambientais têm mantido as empresas 
responsáveis pelos empreendimentos em constante 
preocupação com a temática ambiental, criando programas de 
gestão ambiental e incluindo também a avaliação dos usos 
múltiplos dos recursos hídricos (uso de reservatórios para 
atividades de lazer, como unidades de conservação, etc.) em 
suas agendas específicas. 
Algumas dessas entidades têm criado programas de pesquisa 
e desenvolvimento, destinando recursos para que entidades de 
pesquisa do País e da região possam trabalhar melhor a 
questão ambiental (ELETRONORTE – INF. PESSOAL). 
Portanto, apesar do grande potencial hidráulico da Região 
Hidrográfica Amazônica, a implementação de grandes projetos 
hidrelétricos, no futuro, estará condicionada ao atendimento 
dos diferentes aspectos ambientais envolvidos, em vista das 
extensas áreas de florestas nativas que seriam inundadas por 
estes empreendimentos166. 

                                            
165 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 

2006. p. 80-81. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 

166 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Caderno da Região Hidrográfica Amazônica. Brasília: 
2006. p. 80-81. Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/161/_publicacao/161_publicacao 
03032011024915.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 
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No Resumo Executivo do GEO Brasil, o MMA assim resume a exploração 

econômica da Bacia Amazônica: 

A região se caracteriza pelas baixas densidades populacionais, 
com problemas de contaminação hídrica pontuais, localizados 
em cidades (esgotos domésticos em Belém e Manaus) e em 
empreendimentos de extração mineral (contaminação por 
mercúrio) e florestal (erosão). A importância dos recursos 
hídricos está basicamente relacionada à pesca e navegação, 
com os cursos d’água constituindo-se como os principais 
corredores de transporte e comunicação da região. Possui 
expressivo potencial de aproveitamento hidrelétrico, estimado 
em 40% do total do país, mas contribui com apenas 1% da 
geração de energia, o que torna relevante o debate sobre o 
aproveitamento desse potencial remanesceste, particularmente 
em decorrência da temática de preservação ambiental da 
região. Apresenta ainda problemas com vetores de doenças 
tropicais que dependem da água em pelo menos uma de suas 
fases de desenvolvimento (malária, entre outras) 167. 

Outrossim, há ainda diversos aspectos que influenciam na economia da 

região, como a atividade industrial, a mineração e agricultura. Terminada a 

abordagem referente a Bacia do Rio Amazonas, um outro aspecto a ser discutido é 

em relação à Sustentabilidade, haja vista que não basta reconhecer a necessidade 

de desenvolvimento sem ratificar o entendimento de que ele invariavelmente deve 

ser sustentável, a fim de garantir a manutenção não só da espécie humana, mas de 

toda a diversidade que a região abriga.  

2.3 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO 

O fim da Segunda Guerra Mundial fez despertar a preocupação com o 

Meio Ambiente de forma mais sistematizada.  

Assim, durante o período pós-Guerra, em que o mundo se via polarizado 

ante a ocorrência da Guerra Fria, merece destaque, na área ambiental, a obra de 

Rachel Carson, inicialmente publicada junto à Revista New Yorker, em artigos, no 

início da década de 1960 e, posteriormente, publicada na forma de livro, com o título 

                                            
167  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. GEO Brasil: recursos hídricos. p. 29. 
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“Silent Spring”, conforme expõe Agrelli168.  

Carson é uma grande personagem na luta da consciência ambiental e 

alertou sobre o uso do pesticida diclorodifeniltricloroetano, conhecido como DDT169, 

amplamente utilizado durante o período supradito, o qual era responsável por 

modificar células de plantas, animais e seres humanos. Importante dizer que, 

anteriormente à tese defendida por Carson, o cientista Paul Hermann Müller recebeu 

o prêmio Nobel de Medicina ao verificar as aplicações do DDT como inseticida170, 

sendo visto, até então, com uma substância eficaz, principalmente para o combate 

da tifo e malária, durante a Segunda Guerra Mundial. 

Outrossim, em meados do ano 1968, na Accademia dei Lincei, em Roma, 

estudiosos se reuniram para discutir sobre a situação da humanidade e o seu futuro, 

tendo como objetivo: 

[...] foster understanding of the varied but interdependent 
components-economic, political, natural, and social-that make 
up the global system in which we all live; to bring that new 
understanding to the attention of policy-makers and the public 
worldwide; and in this way to promote new policy initiatives and 
action. [...]171. 

Posteriormente, o Clube de Roma, como foi nomeado o grupo de 

                                            
168 AGRELLI. Vanusa Murta. O sequestro da qualidade da vida pelas políticas públicas nos tempos do 

império e na era da precaução. In: ANTUNES DE SOUZA, Maria Claudia; ARMADA, Charles 
Alexandre Souza (orgs.). Sustentabilidade: reflexões contemporâneas. Itajaí: Univali, 2018. p. 46. 
Disponível em: https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-books/Documents/ecjs/E-
book%202018%20DIREITO% 20E%20 
SUSTENTABILIDADE%20REFLEX%C3%95ES%20CONTEMPOR%C3%82NEAS.pdf. Acesso em: 
04 mar. 2019. 

169  “Um lago, que foi tratado com DDT para a remoção de pequenos peixes prateados, continuou tão 
venenoso, depois de repetidos esvaziamentos e de repetidos enchimentos com água pura, que 
matou 94 por cento dos peixes-luas com que foi posteriormente abastecido. Ao que parece, a 
substância química permaneceu embebida na lama do fundo do lago” CARSON. Rachel. Primavera 
silenciosa. 2. ed. São Paulo: Editora Gaia, 2012. p. 153. 

170 BESSANA. Dida. Primavera Silenciosa – Reportagem mais importante do século. UOL. Resenhas. 
Disponível em: https://educacao.uol.com.br/resenhas/primavera-silenciosa.htm. Acesso em 04 mar. 
2019. 

171 Tradução livre: “fomentar a compreensão dos mais variados componentes interdependentes - 
econômicos, políticos, naturais, e social que compõem o sistema global em que todos nós vivemos; 
para trazer esse novo entendimento para a atenção de políticos e público em todo o mundo; e desta 
maneira promover novas iniciativas políticas e ações”. MEADOWS, Donella H; MEADOWS, Dennis 
L; RANDERS, Jorgen; BEHRENS III, William W. The limits to growth: a report for the club of 
Rome’s Project on the predicament of mankind. New York: Universe Books, 1972. Disponível em: 
http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf. 
Accesso em: 04 mar. 2019. p. 09. 
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estudiosos, passou a voltar suas forças para o projeto “The Predicament of 

mankind”, o qual tinha como intento: 

[...] examine the complex of problems troubling men of all 
nations: poverty in the midst of plenty; degradation of the 
environment; loss of faith in institutions; uncontrolled urban 
spread; insecurity of employment; alienation of youth; rejection 
of traditional values; and inflation and other monetary and 
economic disruptions172. 

Como produto do supracitado projeto adveio a obra “The Limits to growth”, 

no qual os estudiosos componentes do Clube de Roma apontaram que, em caso de 

manutenção dos gastos de recursos ambientais, crescimento populacional, poluição 

e industrialização, o limite de crescimento seria atingido em pouco tempo. De outro 

lado, os mesmos autores afirmam que é possível, realizando algumas alterações 

nos comportamentos humanos, estender os limites do crescimento por bastante 

tempo, ao passo que tais alterações devem ser realizadas o quanto antes.  

Nesse sentido, Ferrer, ao comentar sobre a mencionada obra, afirma que 

havia apontamentos precedentes sobre a matéria, entretanto, afirma a sua enorme 

influência para o desenvolvimento do Direito Ambiental. Igualmente, o autor destaca 

a importância do National Environmental Policy Act, o qual trouxe a avaliação de 

Impacto Ambiental, sendo esta a primeira instituição jurídica ambiental173. 

Posteriormente, ante aos crescentes estudos apontando a necessidade 

de preocupação com o meio ambiental, em 1972, em Estocolmo, foi realizada a 

primeira conferência mundial sobre o meio ambiente humano.  

Sobre o evento, Ferrer explica que a preocupação se deu principalmente 

em relação ao controle demográfico e industrialização. Ademais, ele acrescenta que 

                                            
172 Tradução livre: “[...]examinar o complexo de problemas incomodando os homens de todas as 

nações: a pobreza no meio da abundância; degradação do meio ambiente; perda de fé em 
instituições; dispersão urbana descontrolada; insegurança no emprego; alienação da juventude; 
rejeição de valores tradicionais; e inflação e outras perturbações monetárias e económicas” 
MEADOWS, Donella H; MEADOWS, Dennis L; RANDERS, Jorgen; BEHRENS III, William W. The 
limits to growth: a report for the club of Rome’s Project on the predicament of mankind. New York: 
Universe Books, 1972. Disponível em: http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-
to-Growth-digital-scan-version.pdf. Accesso em: 04 mar. 2019. p. 10. 

173 FERRER. Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista NEJ - Eletrônica, Vol. 18 
- n. 3 - p. 347-368, set-dez 2013, p. 350. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5128/2688. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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juristas como Ramón Martin Mateo174 verificaram a iminência de uma nova 

legislação ambiental: 

Con la fuerza de los primeros pronunciamientos científicos y el 
incipiente arranque de nuevas figuras jurídicas, la primera ola 
nace al impulso de la Conferencia de 1972 y recorre buena 
parte del Planeta. A pesar de que el centro de las 
preocupaciones de la Cumbre es el control de la demografía, lo 
que afecta especialmente a los países pobres, abundan 
sensatas propuestas dirigidas a los países industrializados para 
que reduzcan su presión sobre los recursos naturales. La 
legislación ambiental prolifera y surgen las primeras 
construcciones dogmáticas y doctrinales. Algunos juristas 
adelantados dan cuenta de la importantísima evolución jurídica 
que se avecina175. 

Gonem e Rezende176 apontam que a conferência de Estocolmo em 1972 

foi um marco para o Direito Ambiental, destacando a Declaração do citado evento177. 

Segundo Armada e Pavan178, a conferência teve seu enfoque principal baseado no 

estudo do Clube de Roma, ao passo que a preocupação com a demografia era o 

objeto central, oportunidade em que se concluiu pela necessidade da (re)construção 

do conceito de desenvolvimento, razão pela qual foi montada uma comissão que, em 

1987, liderada pela primeira ministra da Noruega, Gro Brundtland, gerou um relatório 

que leva o seu nome, popularmente conhecida como “Nosso futuro comum”. 

                                            
174 FERRER. Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista NEJ - Eletrônica, Vol. 18 

- n. 3 - p. 347-368, set-dez 2013, p. 351. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5128/2688. Acesso em: 04 mar. 2019. 

175  Tradução livre: “Com a força dos primeiros pronunciamentos científicos e o início incipiente de 
novas figuras legais, a primeira onda nasceu sob o impulso da Conferência de 1972 e cobriu uma 
grande parte do Planeta. Embora o foco das preocupações da Cúpula seja o controle da 
demografia, o que afetava especialmente os países pobres, havia muitas propostas sensatas 
dirigidas aos países industrializados para reduzir sua pressão sobre os recursos naturais. A 
legislação ambiental proliferaria e emergiria as primeiras construções dogmáticas e doutrinárias. 
Alguns juristas dão conta da evolução legal que estava por vir. 

176  GONEM, Cleomara Gonsalves; REZENDE, Thercius Antonio Gabriel Neiva. Cidadania e Meio 
Ambiente sustentável. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.9, n.2, 2º quadrimestre de 2014. Disponível em: 
www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791. 

177  BRASIL. IPHAN Instituto do patrimônio histórico e artístico nacional. Declaração de Estocolmo, 
de junho de 1972. Declaração sobre o ambiente humano. UNEP – Organização das Nações 
Unidades para o meio ambiente. Disponível: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ 
Declaracao%20de%20Estocolmo%201972.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

178  ARMADA, Charles Alexandre Souza e PAVAN, Kamilla. O papel das organizações não 
governamentais na evolução do direito ambiental e na emergência de uma sociedade civil global. 
Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência 
Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.7, n.3, 3º quadrimestre de 2012. Disponível em: 
www.univali.br/direitoepolitica. Acesso em: 19 mar. 2019. 
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Ferrer sustenta que a concepção clássica de Desenvolvimento 

Sustentável é a prevista no Relatório Brundtland. Porém, destaca a existência de 

questões econômicas e de justiça intergerencial: 

En su acepción, ya clásica, por Desarrollo sostenible se 
entiende aquél “satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad para que las futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987) 
pero, al margen de otras posibles críticas, lo cierto es que tiene 
unas evidentes connotaciones economicistas pues de lo que se 
trata es de gestionar adecuadamente los recursos para 
asegurar la justicia intergeneracional, pero nada se dice acerca 
de cómo poner en acción no sólo esa justicia pro futuro sino 
también la intrageneracional, lo que resulta imprescindible si de 
verdad queremos trasladar a las futuras generaciones un 
mundo más habitable179. 

Bosselmann disserta que o relatório Brundtland se trata de uma súplica 

pela justiça distributiva em âmbito global, sendo responsável por trazer o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável positivado, de forma oficial, pela primeira vez180. 

Nos 20 (vinte) anos seguintes, conforme explica Ferrer181, houve evolução 

teórica e jurídica, mas entretanto, na prática, o mundo continuava estagnado, 

causando prejuízos ambientais cada vez mais aparentes e maiores. Ademais, 

disserta o autor, o movimento das Organizações Não Governamentais - ONGs, ante 

ao quadro exposto, passou a ganhar força, até que, em 1992, uma nova conferência, 

agora em solo pátrio, mais especificamente no Rio de Janeiro, foi organizada: 

Remitida la primera ola, el resultado en términos de salud 

                                            
179 Tradução livre: Em sua definição clássica, desenvolvimento sustentável significa que "atende às 

necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas 
próprias necessidades" (Brun dtland, 1987), mas, além de outras possíveis críticas, É verdade que 
ela tem conotações econômicas evidentes porque trata-se de administrar adequadamente os 
recursos para garantir a justiça intergeracional, mas nada é dito sobre como colocar em ação não 
apenas aquela justiça pró-futura, mas também a justiça intrageracional, que resulta essencial se 
realmente quisermos mover um mundo mais habitável para as gerações futuras. FERRER. Gabriel 
Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y trasformaciones del derecho. 2013. p. 10. Disponível em: 
https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-books/Documents/editora-
univali/Direito%20Ambiental,%20Transnacionalidade%20e%20Sustentabilidade.pdf. Acesso em: 04 
jun. 2019.  

180 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
São Paulo: RT, 2015. p. 50. 

181 FERRER. Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista NEJ - Eletrônica, Vol. 18 
- n. 3 - p. 347-368, set-dez 2013, p. 351. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5128/2688. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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planetaria es decepcionante. Queda, eso sí, un rastro 
normativo en la mayor parte de ordenamientos estatales y se 
han adoptado un buen número de convenios internacionales 
orientados a la protección de algunos elementos ambientales, 
pero no se han corregido las tendencias. 
Sin embargo, la preocupación por el devenir del Planeta y la 
sensibilidad frente a las agresiones que sufre ha alcanzado a 
capas cada vez más numerosas y activas de la población que 
no ven em las instancias políticas tradicionales la respuesta a 
sus inquietudes. Los movimientos se articulan y surgen nuevas 
organizaciones civiles con un creciente poder de convocatoria. 
Con la emergencia de las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) aumenta significativamente el número de nuevos 
agentes sociales implicados en la protección ambiental. Tras un 
periodo preparatorio mucho más elaborado y dilatado que para 
la Cumbre precedente, las Naciones Unidas convocan en 1992 
la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo. La repercusión 
mediática es espectacular, los pronunciamientos teóricos 
unánimes, pero los consensos prácticos escasos. Las 
coincidencias naufragan ante dos escollos: la reticencia de los 
países ricos a financiar las medidas de preservación necesarias 
y la oposición de los países titulares de los recursos más 
sensibles –por lo general, los más pobres- a someter su 
administración a criterios que no obedezcan exclusivamente al 
“interés nacional”182. 

Vieira destaca documentos que foram o produto do evento como a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Agenda 21; 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC); e 

Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB). Outrossim, o 

autor explica que a Rio 1992 foi marcada pela elucidação do princípio do 

                                            
182  Tradução livre: Uma vez que a primeira onda é submetida, o resultado em termos de saúde 

planetária é decepcionante. Permanece, sim, uma trilha normativa na maioria dos sistemas estatais 
e foi adotado um certo número de acordos internacionais destinados a proteger certos elementos 
ambientais, mas as tendências não foram corrigidas. No entanto, preocupação com o futuro do 
planeta e sensibilidade à agressão sofrida atingiu camadas cada vez mais numerosas e população 
ativa que não via nas instâncias políticas tradicionais a resposta às suas preocupações. Os 
movimentos são articulados e novas organizações civis emergem com um crescente poder de 
convocação. Com o surgimento de Organizações Não-Governamentais (ONGs) aumentam 
significativamente o número de novas agentes sociais envolvidos na proteção ambiental. Depois de 
um período preparatório muito mais elaborado e expandido do que para a primeira Cúpula, as 
Nações Unidas convocaram em 1992 a Cúpula sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A 
repercussão da mídia é espetacular, os pronunciamentos teóricos unânimes, mas o consenso 
prático escasso. As coincidências são destruídas por duas armadilhas: a relutância dos países ricos 
em financiar as medidas de preservação necessárias e a oposição dos países titulares dos recursos 
mais sensíveis - em geral, os mais pobres - para submeter sua administração a critérios que não 
obedecem exclusivamente ao "interesse nacional". 
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Desenvolvimento Sustentável e negociações de metas entre os países envolvidos183. 

Novamente, após 10 (dez) anos, o mundo se reuniu em uma conferência 

sobre o meio ambiente, desta vez em Johanesburgo, na África do Sul, em 2002. 

Sobre o evento, Pellanda escreve que o princípio do Desenvolvimento Sustentável 

teve reconhecido três pilares: economia, sociedade e meio ambiente184. 

Tomaz e Lemos Filho escrevem que, mesmo após a definição do 

Desenvolvimento Sustentável, muito em razão da economia, este se tornou de difícil 

cumprimento: 

Com o estabelecimento da definição para um Desenvolvimento 
Sustentável, bem como do Desenvolvimento como um Direito 
Humano inalienável, a associação, neste momento, foi 
inevitável, ainda que, como destaca Ferrer, embora o conceito 
de Desenvolvimento Sustentável seja indubitavelmente útil e 
compreensível, na verdade resulta numa tarefa de difícil 
realização, seja por suas claras conotações econômicas, seja 
porque nada é dito sobre como gerir adequadamente os 
recursos para assegurar a justiça entre gerações (presentes e 
futuras), o que é essencial se realmente estiver presente o 
interesse de transferir para as gerações futuras um mundo 
mais habitável, o que aponta para uma, também, inevitável 
evolução do conceito, como se verá mais adiante185. 

Segundo os autores, Desenvolvimento Sustentável nada mais é do que a 

progressão aliada e compatível com a manutenção dos sistemas naturais, sendo 

necessário uma mudança de paradigma para tanto. Acrescentam os autores que 

somente na Conferência de Joanesburgo que o citado instituto passou a ser tratado 

como meta global186. 

Cruz e Bodnar explicam que um dos motivos para consolidação do 

                                            
183 VIEIRA, Ricardo Stanziola. Rio+20 – Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento: Contexto, principais temas e expectativas em relação ao novo “Direito da 
Sustentabilidade”. 2012, p. 53. Disponível em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/ 
nej/article/download/3638/2181. Acesso em: 04 mar. 2019. 

184 PELLANDA, Patrícia Précoma. O direito dos agricultores, a biodiversidade e a coexistência das 
culturas de milho no Brasil. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v.7, n.1, 1º quadrimestre de 
2012, p. 495. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica. Acesso em: 19 mar. 2019. 

185 CRUZ, Paulo Marcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
p. 110. 

186 CRUZ, Paulo Marcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
p. 110. 
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Desenvolvimento Sustentável foi a economia crescente de países subdesenvolvidos 

e as novas tecnologias de países desenvolvidos: 

O fundamento histórico básico para a construção e 
consolidação do princípio do desenvolvimento sustentável foi a 
necessidade de avanços econômicos para os países 
subdesenvolvidos, inclusive com a utilização das novas 
tecnologias dos países desenvolvidos, porém sem ultrapassar 
os limites necessários para manter o equilíbrio ecológico187. 

Ademais, os mesmos autores escrevem na conferência internacional de 

2002, Sustentabilidade passou a tomar o lugar da expressão Desenvolvimento 

Sustentável, ao passo que a conferência de 2012 tornou a implementação do 

mesmo em uma escola global, incluindo a governança transnacional para tanto: 

Dessa forma, só a partir de 2002 é que passa a ser adequado 
utilizar a expressão ‘sustentabilidade’, ao invés de 
desenvolvimento com o qualificativo ‘sustentável’. Isso porque 
a partir deste ano consolida-se a ideia de que nenhum dos 
elementos (ecológico, social e econômico) deve ser 
hierarquicamente superior ou compreendido como variável de 
segunda categoria. Todos são complementares, dependentes e 
só quando implementados sinergicamente é que poderão 
garantir um futuro mais promissor. Na Rio+20, esta concepção 
ganha uma preocupação prática, ou seja, de implementação 
em escala global, sendo o tema da governança transnacional o 
assunto de destaque e o grande desafio a ser implementado 
nesta quadratura da história188. 

No mais, Ferrer acrescenta que o evento de Johanesburgo teve como 

objetivo aprofundar Princípios, atitudes e linhas de ação discutidas no Rio 92, azo 

em que o princípio da solidariedade foi o alvo das principais discussões189.  

Por fim, em 2012, ocorreu a última grande conferência internacional, 

novamente no Rio de Janeiro, a qual, segundo Vieira, tinha como foco a governança, 

a economia verde, entre outros: 

                                            
187 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 

p. 119. 
188 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 

p. 119. 
189  FERRER. Gabriel Real. La construcción del Derecho Ambiental. Revista NEJ - Eletrônica, Vol. 

18 - n. 3 - p. 347-368, set-dez 2013, p. 353. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/5128/2688. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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Como visto no item anterior, a Rio+20 possui alguns temas 
principais: discutir o quadro institucional internacional e a 
governança global, debater o tema da economia verde como 
novo vetor de desenvolvimento/crescimento e o combate à 
pobreza. Há que se mencionar as críticas a um enxugamento 
ideológico da Conferência. Em princípio, o teor oficial da 
Conferência Rio+20 deverá ser pouco problematizante190. 

O supracitado desenrolar histórico trouxe elementos e instrumentos que 

possuem grande relevância no mundo jurídico, social e econômico, dentre os quais 

se destacam a Sustentabilidade e o Desenvolvimento Sustentável. 

Costa explica que, em uma primeira visão, a Sustentabilidade era tida 

como ideologia de resiliência de um ecossistema, porém, tal entendimento se tornou 

atrasado, vez que o mesmo, hoje, é mais abrangente, focando, mais modernamente, 

na ideia de bem-estar comum191. 

Ainda sobre a evolução histórica de Sustentabilidade Bodnar, Freitas e 

Silva dizem que a conferência de Estocolmo foi essencial para o desenvolvimento do 

citado instituto. No mais, os autores apontam que, antes mesmo do citado evento 

internacional, Carson já dissertava sobre Sustentabilidade192. 

Além disso, os autores reafirmam que a preocupação ambiental, ab initio, 

se deu em relação desenvolvimento de países mais pobres, sendo o mesmo 

reconhecido como Direito Humano, em 1986, por meio de declaração específica: 

Verifica-se que, no início, a preocupação estava mais voltada 
ao desenvolvimento, especialmente dos países mais pobres. A 
questão ecológica aparecia apenas de maneira indireta, mas 
ainda de forma integrada e como foco autônomo de proteção. 
Conferia-se um valor muito significativo ao desenvolvimento 

                                            
190  VIEIRA, Ricardo Stanziola. Rio+20 – Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente 

e desenvolvimento: Contexto, principais temas e expectativas em relação ao novo “Direito da 
Sustentabilidade”. 2012, p. 54. Disponível em: https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/ 
article/download/3638/2181. Acesso em: 04 mar. 2019. 

191 COSTA, Inês Moreira da. Hidrelétricas do Rio Madeira: A Avaliação Ambiental Estratégica como 
Instrumento para o Alcance da Sustentabilidade. 2018. 336f, p. 85-86. (Doutorado em Ciência 
Jurídica) – Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Itajaí, Santa Catarina. Disponível em: 
https://www.univali.br/Lists/TrabalhosDoutorado/Attachments/209/Tese%20-
%20In%C3%Aas%20Moreira%20da%20Costa.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

192 BODNAR, Zenildo; PASSOS DE FREITAS, Vladimir; SILVA, Kaira Cristina. A epistemologia 
interdisciplinar da sustentabilidade: por uma ecologia integral para a sustentação da casa 
comum. 2016, p. 62. Disponível em: 
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1558/1000. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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enquanto bem jurídico a ser fomentado também em escala 
mundial. O desenvolvimento, enquanto direito humano, foi 
reconhecido pela Assembleia Geral da ONU que, em 1986, 
editou declaração específica por intermédio da Resolução 41-
128193. 

Bodnar, Freitas e Silva194 também salientam que o relatório Brundtland foi 

um dos marcos históricos da Sustentabilidade, uma vez que trouxe o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável em seu texto e concedeu maior importância ao limite 

dos recursos naturais e necessidade de adequar condições humanas para garantir a 

dignidade das gerações subsequentes. 

Freitas195 define Sustentabilidade como um princípio de viés 

constitucional, que possui aplicação direta e imediata, determinando que a 

sociedade e o Estado possuem a incumbência de fazer com que os recursos 

naturais sejam inclusivos, duráveis e equânimes. Sobre o fator histórico, Cruz e 

Bodnar196 dizem que o conceito de Sustentabilidade surge na conferência mundial 

de 2002, em Johanesburgo. 

A fim de diferenciar Sustentabilidade de Desenvolvimento Sustentável 

Mikhailova197 explica que o primeiro ocorre quando a sociedade possui a gestão dos 

recursos naturais fazendo-os durar para sempre, por sua vez, o segundo acontece 

quando há a melhoria do bem-estar humano, respeitando a capacidade natural dos 

recursos. 

Póvoas explica que o conceito de Sustentabilidade ainda se encontra em 

construção198. No mesmo norte, Moura Carvalho diz que o mencionado instrumento 

                                            
193 BODNAR, Zenildo; PASSOS DE FREITAS, Vladimir; SILVA, Kaira Cristina. A epistemologia 

interdisciplinar da sustentabilidade: por uma ecologia integral para a sustentação da casa 
comum. 2016, p. 62. Disponível em: 
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1558/1000. Acesso em: 04 mar. 2019. 

194 BODNAR, Zenildo; PASSOS DE FREITAS, Vladimir; SILVA, Kaira Cristina. A epistemologia 
interdisciplinar da sustentabilidade: por uma ecologia integral para a sustentação da casa 
comum. 2016, p. 63. Disponível em: 
https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1558/1000. Acesso em: 04 mar. 2019.  

195 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade. p. 41. 
196 CRUZ. Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 

p. 110.  
197 MIKHAILOVA, Irina. Sustentabilidade: Evolução dos Conceitos Teórios e os Problemas da 

Mensuração Prática. Revista Econômica e Desenvolvimento, n. 16, 2004, p. 25-26. Disponível 
em: https://periodicos.ufsm.br/eed/article/view/3442/1970. Acesso em: 04 mar. 2019. 

198 PÓVOAS, Maurício Cavallazzi. A Sustentabilidade Social: A Justiça Social como Garantidora de 



94 

 
 

jurídico tem teor polissêmico, uma vez que engloba diversos conceitos199. 

Com efeito, foram criadas dimensões da Sustentabilidade. Nessa linha, 

Póvoas afirma que, apesar de o mencionado instrumento jurídico estar quase 

sempre ligado a esfera ambiental, ante o desenvolvimento e a interdisciplinaridade, o 

mesmo passou a abranger e integrar outras esferas200. 

Assim, há as mais diversas divisões das dimensões. Por exemplo, 

Sachs201 aponta a existência de sete: ambiental, social, territorial, cultural, 

econômica, política nacional e política internacional. Em outro sentido, Cruz e 

Bodnar202 citam a existência de apenas quatro: ambiental, social, econômica e 

tecnológica. 

Dessa forma, não se nega a existência e a relevância da possibilidade de 

outras dimensões, entretanto, a presente tese guiar-se-á pelas definições trazidas 

por Ferrer203, e pela maioria dos estudiosos, na qual se considerará as dimensões 

ambiental, social e econômica. Nesse ponto, mister dizer que, segundo Bodnar, as 

dimensões, independente da divisão, não têm hierarquia, sendo igualmente 

relevantes204. 

A primeira vista, a dimensão ambiental é a que mais vem à tona, quando 

se fala de Sustentabilidade, seja pela relação com a conferência internacional de 

                                                                                                                                        
um Meio Ambienta Saudável para as Futuras Gerações. In: BODNAR. Zenildo; CALANTE. João 
Henirque Pickcius; MARCOS. Rudson (orgs.). O Judiciário como instância de Governança e 
Sustentabilidade: Descobertas, dúvidas e discordâncias. Florianópolis: Emais, 2018, p. 57. 

199 MOURA CARVALHO. Isabel Cristina. Educação para sociedades sustentáveis e 
ambientalmente justas. 2008, p. 47. Disponível em: 
https://periodicos.furg.br/remea/article/view/3387/2033. Acesso em: 04 mar. 2019. 

200 PÓVOAS, Maurício Cavallazzi. A Sustentabilidade Social: A Justiça Social como Garantidora de 
um Meio Ambienta Saudável para as Futuras Gerações, p. 59. 

201 SACHS, Ignacy. Caminhos do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002, 
p. 85-89. 

202 BODNAR. Zenildo. A sustentabilidade por meio do direito e da jurisdição. 2011. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/1885/1262. Acesso em: 04 mar. 
2019. 

203 FERRER. Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y trasformaciones del derecho. 
2013, p. 10. Disponível em: https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-
books/Documents/editora-
univali/Direito%20Ambiental,%20Transnacionalidade%20e%20Sustentabilidade.pdf. Acesso em: 04 
mar. 2019. 

204 BODNAR. Zenildo. A sustentabilidade por meio do direito e da jurisdição. 2011. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/1885/1262. Acesso em: 04 mar. 
2019. 
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2002, seja pela previsão constitucional do artigo 225 da Constituição da República - 

CR205. 

Para Póvoas206, a Sustentabilidade ambiental se confunde com a própria 

Sustentabilidade, logo, trata-se da preservação dos recursos naturais com animus 

de evitar que os mesmos se esgotem. 

Reforçando tal ideia, Garcia diz que Sustentabilidade ambiental é aquela 

que visa garantir a sobrevivência do planeta, por meio da preservação, dando maior 

enfoque ao Direito Ambiental207. 

Quanto à dimensão econômica da Sustentabilidade, Freitas disserta que 

está ligada ao desenvolvimento financeiro, visto que se deve buscar o avanço 

econômico, todavia, limitando-se a finitude dos recursos naturais208. 

Nesse sentido, Póvoas afirma que a esfera econômica diz respeito ao 

desenvolvimento financeiro sem que haja a destruição do meio ambiente, com 

intento de garantir o bem-estar das gerações futuras209. 

Costa, por sua vez, entende que não há como mensurar o valor 

econômico de todos os recursos da natureza, visto o caráter do bem-estar, logo, 

entende a autora, que a natureza não pode ser valorada economicamente210. 

Sobre a dimensão social, Garcia destaca que esta é conhecida como 

                                            
205 “Art. 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”. BRASIL. Constituição da 
República. 1988. Acesso em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 04 mar. 2019. 

206 PÓVOAS, Maurício Cavallazzi. A Sustentabilidade Social: A Justiça Social como Garantidora de 
um Meio Ambienta Saudável para as Futuras Gerações, p. 59. 

207 GARCIA. Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com 
base na economia verde e a teoria do decrescimento. 2016, p. 138 Disponível em: 
http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/487/478. Acesso em: 04 mar. 
2019. 

208 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 23. 
209 PÓVOAS, Maurício Cavallazzi. A Sustentabilidade Social: A Justiça Social como Garantidora de 

um Meio Ambienta Saudável para as Futuras Gerações, p. 62. 
210 COSTA, Inês Moreira da. Hidrelétricas do Rio Madeira: A Avaliação Ambiental Estratégica como 

Instrumento para o Alcance da Sustentabilidade. 2018. 336f, p. 103. (Doutorado em Ciência 
Jurídica) – Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Itajaí, Santa Catarina. Disponível em: 
https://www.univali.br/Lists/TrabalhosDoutorado/Attachments/209/Tese%20-
%20In%C3%Aas%20Moreira%20da%20Costa.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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capital humano, buscando o aprimoramento da qualidade de vida da sociedade, a 

diminuição da discrepância social e a garantia do acesso à moradia e 

alimentação211. 

Echeverria afirma que as limitações de qualidade e quantidade dos 

recursos ambientais são elementos que causam reflexos na sociedade, ao passo 

que as mazelas são sentidas pelos mais pobres212. 

Machado e Póvoas213 afirmam que, após advento da escassez de 

recursos e desastres naturais, a problemática da Sustentabilidade ganhou maiores 

holofotes, dando origem ao Desenvolvimento Sustentável. No mais, os autores 

acrescentam que a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

– WECED/ONU, conceitua o mesmo como sendo “aquele capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às 

necessidades das futuras gerações”. 

Freitas214, do mesmo modo, porém com uma visão mais apocalíptica, 

entende que o planeta será extinto em pouco milhões de anos, alertando para a 

importância da questão ambiental para tanto. Com o mesmo teor emergencial, 

Abranches215 diz caso a humanidade não mude seus hábitos, a situação da 

degradação ambiental será irreversível, ao passo que as consequências serão cada 

vez mais fortes. 

Verifica-se, assim, que o Desenvolvimento Sustentável e 

Sustentabilidade, independentemente, de qual dimensão se esteja examinando esta 

última, são conceitos que ainda podem estar em construção. Entretanto, é possível 

                                            
211 GARCIA. Denise Schmitt Siqueira. Dimensão econômica da sustentabilidade: uma análise com 

base na economia verde e a teoria do decrescimento. 2016, p. 138 Disponível em: 
http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/487/478. Acesso em: 04 mar. 
2019. 

212 ECHEVERRIA. Ruben G. Opciones para reducir la pobreza rural en América Latina y el 
Caribe. 2000. Disponível em: http://red-ler.org/reducir_pobreza_rural.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

213 MACHADO, Marco Aurélio Ghisi; PÓVOAS, Monike Silva. O Dano Ambiental e a sua reparação. 
2016, p. 68. Disponível em: http://pos.unipar.br/files/publicao_academica/ 
1b0b588a56b83bbcc671e86eb37b7e3a.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

214 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. p. 23. 
215 ABRANCES, Sérgio. Um desafio imediato de grau singular: a mudança climática global e o 

desenvolvimento brasileiro, p. 149. Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/ 
bdcamara/241/desafio_mudanca_climatica.pdf?sequence=1. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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afirmar que quanto mais dimensões da Sustentabilidade estiverem sendo 

respeitadas, maior a possibilidade de que haja efetividade no desenvolvimento que 

se espera sustentável. 

A seguir, este trabalho passa a abordar como vem sendo tratado o 

Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Rio Amazonas. 

2.3.1 Desenvolvimento sustentável na Bacia do Rio Amazonas 

Diante da importância e grandeza da Bacia do Rio Amazonas, existem 

diversos programas que visam garantir o seu Desenvolvimento Sustentável. Prima 

facie, destaca-se a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA, 

assinado em 1978, em Brasília, pelos seguintes países: Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O objetivo do Tratado visa a 

aplicação de uma gestão ambiental eficiente e sustentável, conforme explica a 

Organização dos Estados Americanos - OEA: 

Os países amazônicos assinaram em 1978 o Tratado de 
Cooperação Amazônica, mediante o qual se comprometeram a 
realizar esforços e ações conjuntas para promover o 
desenvolvimento, a preservação ambiental e a utilização 
racional dos recursos naturais da região. Esta atitude traduziu-
se também na gradual incorporação de objetivos de gestão 
ambiental e desenvolvimento sustentável nas estratégias de 
desenvolvimento dos países amazônicos. Um dos principais 
obstáculos à ação dos governos é a falta de recursos em 
volume correspondente a magnitude do desafio que se 
pretende vencer. 
As áreas fronteiriças amazônicas possuem além da enorme 
biodiversidade, muitos dos potenciais e limitações da região 
amazônica como um todo. Os programas desenvolvidos nestas 
áreas, ao limitar a área de estudo de uma região tão extensa a 
outras menores, porém representativas do universo amazônico, 
facilitam a ação interinstitucional e interdisciplinar para a 
realização atividades de desenvolvimento. Entre os objetivos 
definidos pêlos países participantes para os estudos de 
cooperação fronteiriça, está o de preparar projetos específicos 
que possam criar condições para o desenvolvimento 
sustentável e, ao mesmo tempo, servir de modelo e de 
experiências para estender o planejamento do desenvolvimento 
e a gestão ambiental a outras áreas amazônicas. […] 
O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) foi assinado em 
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Brasília, em 3 de julho de 1978, pêlos oito países amazônicos: 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e 
Venezuela. É um instrumento jurídico de natureza técnica que 
visa a promoção do desenvolvimento harmonioso e integrado 
da bacia, como base de sustentação de um modelo de 
complementação econômica regional que contemple o 
melhoramento da qualidade de vida de seus habitantes e a 
conservação e utilização racional de seus recursos216.  

Nesse contexto, o Canadá merece destaque, uma vez que é o 

responsável por aplicar o Programa de Proteção Ambiental e Desenvolvimento 

Econômico da Região Amazônica: 

O Canadá, desde o seu ingresso na OEA em 1989, expressou 
interesse em apoiar atividades de desenvolvimento sustentável 
na região amazônica. Desde 1990, o Canadá participa com a 
OEA do programa de cooperação técnica dirigido à preparação 
de projetos de desenvolvimento e manejo ambiental em áreas 
de fronteira. A partir de 1991, a Secretaria - Geral da OEA e o 
Canadá vêm executando o Programa de Proteção Ambiental e 
Desenvolvimento Económico da Região Amazônica217. 

No mais, o TCA possui diversos planos, divididos em âmbitos nacionais e 

regionais. A região brasileira está abarcada em três projetos, sendo eles: (I) Plano 

Modelo Colombiano - Brasileiro para o Desenvolvimento Integrado das 

Comunidades Vizinhas do Eixo Tabatinga – Apaporis, (II) Programa de 

Desenvolvimento Integrado para as Comunidades Fronteiriças Peruano – 

Brasileiras, e (III) o Plano de Desenvolvimento Integrado das Comunidades 

Fronteiriças Boliviano-Brasileiras. 

Por sua vez, em território nacional há iniciativas como o Programa Calha 

Norte, que vem sendo aplicado desde o regime militar, em 1985. Nessa linha, 

segundo o Ministério da Defesa, o citado projeto visa garantir a infraestrutura na 

região da Bacia Amazônica, de forma sustentável: 

[…] o Calha Norte tem o propósito de promover a ocupação e o 
desenvolvimento ordenado e sustentável da região amazônica. 
O programa abrange 379 municípios, distribuídos em oito 

                                            
216 OAS. Disponível em: http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea08b/ch13.htm. Acesso em: 04 
mar. 2019. 
217 OAS. Disponível em: http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea08b/ch13.htm. Acesso em: 04 
mar. 2019. 
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estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul (faixa de fronteira), Pará, Rondônia e Roraima. 
Ao todo, são quase nove milhões de brasileiros beneficiados, 
incluindo 46% da população indígena - em uma área que 
corresponde a 44% do território nacional. 
A vertente civil do programa atua na promoção do 
desenvolvimento regional, com a construção de estradas, 
escolas, hospitais, portos, a implantação de rede elétrica 
urbana e rural, entre outros. A vertente militar desempenha 
ações em prol do desenvolvimento sustentável regional com a 
adequação de embarcações e o ajustamento das unidades 
militares e da infraestrutura dos pelotões especiais de 
fronteira218. 

O programa Amazônia Conectada, regulado pela Portaria Interministerial 

nº. 586/15219, também de iniciativa e coordenação do Ministério da Defesa, tem 

como objetivo principal apoiar o desenvolvimento tecnológico na Amazônica, 

garantindo a sua inclusão social. Segundo o MMA, o programa instalará cabos 

utilizando o fundo de rios da Bacia Amazônica, interligando municípios a Manaus, no 

estado do Amazonas: 

A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Defesa, prevê 
instalação de 7,8 mil km de cabos no fundo de rios 
amazônicos, que ligarão a capital, Manaus, a outros 52 
municípios que, antes do programa, não contavam com 
infraestrutura de telecomunicações. Cerca de 4 milhões de 
pessoas serão beneficiadas com um dos maiores projetos de 
fibra óptica subaquática do mundo220. 

No mais, tem-se o Programa Áreas Protegidas da Amazônia, considerado 

o maior programa de proteção de florestas tropicais, com o investimento de mais de 

1,5 bilhões de reais. Igualmente, se destaca o Programa Missão Amazônia que 

busca fiscalizar a área amazônica por meio de imagens de satélite. 

Assim, o Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Rio Amazonas deve 

seguir todas as regras que respeitem o meio ambiente das presentes e futuras 

                                            
218 BRASIL. Programa Calha Norte. Disponível em: https://www.defesa.gov.br/programas-

sociais/programa-calha-norte. Acesso em: 04 mar. 2019. 
219 BRASIL. Portaria Interminsterial nº. 586/15. 2015. Disponível em: 

http://www.amazoniaconectada.eb.mil.br/pt/downloads/DOU_2015_07_Secao_1_pdf_20150723_25_
Portaria_Interministerial_Amazonia_Conectada.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

220 BRASIL. Amazônia Conectada levará internet a 4 milhões de pessoas. 2017. Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2017/07/amazonia-conectada-levara-internet-a-
4-milhoes-de-pessoas. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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gerações. 

2.3.2 As opções de desenvolvimento para o futuro na Bacia do Rio Amazonas e 

os Grandes Empreendimentos na região 

Em relação às opções de desenvolvimento para a Bacia do Rio 

Amazonas, o Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA, em 2015, 

apresentou um estudo, intitulado “População e desenvolvimento sustentável na 

Amazônia”, no qual apresentou 10 desafios, entre os quais se tem preocupação com 

o agronegócio, maior presença estatal e a conscientização da população afetada por 

Grandes Empreendimentos: 

Entre os principais desafios de combinar a dinâmica 
populacional, que em grande medida é predeterminada, e o 
desenvolvimento sustentável desejado para a Amazônia, 
destacamos os seguintes: 
1. Maior presença do Estado, com aplicação efetiva da lei 
(enforcement), segurança jurídica, transparência, 
responsabilização (accountability) e busca da justiça 
socioambiental, integrando as políticas ambientais, econômicas 
e sociais. 
2. Contenção do agronegócio nas áreas já desmatadas, 
especialmente nas pastagens degradadas, com maior 
produtividade e sustentabilidade (menor erosão, poluição e 
emissões) e sem novos desmatamentos. 
3. Viabilização de atividades econômicas sustentáveis, ao 
menos no conjunto regional, se não em todos os pontos, para 
melhorar a geração de renda para a população urbana e rural e 
a arrecadação de tributos para os governos estaduais e 
municipais. 
4. Infraestrutura para uma população dispersa a grandes 
distâncias e aumento da cobertura de serviços de educação, 
saúde, saneamento, transporte, comunicação e energia. 
5. Interconectividade e capilaridade da rede urbana rarefeita e 
desequilibrada, que inclui muitos núcleos pequenos isolados, 
sem uma rede densa de cidades intermediárias. 
6. Macropaisagens produtivas sustentáveis fora de áreas 
protegidas de proteção integral, abrigando PAISanos, com a 
localização e a escala necessárias para manter as diversas 
funções ecológicas. 
7. Consentimento livre, prévio e informado para comunidades 
informais e toda a sociedade afetada direta e indiretamente por 
grandes projetos, com normas e critérios específicos e 
processos de negociação de compensações justas. 
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8. Prevenção do vazamento do desmatamento, tanto para a 
floresta quanto para o Cerrado devido à criação de unidades de 
conservação e às exigências de recomposição do passivo 
ambiental em áreas já desmatadas. 
9. Prevenção de efeitos negativos inesperados de PSA e 
REDD+, tais como vazamento ou estímulo ao desmatamento 
em outros lugares e criação de expectativas falsas e 
dependência sem segurança entre comunidades locais. 
10. Participação efetiva da sociedade civil na “governança 
suficientemente boa”, quando a população é dispersa, pobre, 
pouco qualificada e dependente de recursos governamentais 
para sua organização e deslocamento físico, conciliando a 
multiplicidade de direitos definidos atualmente221. 

Ainda no mesmo texto, o UNFPA elegeu 10 (dez) recomendações sobre o 

tema proposto, dentre os quais se ressalta a inclusão ecológica e social, geração de 

emprego para jovens, e análises amplas de impactos ambientais e sociais de 

grandes projetos da comunidade amazônica como um todo: 

Foram formuladas dez recomendações, entre outras propostas 
que decorrem da análise realizada no presente estudo, 
considerando sua viabilidade na realidade econômica e política 
atual. Todas devem ser discutidas com as partes interessadas. 
1. Pleno estado de direito e cidadania em toda a Amazônia, 
além de política ambiental per se, respeitando-se a 
Constituição, a legislação nacional e todos os acordos 
internacionais pertinentes, tais como a Agenda 21, as 
convenções ambientais, os demais acordos do ciclo social de 
conferências das Nações Unidas (Direitos Humanos em Viena, 
População e Desenvolvimento em Cairo, Mulher em Beijing, 
Desenvolvimento Social em Copenhagen e Habitat em 
Istambul) e as convenções da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). 
2. Cooperação técnica e financeira intra e inter-regional, entre 
níveis federativos, Estados e municípios, incluindo os menores 
e mais remotos, assim como arranjos produtivos locais (APLs) 
com plataformas tecnológicas, cooperação entre biomas, 
cooperação pan-amazônica e cooperação internacional 
triangular norte-sul-sul, sempre com participação efetiva da 
sociedade. 
3. Acesso à terra e aos recursos naturais em terras públicas e 
privadas nas áreas urbanas, rurais e periurbanas, com 
garantias da integridade das terras dos povos indígenas, 
comunidades tradicionais e agricultores familiares, combinado 

                                            
221 UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas. População e desenvolvimento na 

Amazônia, 2015, p. 45-46. Disponível em: http://www.unfpa.org.br/Arquivos/amazonia1.pdf. Acesso 
em: 04 mar. 2019. 
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com acesso a mercados e serviços para viabilizar o uso 
sustentável da biodiversidade.  
4. Fortalecimento da economia popular rural (agricultura 
familiar, agroecologia, agroextrativismo, pluriatividade rural e 
urbana), destravando marcos regulatórios para viabilizar a 
comercialização da produção familiar de diversos tipos, 
especialmente os produtos do uso sustentável da 
biodiversidade, a exemplo da castanha e agora do açaí, 
promovendo-se o pagamento por produtos e serviços 
ambientais, não apenas serviços, isto é, Payment for 
Environmental Goods and Services (PEGS). 
5. Cooperação entre gerações, mediante formas alternativas de 
ensino médio e técnico, emprego formal e atividade informal 
com prazos e horários flexíveis para a juventude e programas 
especiais para crianças, adolescentes e idosos. 
6. Equidade de gênero, inclusive quanto à propriedade da terra 
e entre comunidades indígenas, quando apropriado, bem como 
a garantia de acesso a serviços de saúde reprodutiva e sexual. 
7. Atendimento à saúde com uso de transporte adequado e 
tecnologia da informação e comunicação, para melhorar o 
diagnóstico, a triagem, o tratamento e o acompanhamento de 
pacientes em locais remotos. 
8. Arranjos intermunicipais, interestaduais e transfronteiriços, 
para extensão de serviços de educação, saúde, seguridade 
social, água, saneamento (quando apropriado) e energia para 
todas as áreas urbanas, rurais e periurbanas. 
9. Análises abrangentes de impacto ambiental e social de 
projetos em seu conjunto, com inclusão dos afetados e 
beneficiários, diretos e indiretos, não apenas algumas 
comunidades.  
10. Inclusão ecossocial na economia verde, promovendo a 
inclusão social produtiva, não apenas áreas protegidas, 
eficiência energética e alta tecnologia transferida do norte ao 
sul222. 

Destarte, verifica-se a preocupação estatal em relação aos Grandes 

Empreendimentos, bem como os principais pontos apontados como prioridades pelo 

MMA para o futuro do Desenvolvimento Sustentável. 

Sobre o tema, importa destacar que, na conferência do Rio 92, os países 

participantes adotaram a denominada Agenda 21, sendo a primeira carta de 

intenções que dissertava sobre o Desenvolvimento Sustentável de forma global. O 

texto da citada carta trata de problemas econômicos e sociais e suas soluções, além 
                                            
222 UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas. População e desenvolvimento na 

Amazônia, 2015, p. 47-48. Disponível em: http://www.unfpa.org.br/Arquivos/amazonia1.pdf. Acesso 
em: 04 mar. 2019. 
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da gestão e o Desenvolvimento Sustentável223. 

Outrossim, mister dizer que, no início dos anos 2000, os países-membros 

da ONU assinaram a Declaração do Milênio, na qual foram expostos os Objetivos do 

Milênio – ODB, sendo eles: a erradicação da fome; o ensino básico universal; a 

igualdade entre gêneros; a redução da mortalidade infantil; o aprimoramento da 

qualidade de vida; o combate a doenças graves como AIDS e malária; a garantia da 

Sustentabilidade ambiental e o estabelecimento de uma parceria mundial para o 

desenvolvimento224. 

Posteriormente, após a conferência mundial de 2012, a ONU passou a se 

preocupar com os projetos e objetivos a partir de 2015. Nessa linha, depois de um 

gigantesco esforço intelectual, elaborou-se o documento denominado 

“Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 

225. 

A agenda 2030, seguindo um modelo similar com a agenda 2021, trouxe 

17 (dezessete) objetivos com mais de 150 (cento e cinquenta) metas. Para fins da 

presente tese, destacam-se a meta 6.5226 que busca a gestão integrada de recursos 

integrados com viés transnacional; a meta 9.1227 que visa o Desenvolvimento 

Sustentável regional e transfronteiriço; e a meta 12.6228 que tem o intento de 

                                            
223 ONU – Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/sobre/. Acesso em: 04 mar. 2019. 
224 ONU – Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/sobre/. Acesso em: 04 mar. 2019. 
225 ONU - Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sutentável. Disponível em: 
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf. Acesso em: 04 
mar. 2019. 

226 “6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive 
via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado”. ONU - Organização das Nações Unidas. 
Água potável e saneamento. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/. Acesso em: 
04 mar. 2019. 

227 “9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e robusta, incluindo 
infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar 
humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos”. ONU – Organização das 
Nações Unidas. Indústria, inovação e infraestrutura. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/. Acesso em: 04 mar. 2019. 

ONU - Organização das Nações Unidas. Água potável e saneamento. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/. Acesso em: 04 mar. 2019. 

228 12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar 
práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios”. ONU 
– Organização das Nações Unidas. Consumo e produção responsáveis. Disponível em: 
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incentivar empresas transnacionais a adotar práticas sustentáveis.  

O desenvolvimento, ainda que sustentável, pode gerar eventuais danos 

ao meio ambiente e causar impactos negativos nefastos. É sobre isso que trata o 

próximo item.  

2.4 DANO AMBIENTAL E OS IMPACTOS DECORRENTES 

Antes de adentrar especificamente no que se refere ao Dano Ambiental e 

sua responsabilização, necessário fazer uma breve exposição acerca do que seja 

responsabilidade civil. Com feito, a responsabilidade civil é tema controverso no 

ramo do Direito, sendo que há diversas teorias que buscam explicar e delimitar o 

citado instituto jurídico. Há, ainda, a questão histórica da aplicação do instituto. 

No Brasil, por exemplo, durante a vigência do Código de Civil de 1916, a 

legislação apontava para existência somente da responsabilidade civil subjetiva, 

conforme explicam Bedran e Mayer: 

No Direito brasileiro, a responsabilidade civil era unicamente 
subjetiva. Para gerar o dever de indenizar, fazia-se necessária 
a existência de quatro elementos: 1) ação ou omissão; 2) dano; 
3) nexo causal; e 4) culpa ou dolo. Baseava-se na ideia da 
culpa em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência) 
e do dolo, fundamentados no Art. 159 do Código Civil de 1916: 
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou 
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica 
obrigado a reparar o dano” 229. 

Logo, até o advento do Código Civil de 2002, havia certa dificuldade em 

demonstrar e comprovar todos os requisitos inerentes a responsabilidade civil. 

Consequentemente, a reparação era um feito jurídico de difícil êxito. 

Percebendo tal dificuldade e entendendo que a teoria subjetiva da 

responsabilidade civil não era a mais adequada ao sistema jurídico brasileiro, o 

legislador optou por mitigá-la, ainda que prevalecesse sua essência subjetiva, 
                                                                                                                                        

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/. Acesso em: 04 mar. 2019. 
229 BEDRAN, Karina Marcos; MAYER, Elizabeht. A responsabilidade civil por danos ambientais no 

direito brasileiro e comparado: Teoria do Risco Criado versus Teoria do Risco Integral, p. 47. 
2013. Disponível em: http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/271/339. 
Acesso em: 04 mar. 2019. 
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abrindo-se a porta para a possibilidade da responsabilidade civil objetiva. 

Nesse sentido, Benjamin aponta que quatro elementos são os que fizeram 

com que a responsabilidade civil não tivesse essa amplitude esperada para a 

proteção do meio ambiente, in verbis: 

De uma maneira geral, podemos apontar quatro causas para 
essa rejeição inicial a uma responsabilidade civil mais 
eloqüente na proteção do meio ambiente: O a) as funcionais (a 
tradicional visão da responsabilidade civil como instrumento 
post factum, destinado à reparação e não à prevenção de 
danos; b) as técnicas (inadaptabilidade do instituto à 
complexidade do dano ambiental, exigindo, p. ex., um dano 
atual, autor e vítima claramente identificados, comportamento 
culposo e nexo causal estritamente determinado), c) as éticas 
(na hipótese de terminar em indenização - sendo impossível a 
reconstituição do bem lesado - a responsabilidade civil obriga, 
em última análise, a agregar-se um frio valor monetário à 
natureza, comercializando-a como tal), e d) as acadêmicas (de 
um lado, uma tendência monopolista e egoísta da doutrina do 
Direito Público, enxergado a proteção do meio ambiente como 
seu domínio exclusivo; de outro, uma timidez injustificável da 
jusprivatística, abdicando de intervir em tão nuclear hemisfério 
da danosidade humana) 230. 

Todavia, no mesmo texto, Benjamin aponta outros elementos que fizeram 

com que a responsabilidade civil por Dano Ambiental viesse a ser melhor explorada: 

Da mesma forma que podemos localizar causas que afastaram 
a responsabilidade civil da proteção ambiental, também não é 
difícil identificar algumas razões que estão por trás da 
(re)descoberta do instituto nesse campo: a) a transformação do 
ambiente de recurso infinito e inesgotável (por isso mesmo res 
communis) em recurso crítico e escasso, daí valorizado, b) a 
percepção de que a intervenção solitária do Estado, via 
comando-e-controle (ou seja, Direito Público), não protegia 
suficientemente o meio ambiente, c) a compreensão de que, 
por melhores que sejam a prevenção e a precaução, danos 
ambientais ocorrerão, na medida em que os "acidentes são 
normais em qualquer atividade", d) o caráter contraditório da 
mensagem enviada pelo ordenamento ao mercado, colocando 
seu exército sancionatório penal e administrativo em combate 

                                            
230 BENJAMIN, Antonio de Vasconcellos Herman. A responsabilidade civil pelo Dano Ambiental no 

Direito Ambiental. BDJur, 1998. Disponível em: 
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/4/A_Responsabilidade_Civil.pdf. Acesso em: 04 mar. 
2019. 
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e, ao mesmo tempo, isentando o bolso (o "órgão" mais sensível 
do ser humano) do poluidor ao afastar a possibilidade de sua 
responsabilização civil, e) o surgimento de novos direitos 
subjetivos, até constitucionalizados (art. 225, da Constituição 
brasileira, p. ex.), a exigir submissão das condutas anti-
ambientais a duplo controle, público (centralizado) e privado 
(descentralizado), f) uma maior sensibilidade do Direito para 
com aposição da vítima (favor victimae), própria do Welfare 
State231. 

Ainda sobre a questão da responsabilidade civil ambiental, importante 

destacar que ela tem função preventiva e precaucional. Tanto é assim, que essas 

funções foram alçadas ao patamar de Princípios, cuja principal finalidade é deixar 

claro a necessidade de preocupação com as presentes e futuras gerações.  

Ao tratar do princípio da precaução, Machado afirma que isso não 

imobiliza as atividades humanas. Segundo ele, “não se trata da precaução que tudo 

impede ou que em tudo vê catástrofes ou males. O princípio da precaução visa a 

durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e a continuidade da 

natureza existente no planeta”232. Sobre o princípio da prevenção, o mesmo autor 

destaca a necessidade de positivação em legislações nacionais e internacionais: 

Essas Convenções apontam para a necessidade de prever, 
prevenir e evitar na origem as transformações prejudiciais à 
saúde humana e ao meio ambiente. Todos esses 
comportamentos dependem de atitudes dos seres humanos em 
estarem atentos ao seu meio ambiente e não agirem sem 
prévia avaliação das consequências. O Direito Positivo 
internacional e nacional irá traduzindo, em cada época, através 
de procedimentos específicos, a dimensão do cuidado que se 
tem com o presente e com o futuro em relação a toda forma de 
vida no planeta233. 

Iglecias entende que é mais importante prevenir, especialmente em razão 

do tempo necessário para recuperação do meio ambiente, cuja configuração original 

                                            
231 BENJAMIN, Antonio de Vasconcellos Herman. A responsabilidade civil pelo Dano Ambiental no 

Direito Ambiental. BDJur, 1998. Disponível em: 
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/4/A_Responsabilidade_Civil.pdf. Acesso em: 04 mar. 
2019. 

232 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 
2011. p. 75-76. 

233 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. p. 98. 
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jamais é recuperada234. Segundo a autora, no que se refere ao papel da 

responsabilidade civil: 

Esse aspecto merece destaque, já que o grande papel da 
responsabilidade civil deve ser realmente preventivo. No 
ententao, isso somente se faz possível se o sistema de 
responsabilização for efetivo e exigente. Em outras palavras, 
queremos dizer que a responsabilidade civil somente assume 
seu viés preventivo se o poluidor percebe que é mais barato 
prevenir do que reparar o dano. Enquanto isso não ocorrer, a 
opção do poluidor será sempre causar o dano, em vez de 
preveni-lo235. 

Nessa linha, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, Benjamin 

já apontava que o Dano Ambiental, visto sua natureza própria, mereceria ter um 

regime especial de responsabilidade civil, por salvaguardar, não só a vida em suas 

várias dimensões, mas preservar gerações futuras e proteger a qualidade vida. 

Porém, o autor enxergava quatro dificuldades para tanto: 

a) a difícil identificação dos sujeitos da relação jurídica 
obrigacional, pois a "dobradinha" autor-vítima quase nunca 
aparece com seus contornos bem definidos (atuação coletiva e 
vitimização também coletiva, com a consequente fragmentação 
de responsabilidades e de titularidade), na medida em que 
estamos diante de relações jurídicas poligonais ou multilaterais, 
próprias da sociedade pós-industrial; b) a exigência de 
caracterização da culpa do degradador, naqueles sistemas que 
ainda a exigem (não é o caso brasileiro, após a promulgação 
da Lei n. 6.938/81 e da Constituição Federal de 1988, abaixo 
analisadas); c) a complexidade do nexo causal; d) o caráter 
fluido e esquivo do dano ambiental em si mesmo considerado. 

Com efeito, o autor indicava de forma muito objetiva a quase 

impossibilidade de se estabelecer quem seriam os autores-vítimas da relação 

jurídica obrigacional, considerando que se as relações são multilaterais. Assim; o 

grande problema de se caracterizar a culpa daquele que degradava o meio ambiente 

consideradas as leis que estavam em vigor; o impasse na demonstração do nexo de 

causilidade entre o dano e o seu causador e acrescentava, ainda, que o caráter 

                                            
234 IGLECIAS, Patrícia. Direito Ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 53. 
235 IGLECIAS, Patrícia. Direito Ambiental. p. 54. 
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fluido e esquivo do Dano Ambiental tornavam complexa sua responsabilização236. 

Machado e Póvoas afirmam que a humanidade, até antes da Revolução 

Industrial, possuía uma relação de parceria com a natureza. Todavia, com o advento 

do citado momento histórico, o panorama passou a ser tratado de forma exploratória 

e abusiva, sendo elemento do consumismo e do homem moderno. Os autores 

apontam a despreocupação com gerações futuras e o extrativismo exagerado, em 

razão da falácia da inesgotabilidade dos recursos naturais237. 

Na mesma linha, Boff destaca que o planeta Terra foi explorado e 

agredido nas mais diversas formas e áreas, afirmando que o homem ocupou e 

devastou cerca do 83% (oitenta e três por cento) do mundo238. 

Machado e Póvoas assim define Dano Ambiental: 

Ou, por nossa conta e risco, definimos Dano Ambiental como 
todo o prejuízo causado ao meio ambiente, por ação ou 
omissão de pessoa física ou jurídica, que venha a afetar ou 
alterar negativamente o direito de que todo o ser humano tem 
de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado e 
apropriado para uma vida digna239. 

Porém, os mesmos autores, com intento de melhor conceituar o instituto 

do Dano Ambiental, passam a apontar suas características, indicando que o Dano 

Ambiental tem como essência: a (i) pluralidade de vítima, podendo, porém, ser 

considerado individualmente para fins de indenização; a (ii) dificuldade na reparação; 

e a (iii) difícil valoração. 

Outrossim, ainda há a diferenciação e classificação do Dano Ambiental. 

Em primeiro plano, Machado e Póvoas ainda realizam a classificação do Dano 

                                            
236 BENJAMIN, Antonio de Vasconcellos Herman. A responsabilidade civil pelo Dano Ambiental no 

Direito Ambiental. BDJur, 1998. Disponível em: 
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/8632/4/A_Responsabilidade_Civil.pdf. Acesso em: 04 mar. 
2019. 

237 MACHADO, Marco Aurélio Ghisi; PÓVOAS, Monike Silva. O Dano Ambiental e a sua reparação. 
2016, p. 68. Disponível em: http://pos.unipar.br/files/publicao_academica/ 
1b0b588a56b83bbcc671e86eb37b7e3a.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

238 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. p. 68. 
239 MACHADO, Marco Aurélio Ghisi; PÓVOAS, Monike Silva. O Dano Ambiental e a sua reparação. 

2016, p. 68. Disponível em: http://pos.unipar.br/files/publicao_academica/ 
1b0b588a56b83bbcc671e86eb37b7e3a.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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Ambiental coletivo (atinge interesses coletivos estrito senso ou difusos) e individual 

(ocorre quando for possível identificar o interesse particular); patrimonial (atingem 

diretamente a ordem econômica) e extrapatrimonial (também denominado como 

dano moral ambiental, tratando-se de prejuízos indiretos)240. 

Tal classificação foi levada até a Superior Tribunal de Justiça, 

oportunidade em que os Ministros acordaram que “Haveria contra sensu jurídico na 

admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse 

dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos 

deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização241”. 

Ademais, sobre a reparação ambiental242, Machado e Póvoas dissertam 

que: 

A reparação, porém, é medida necessária seja para atenuar ou 
recompor o status quo ante, na tentativa de restabelecer o 
equilíbrio ambiental anteriormente existente no local, seja para 
fins de punição do agressor. 
Há basicamente duas formas de reparação ambiental: a) direta, 
ou natural, que corresponde à efetiva recomposição do meio 
ambiente afetado, ou seja, da flora e fauna degradadas; e b) 
indireta, ou pecuniária, que importa na reparação do dano por 
meio de indenização. 
A primeira modalidade – e que deve ter preferência, ainda que 
mais onerosa – é a reparação ou restauração natural243. 

Leite e Ayala afirmam que reparabilidade do Dano Ambiental é dividida 

em: direta, na qual estão envolvidos interesses próprios individuais e/ou individuais 

homogêneos; e indireta, relacionada com interesses difusos, coletivos e individuais 

                                            
240 MACHADO, Marco Aurélio Ghisi; PÓVOAS, Monike Silva. O Dano Ambiental e a sua reparação. 

2016, p. 68. Disponível em: http://pos.unipar.br/files/publicao_academica/ 
1b0b588a56b83bbcc671e86eb37b7e3a.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

241 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. REsp 1367923/RJ. Julgado em 
27/08/2013. Publicação: Dje 06/09/2013). Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/STJ. Acesso 04 
mar. 2019. 

242A questão envolvendo a responsabilidade de natureza objetiva, solidária e ilimitada é regida pelos 
princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade de reparação in natura. Sobre 
esse assunto, ver Superior Tribunal de Justiça, Resp 1071741/SP, 2° Turma, DJE 165.12.2010. 

243 MACHADO. Marco Aurélio Ghisi; PÓVOAS, Monike Silva. O Dano Ambiental e a sua reparação. 
2016, p. 77. Disponível em: http://pos.unipar.br/files/publicao_academica/ 
1b0b588a56b83bbcc671e86eb37b7e3a.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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de dimensão coletiva244. 

Guerra e Guerra destacam, ainda, que o Dano Ambiental pode ser 

patrimonial ou extrapatrimonial: 

Importante mencionar que tem-se adminitido que o dano 
ambiental se apresente tanto na esfera patrimonial como na 
extrapatrimonial. No que se refere ao primeiro (patrimonial), 
evidencia-se que incidirão sobre os interesses de ordem 
material ou econômica e, portanto, sujeitos a valoração de 
natureza pecuniária, enquanto os de natureza extrapatrimonial 
irão recair aos valores de ordem moral, expiritual etc.  [...] O 
dano extrapatrimonial relaciona-se à dor e ao sofrimento, bem 
como aqueles que representam a diminuição de qualquer bem 
jurídico não patrimonial, como, por exemplo, a saúde, a 
integridade psicológica etc. Todavia, há uma grande dificuldade 
na valoração desse dano ambiental devendo o Poder Judiciário 
utilizar de métodos razoáveis e as peculiaridades do caso que 
lhe é apresentado para dar uma resposta consentânea ao que 
foi proposto245. 

Verifica-se, pois, que os danos provocados ao meio ambiente são tão 

graves que é impossível prever exatamente o que irá acontecer em razão da perda 

ou diminuição das características naturais que foram afetadas pela ação do homem. 

Com efeito, conforme narrado no item 2.3, encontros mundiais já reconheceram a 

importância da Sustentabilidade, depois de analisar a conjuntura em que se estava 

dando o desenvolvimento em escala mundial. 

O próximo capítulo tratará a respeito de Mediação, como forma de 

resolução de conflitos ambientais. 

 

                                            
244 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 

extrapatrimonial: teoria e prática, p. 105. 
245 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Curso de Direito Ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, 

p. 250-251. 
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CAPÍTULO 3 

MEDIAÇÃO 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS MEIOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

O ser humano é, em sua essência, uma criatura sociável e, por conta 

disso, sempre está sujeito a se envolver em conflitos com outros seres humanos. 

No início da humanidade, as guerras e a violência faziam parte do 

cotidiano, razão pelo qual as sociedades começaram a surgir, com intento de 

fortalecer e de prover segurança aos grupos que acabavam por se unir, conforme 

expõe Cazzaro246. 

No decorrer da história, muitas foram as maneiras de tratamento dos 

conflitos, sendo que o acesso à justiça teve e têm influências de natureza política, 

religiosa, sociológica e filosófica.  

Desde as primeiras normas escritas, destacando-se o Código de 

Hamurabi como uma de suas mais importantes manifestações, já se garantia, ao 

menos na teoria, proteção às viúvas e aos órfãos. Carneiro afirma que, na Grécia 

antiga, a característica preponderante era a de que qualquer cidadão podia acionar 

a justiça, ainda que com algumas restrições indiretas (por exemplo, multa por 

acusação improcedente)247. No Direito Romano, inclusive por influência grega, foram 

criados a Lei de XII Tábuas e o Código de Justiniano (Corpus Juris Civilis), conforme 

                                            
246 CAZZARO, Kleber. Arbitragem Transnacional: limites e possibilidades. 2015. 440f. Tese 

(Doutorado em Ciência Jurídica) – Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Itajaí, Santa Catarina, 
p. 80. Para chegar a essa conclusão, o autor cita, em paráfrase, os autores Norberto Bobbio (obra – 
Thomas Hobbes, p. 33-34): “Nos primórdios da civilização humana, vivendo em estado de natureza, 
dotado de livre arbítrio, o ser humano seguia o curso da vida conforme suas necessidades. Com 
recursos escassos, a competição era contínua. Como as disputas motivavam violência permanente, 
o estado de guerra era constante”, e Thomas Hobbes (obra Leviatã ou matéria, forma e poder de um 
Estado Eclesiástico e civil, p. 147): “Tomado pelo medo e cônscio da sua fraqueza e das 
necessidades que tinha para se sustentar e proteger, para se manter e se conservar, além de 
pretender preservar pressupostos naturais como a vida, propriedade e liberdade, o mesmo ser 
humano foi levado a se aproximar dos outros iguais e viver em Sociedade”. 

247 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à justiça: juizados especiais cíveis e ação civil 
pública: uma nova sistematização da teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 34 
e 41. Neste livro, é possível aprofundar o desenvolvimento histórico, o que não é o objetivo deste 
trabalho, cujo relato é apenas para contextualizar como os conflitos foram tratados no decorrer do 
tempo. 
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esclarece Klabin248. 

Na época medieval, o acesso à justiça estava ligado à concepção de 

religião, o que culminou com a criação do Direito Canônico, em que o julgamento 

justo era baseado em costumes, por não haver doutrinas e orientações 

sistematizadas a serem observadas, tudo de acordo com a lição de Carneiro249. 

Castro destaca que os direitos do homem foram consagrados em 

decorrência de um conflito entre o poder central das Ilhas Britânicas e os senhores 

feudais, assinando-se a Carta Magna de 1215, que entrou para a história como um 

símbolo de várias lutas constitucionais250. 

No período moderno, a natureza humana passou a ser a fonte do direito 

natural, ocasião em que surgiram movimentos em que foi anunciada a consagração 

dos direitos fundamentais do homem, a exemplo do que ocorreu com a Declaração 

dos Direitos da Virgínia, nos Estados Unidos, depois da insurreição das colônias 

contra a coroa britânica em 1776 e a Revolução Francesa de 1789, consoante 

assinala Carneiro251. 

Fernandes e Fernandes sustentam que duas grandes correntes de 

pensamentos se destacaram nessa época: o jusnaturalismo, que seria algo 

predeterminado, divino; e o positivismo, em que o direito seria discricional e, 

portanto, com a necessidade de uma tarefa interpretativa no momento da aplicação 

da lei252. 

Em seguida, com o domínio do Estado liberal no século XIX e início do 

                                            
248 KLABIN, Aracy Augusta Leme. História Geral do Direito. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2004. p. 197 e 230-233. Neste livro é possível aprofundar o desenvolvimento histórico, o 
que não é o objetivo deste trabalho, cujo relato é apenas para contextualizar como os conflitos foram 
tratados no decorrer do tempo. 

249 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à justiça: juizados especiais cíveis e ação civil 
pública: uma nova sistematização da teoria geral do processo. p. 11 e 13-15. 

250 CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito Geral e do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2010, p. 134. Neste livro, é possível aprofundar o desenvolvimento histórico, o que não é o 
objetivo deste trabalho, cujo relato é apenas para contextualizar como os conflitos foram tratados no 
decorrer do tempo. 

251 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à justiça: juizados especiais cíveis e ação civil 
pública: uma nova sistematização da teoria geral do processo. p. 17-20. 

252 FERNANDEZ, Atahualpa; FERNANDEZ, Marly. Direito natural e positivismo jurídico: justiça, 
segurança e interpretação jurídica. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/ 
default/files/anexos/25349-25351-1-PB.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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século XX, ocorreram várias desigualdades sociais, o que acabou por acarretar uma 

luta de classes entre a burguesia industrial e os trabalhadores e, por influência de 

Marx, especialmente no campo trabalhista, houve uma evolução das teorias, 

superando-se o positivismo normativista, preponderando a figura do juiz na 

realização dos direitos, segundo constata Carneiro253. 

Esse breve relato histórico teve a função apenas de reconhecer que 

sempre ocorreram conflitos e houve variadas formas para resolvê-los de acordo com 

o período em que se vivia. Para compreensão deste trabalho, o ponto inicial de 

análise é o período em que houve a formação do Estado, enfocando-se seu 

entendimento enquanto instituição que garanta a segurança jurídica. 

Na visão de Heller, que estudou a Teoria do Estado, sem o desvincular da 

política, os homens, que são o sujeito-objeto do Estado, unem-se em comunidades 

de vontades e de valores por suas aspirações e convicções políticas, propondo 

conseguir algo para o futuro254. 

Gellner entende que o Estado nacional surgiu por uma grande 

transformação histórica, indicando uma forte ligação entre a cultura e a soberania:  

Houve uma grande e clara mudança das condições sociais da 
humanidade. Um mundo em que o nacionalismo – a ligação 
entre o Estado e uma cultura ‘nacionalmente’ definida – é 
disseminado e normativo é muito diferente de um mundo em 
que ele é relativamente raro, sem entusiasmo, não 
sistematizado e atípico. Há uma enorme diferença entre, de um 
lado, um mundo de padrões complexos, entremeados, mas não 
perfeitamente superpostos de poder e cultura e, de outro, um 
mundo que consiste em unidades políticas claras, sistemática e 
orgulhosamente diferenciadas entre si pela ‘cultura’, todos 
lutando, com bastante sucesso, por impor internamente a 
homogeneidade cultural. Essas unidades que ligam a 
soberania à cultura são conhecidas como Estados nacionais255. 

No que se refere à garantia da segurança jurídica, Heller reconhece a 

                                            
253 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à justiça: juizados especiais cíveis e ação civil 

pública: uma nova sistematização da teoria geral do processo. p. 23-25. 
254 HELLER, Herman, Teoria do Estado. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1968, p. 79. 
255 GELNNER, Ernest. O advendo do nacionalismo e sua interpretação: os mitos da nação e da 

classe. In: BALAKRISHNAN, Gopal (org). Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2000, p. 107. 



114 

 
 

complexidade da intervenção estatal e, como exemplo, indica que o aumento do 

tráfego urbano até certo grau exige que haja sua regulação, o que determina uma 

organização estatal cada vez mais diferenciada para o estabelecimento, a aplicação 

e a execução do direito256. 

Acrescenta o autor que o Estado se diferencia das demais instituições 

justamente pelo caráter de unidade soberana de ação e decisão. Segundo ele: 

O Estado está acima de todas as demais unidades de poder 
que existem no seu território pelo fato de poderem os órgãos 
estatais “capacitados” reclamar, com êxito normal, a aplicação, 
a eles exclusivamente reservada, o poder físico coativo, e 
também porque estão em condições de executar as suas 
decisões, dando-se o caso perante quem a eles se opuser, por 
meio de todo o poder físico coativo da organização estatual 
atualizado de maneira unitária257. 

Em resumo, pode-se afirmar que o Estado, depois de organizado, trouxe 

para si o monopólio do poder físico coativo necessário para executar suas 

decisões258. 

Contudo, com o passar do tempo, esse monopólio acabou por gerar 

crises, especialmente no que se refere a resolução de conflitos, diante da falta de 

sua capacidade de, por si só, solucionar os litígios que passaram a ocorrer, cada vez 

em maior número e oriundos de relações cada vez mais complexas. 

Com efeito, o fim da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, é 

considerado um marco histórico e um ponto de partida para a ocorrência, dentre 

outros exemplos, de mudanças sociais, geográficas e econômicas. E tudo isso 

ocorrera de forma global259. 

                                            
256 HELLER, Herman, Teoria do Estado. p. 267. 
257 HELLER, Herman, Teoria do Estado. p. 281-282. 
258 CRUZ, Paulo Márcio, BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do 

Direito Transnacioniais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (orgs). Direito e 
transnacionalidade. p. 67. Nesses capítulos, os autores entendem que o Estado tem perdido parte 
de sua função em razão de pautas comuns e por uma fragmentação do processo de decisão, 
levando a uma progressiva “desterritorialização” e “desestatização”. O tema já foi tratado no capítulo 
acima, sobre transnaiconalismo e será retomado na parte da conclusão desta tese. 

259 Em relação ao Estado Constitucional Moderno, tal assunto foi tratado no capítulo 1 deste escrito, 
no tópico 1.2 Caraterísticas do Direito Transnacional e do Estado Transnacional. Para fins da 
contextualização aqui tratada, optou-se apenas por utilizar o termo Estado. 
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Os Estados Unidos e alguns países da Europa são indicados por Andrade 

como principais expoentes do desenvolvimento e das mais variadas formas de 

consumo, que sucederam o fim do conflito bélico mundial, o que também provocou 

um aumento proporcional das ações judiciais260. 

Andrade registra como principais fatores de mudança: os novos 

movimentos sociais e de contracultura; o avanço tecnológico (principalmente em 

relação a Globalização, aos meios de comunicação e a medicina); e, ainda, o 

crescimento econômico. De acordo com o autor: 

Mudou o mundo e mudaram os comportamentos. A 
emancipação feminina, a revolução sexual, o surgimento do 
movimento hippie nos Estados Unidos, inicialmente um 
protesto contra a Guerra do Vietnã, e os mais variados 
acontecimentos sociais e políticos, são retratos dessas 
mudanças. 
A criação da rede mundial de computadores, a internet, já no 
final do século XX, representou uma revolução nas noções de 
tempo e espaço. Destruíram-se as barreiras, diminuíram-se ou 
mesmo acabaram-se as distâncias e o tempo passou a ter uma 
conotação de instantaneidade. Todos podem fazer tudo ao 
mesmo tempo e em qualquer lugar261. 

Nesse passo, o pós-Guerra foi para o direito e para outros ramos do 

conhecimento humano, um período de evoluções e modificações, especialmente no 

que diz respeito aos direitos humanos, aos Princípios e ao acesso à justiça. 

O contexto no qual estava inserido o mundo, entre vencedores e 

derrotados, com destruição de países inteiros que precisariam ser reconstruídos e a 

necessidade de eleger os responsáveis, fez surgir um dissenso entre o que se 

convencionou chamar de linguagem binária e linguagem ternária, em conformidade 

com Andrade262. 

O autor acrescenta que a linguagem binária restou evidenciada no 

momento posterior à Segunda Guerra Mundial, simbolizada pela polarização, onde 

                                            
260 ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de 

conflitos. Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014, p. 03. 
261 ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de 

conflitos. Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014, p. 06. 
262 ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de 

conflitos. Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014, p. 08. 
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há um bem versus um mal, um certo versus um errado, um ganhador versus um 

perdedor: 

Neste aspecto, a “guerra fria” que se seguiu à Segunda Guerra 
Mundial bem caracteriza a cultura adversarial própria do 
universo binário. De fato, a partir da segunda metade do século 
XX, o mundo ficou bipolarizado, sob o domínio de dois grandes 
blocos militares, a Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, 
capitaneado pela antiga União Soviética. Nos dias atuais, essa 
realidade tende a se refletir no que o ocidente passou a chamar 
de “eixo do mal”, referindo-se aos países onde se encontra 
presente o fundamentalismo islâmico263. 

Barbosa explica a correlação entre essa forma de pensamento com 

outras categorias da razão, inclusive com o cálculo binário, que é amplamente usado 

em informática:  

A forma binária, que hoje domina, é o resultado de uma longa 
evolução sobre a qual forjaram-se grandes categorias da 
razão, no ocidente: o dualismo, a dialética, a causalidade e o 
cálculo binário. 
O século XX foi o século do homem binário, que transformou o 
mundo graças à eficácia inscrita nas redes das tecno-ciências, 
que se serve da forma algorítimo, quintessência da binaridade 
(informática, inteligência artificial para criar processos artificias 
de grande amplitude).  
Na cultura francesa, por exemplo, é comum atribuírem-se, em 
forma de elogio, a qualificação de cartesiano, para dizer que 
são nutridos por pensamentos como de Descartes, raciocínio 
matemático, ou das ciências exatas: ou é certo, ou é errado; ou 
é sim, ou é não. Enfim, é um raciocínio que apresenta uma 
única alternativa para uma afirmativa, portanto, restringe a 
criatividade humana.  
O princípio binário é expresso pelo terceiro excluído. É o 
princípio da alternativa lógica complementar ao princípio da 
contradição, do ponto de vista ontológico. Este pensamento 
torna-se cada vez mais presente em função da eficiência da 
informática, um exemplo de linguagem binária por excelência. 
O sistema jurídico também é de linguagem binária, pois, a 
atividade de julgar apresenta uma única alternativa, culpado ou 
inocente, procedente ou improcedente, excluindo a terceira 
solução, que contempla o terceiro excluído, caracterizando a 

                                            
263 ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de 

conflitos. Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014, p. 09. 
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relação binária264. 

A linguagem ternária, por sua vez, é o elemento essencial para o bom 

desenvolvimento de grande parte dos métodos alternativos de resolução de 

conflitos, principalmente para a Mediação, marcada, precipuamente, pela pluralidade 

de soluções e pelo reconhecimento do valor do outro. Acrescenta Barbosa: 

O homem é ternário como forma filosófica, lógica e linguística. 
A comunicação humana, em sua forma mais sutil, realiza-se em 
três pessoas: eu, tu, ele. Todo verbo é conjugado nestas três 
pessoas, e na forma plural – nós, vós, eles. 
O pensamento ternário é próprio do mundo oriental, por 
influência da cultura, da religião, dos usos e costumes. Admite 
a criatividade humana, que é infinita, portanto, abre-se a 
possibilidade de muitas alternativas, para uma determinada 
situação, de acordo com os recursos pessoais dos 
protagonistas. A superioridade do pensamento ternário é 
evidente, pois, muito mais afeito à natureza humana. Portanto, 
seu exercício humaniza o homem. 
[…] O pensamento ternário, ao incluir o terceiro, abre o tempo-
espaço que contempla a discussão, fundamentando-o no 
reconhecimento do valor do outro, que se encontrava 
encoberto pela ausência de diálogo265. 

Moreira266 faz algumas considerações que revelam que a influência do 

                                            
264 BARBOSA, Águida Arruda. Mediação Familiar: instrumento para a reforma do judiciário. Anais do 

IV congresso brasileiro de direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.03-04. 
265 BARBOSA, Águida Arruda. Mediação Familiar: instrumento para a reforma do judiciário. Anais do 

IV congresso brasileiro de direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.p. 04. 
266 MOREIRA. José Carlos Barbosa. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – 

Edição Comemorativa. Rio de Janeiro: 2015. p. 1331-1333. Disponível em: 
http://publicacao.mprj.mp.br/rmprj/rmp_comemorativa. Acesso em 05 mar. 2019. De acordo com o 
autor: “À luz do relatório de 2003, a duração média dos pleitos, em primeiro grau de jurisdição, seria 
de 337 dias (quer dizer, pouco mais de 11 meses) no âmbito dos giudici di pace, mas triplicaria no 
dos tribunali; noutra passagem, fala- se de uma duração média superior a 3 anos. O relatório de 
2004 informa que, nos processos de competência dos tribunali, ela decresceu de 953 dias para 879 
dias, isto é, cerca de 2 anos e 5 meses; em compensação, houve ligeiro aumento no campo dos 
processos realizados perante o giudice di pace, onde aquela duração, em todo caso, continua 
inferior a 1 ano. Segundo fonte fidedigna, só em 2002, a Itália foi condenada pela Corte de 
Estrasburgo, por excesso de demora na prestação jurisdicional, nada menos de 289 vezes, muitas 
das quais em processos civis. […]. Merece exame em separado o caso da Inglaterra. Até alguns 
anos atrás, embora tida como de boa qualidade, a Justiça inglesa, no consenso dos especialistas, 
era lenta e muito cara. Eminente magistrado, com característico toque de humor, comparou o 
processo civil ao jogo de cricket, para atribuir a ambos os qualificativos de “slow and boring”.12 Com 
referência ao ano de 1990, fonte autorizada apontava uma distância média de 145,3 semanas (ou 
sejam, 2,78 anos) entre o começo e a extinção do processo, quer chegasse, quer não (como ocorria 
na maior parte dos casos), à sessão de julgamento (trial). […] De acordo com estatística oficial, 
divulgada pelo Department for Constitutional Affairs, a duração média dos pleitos que se estendiam 
até o trial, no período anterior às CPR, havia atingido, em 1997, 639 dias (mais de 21 meses) […]. 
Mas isso, inevitavelmente lança uma sombra no retrato que a respectiva análise oferece: com efeito, 
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pós-Guerra e da linguagem binária geraram consequências que afetaram o tempo 

de resposta para a resolução dos conflitos. O autor traça um panorama do que 

ocorreu na Itália, Inglaterra e Estados Unidos, sempre ressaltando a morosidade e 

os elevados custos do processo. 

Chiarloni faz o mesmo diagnóstico, citando os custos para ter acesso 

formal à justiça na Inglaterra, que são insuportáveis para a classe média, bem como 

a habilidade de profissionais de direito de complicar o processo, principalmente na 

fase pré-processual. Já na Itália, segundo ele, a duração do procedimento é 

inaceitável, o que acarretou a especialização de advogados em recorrer para a Corte 

Europeia de Direito Humanos para reclamar da demora, sendo que o número de 

recursos para a mencionada Corte está tão elevado que ela mesma pode se tornar 

inviabilizada267. 

Macedo e Facchini Neto268 acrescentam que a ausência de agilidade nos 

julgamentos, o excesso de formalismo e o alto custo do Poder Judiciário sempre 

foram focos de críticas. Como exemplo citam um evento internacional, que ocorreu 

                                                                                                                                        
há Estados, como o de New York, cujo movimento forense ultrapassa de muito, só ele, o de todos os 
órgãos judiciários federais somados. […] Em obra mais recente, lê-se que em muitos órgãos 
judiciais é mister esperar quatro ou cinco anos para que uma causa seja julgada, conquanto 
semelhante demora ocorra principalmente nos casos de julgamento por júri. A crer-se em 
estatísticas divulgadas, referentes à justiça federal, a duração média, nos feitos que vão até o trial, 
teria sido, em 2002, de 21,8 meses e, em 2003, de 22,5 meses. Na mesma fonte colhe-se outro 
dado merecedor de atenção: vem girando em torno de 13% do total o número de processos que 
duram mais de 3 anos na primeira instância: 12,2% em 2000, 13,9% em 2001, 2,8% em 2002, 13 % 
em 2003”.  

267 CHIARLONI, Sergio. Uma perspectiva comparada da crise na justiça civil e dos seus possíveis 
remédios. Doutrinas Essenciais de Arbitragem e Mediação, vol. VI, mediação e outros modos 
alternativos de solução de conflitos. Organizador: Arnoldo Wald. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 03. 

268 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 
busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 108. Os 
autores narram a ocorrência do evento da seguinte forma: Em 2003, a Universidade de Florença 
promoveu um seminário internacional sobre meios alternativos de resolução de conflitos. Dos 
relatórios nacionais então apresentados, extraiu-se a conclusão de que havia uma “crescente 
incapacidade dos sistemas institucionais de administração da justiça civil para fazer frente à 
demanda de justiça proveniente dos mais diversos sujeitos, sobre matérias diversificadas e novas, 
incapacidade essa devida aos limites da justiça estatal, normalmente ineficiente, custosa e incerta, e 
talvez não apta, em alguns setores, a garantir uma satisfatória composição das lides”. Dentre os 
fatores principais que explicam a expansão do movimento em direção a formas conciliadoras de 
solução de controvérsias, lembrados por D. Smith, destacamos dois: 1) A dificuldade de acesso à 
justiça ordinária pelos mais carentes, e o custo e duração do processo ordinário para aqueles que 
podem pagar por tal acesso. 2) Uma crescente insatisfação com o formalismo e tecnicismo 
imperante no ambiente judiciário, conjuntamente com a valorização de um papel mais ativo das 
próprias partes na tomada de decisões que dizem respeito à sua vida privada. 



119 

 
 

no início dos anos 2000, na Itália, no qual se constatou o desprestigio e a 

insatisfação dos indivíduos com esse setor do Estado. 

Importante reconhecer que esse é praticamente um problema mundial, 

ocorrendo nas mais diversas culturas e sistema jurídicos. Além disso, a constatação 

é a de que o tempo gasto na solução dos litígios no sistema brasileiro encontra-se 

na média mundial. Aliás, segundo Sandres de Oliveira269, isso não é um dado 

positivo, pois a morosidade processual é um problema global, sendo raros os países 

que conseguem manter a razoável duração do processo. 

Com efeito, necessário, neste ponto, fazer uma avaliação do sistema 

jurídico brasileiro. Por certo, nos interessa o instrumento jurídico da Mediação, uma 

vez que, na nova roupagem dada ao ordenamento jurídico, depois da Constituição 

da República de 1988, o Poder Judiciário e, por consequência, o acesso à justiça, 

passou a ter um papel sublime na composição da sociedade. 

Porém, conforme os problemas já relatados de excesso de novas 

demandas, relações cada vez mais complexas, e a falta de capacidade de dar uma 

resposta satisfatória para os jurisdicionados verem resolvidos os seus conflitos, 

fizeram com que o Brasil fosse considerado como mais um dos países que não têm 

bom desempenho nessa área, especialmente se analisados os dados oficiais do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ.  

Destaca-se, ainda, nesse sentido, os seguintes problemas: estrutura cara 

e burocrática do Poder Judiciário brasileiro, que demanda cada vez mais recursos 

financeiros para sua manutenção; demandas repetitivas e em grande número, com 

pouca utilização do sistema de precedentes e de ações coletivas; e a legislação que 

permite um excessivo número de recursos. 

O cenário jurídico pós-1988 é descrito por Andrade, que constata que 

foram assegurados diversos direitos sociais na Constituição da República, ao 

mesmo tempo em que foi aventado que o acesso formal ao Poder Judiciário 

                                            
269 SANDRES DE OLIVEIRA. Henry. Celeridade Processual: Breves Comentários à luz do Direito 

Comparado. p. 13 Disponivel em: https://www.fcr.edu.br/ojs/index.php/anaiscongresso 
rondoniensecj/ article/view/75/68. Acesso em 15 jun 2019. 
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garantiria a efetiva justiça:  

De fato, após duas décadas de autoritarismo, quando parcos 
foram os investimentos em mecanismos de democratização 
nas relações entre o cidadão e os organismos de poder, a 
Constituição de 1988 fez renascer o exercício da cidadania, e 
surgir, por consequência, forte expectativa na sociedade, de 
que o Poder Judiciário teria solução para todas as mazelas 
sociais, todos os problemas enfrentados pela população. 
Essa expectativa traduziu-se em uma incessante e progressiva 
busca pelo acesso formal ao Poder Judiciário. 
No entanto, fatores ligados à ausência do Estado brasileiro em 
áreas fundamentais como educação, saúde e segurança, a 
difícil percepção do cidadão acerca de seus direitos e a quase 
inexistente participação social, além do abismo entre as 
classes sociais, em conjunto, ainda, com a massificação do 
consumo, vêm colaborando para uma imensurável 
concentração de demandas sob a exclusiva tutela estatal270. 

Com efeito, o problema perdura até os dias atuais, conforme os dados 

apontados pelo CNJ, cujos estudos publicados no Relatório “Justiça em Números”, 

divulgados anualmente, demonstram o abarrotamento do Poder Judiciário e as 

poucas variações em seus índices de resolução de conflitos. 

O CNJ estabeleceu, por meio da Resolução 76, de 12 de maio de 2009271, 

os Princípios do sistema de estatística e elencou, dentre os indicadores, a 

litigiosidade, como um desses elementos que poderiam evidenciar a situação real de 

cada um dos tribunais existentes no país para, com base em todas as informações, 

estabelecer políticas públicas do Poder Judiciário. 

Conforme a mencionada Resolução, a litigiosidade deve ser verificada 

considerando a carga de trabalho, a taxa de congestionamento, além da 

recorribilidade e reforma de decisões. 

Para fins de demonstrar a premência de utilização de meios adequados 

para solução de conflitos, em especial a Mediação, esse estudo aponta apenas a 

taxa de congestionamento, que é suficiente para evidenciar que a estrutura atual do 

                                            
270 ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de 

conflitos. Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014, p. 03. 
271 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Resolução nº. 76/2009. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_76_12052009_10102012220048.
pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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Poder Judiciário brasileiro não está sendo apropriada para enfretamento de todas as 

suas demandas. 

De acordo com o CNJ, a taxa de congestionamento considera “o total de 

casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente ao final do 

período anterior ao período base”272 e a taxa de congestionamento líquida 

“desconsidera os processos que estão com andamento paralisado, aguardando, por 

exemplo, uma decisão dos tribunais superiores para uniformização do entendimento, 

ou ações que aguardam o pagamento de precatórios”273. 

O diagnóstico mostra que entre os anos de 2009 e 2015, a taxa de 

congestionamento bruta variou de 70,6% (setenta vírgula seis por cento) até atingir 

72,2% (setenta e dois vírgula dois por cento). Em 2015, a taxa de congestionamento 

líquida era de 69,2% (sessenta e nove vírgula dois por cento)274. 

Em 2016, a taxa de congestionamento bruta aumentou cerca de 0,2% 

(zero vírgula dois por cento) em relação ao ano anterior. Quanto à taxa de 

congestionamento líquida, esta foi calculada como 69,3% (sessenta e nove vírgula 

três por cento), enquanto a taxa de congestionamento bruta foi de 73% (setenta e 

três por cento)275. 

No ano-base de 2017, a pesquisa realizada pelo CNJ concluiu que houve 

a diminuição de 1% (um por cento) em relação ao ano anterior, porém, se manteve 

no patamar de 70% (setenta por cento), mais especificamente em 72,1% (setenta e 

dois vírgula um por cento). Por sua vez, a taxa de congestionamento líquida obteve 

um resultado mais satisfatório, haja vista que reduziu 1,5% (um vírgula cinco por 

                                            
272 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Taxa de Congestionamento. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/indicadores/486-
gestao-planejamento-e-pesquisa/indicadores/13659-03-taxa-de-congestionamento. Acesso em: 04 
mar. 2019. 

273 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Justiça baixou cerca de 30 processos para cada 
100 que tramitaram em 2015. Disponível em: http://cnj.jus.br/noticias/cnj/83678-justica-baixou-
cerca-de-30-processos-para-cada-100-que-tramitaram-em-2015. Acesso em 04 mar. 2019. 

274 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Justiça em números 2016. p. 48-49. Disponível 
em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf. 
Acesso em: 04 mar. 2019. 

275 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Justiça em números 2016. p. 48-49. Disponível 
em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf. 
Acesso em: 04 mar. 2019. 
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cento) em relação a 2016, atingindo o percentual de 67,9% (sessenta e sete vírgula 

nove por cento)276.  

Esse panorama indica a necessidade de se tomar medidas efetivas para 

que a expectativa depositada no Poder Judiciário brasileiro com a Constituição da 

República de 1988 não seja totalmente frustrada. 

Os citados apontamentos e críticas são corroborados por Mancuso que 

sustenta três fatores que confirmam a baixa qualidade na resolução de conflitos no 

Brasil:  

[...] (i) política judiciária calcada no incessante aumento da 
estrutura física; (ii) avaliação de desempenho por critério 
quantitativo (in put e out put de processos); (iii) tendência à 
judicialização dos conflitos, e o seu corolário: resistência aos 
(ou desconhecimento de) outros modos de resolvê-los277. 

O panorama mundial descrito até aqui, e que também esteve presente no 

Brasil, trouxe diversas reações mundo afora, culminando com o reconhecimento da 

necessidade da existência de outros meios de solução de conflitos.  

Na década de 70, o jurista americano Roscoe Pound, já relatava, por meio 

da sua obra “The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of 

Justice”278, o desgosto com a população em relação a atuação do Poder Judiciário. 

Aliás, tal obra é considerada como o estopim dos métodos alternativos para solução 

de conflitos279. 

                                            
276 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Justiça em números 2016. p. 89. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf. 
Acesso em: 04 mar. 2019. 

277 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
Estado de Direito. Interesse Público IP, Belo Horizonte, ano 12, n. 60, mar./abr. 2010. p. 02. 

278 Tradução livre: “As causas de insatisfação população com a administração da Justiça”. Ver: 
MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 
busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 117 e 
SALES, Lilia Maia de Morais; SOUSA, Mariana Almeida de. O Sistema de Múltiplas Portas e o 
judiciário brasileiro. Revista Brasileira De Direitos Fundamentais & Justiça, ano 5. nº. 10. 2011. 
p. 206-207. 

279 Os autores Elaine Harzheim Macedo e Eugênio Facchini Neto chegam a essa conclusão no artigo: 
MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 
busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. Também, as 
autoras SALES, Lilia Maia de Morais; SOUSA, Mariana Almeida de. O Sistema de Múltiplas Portas e 
o judiciário brasileiro. Revista Brasileira De Direitos Fundamentais & Justiça, ano 5. nº. 10. 2011.  
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Nesse contexto, os Estados Unidos, foram responsáveis por criar dois 

instrumentos que serviram, e ainda servem, como base para o desenvolvimento dos 

métodos alternativos de conflitos, quais sejam, Multi-door Courthouse e o Alternative 

Dispute Resolution – ADR280. 

No Brasil, a Mediação é um desses instrumentos e foi instituída pela Lei 

13.140, de 26 de junho de 2015, destinada a solucionar controvérsias entre 

particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 

pública281. 

A fim de se investigar a possibilidade da utilização da Mediação como um 

mecanismo judicial ou extrajudicial de forma completa, inclusive a possibilidade de 

aplicar o instituto em território não brasileiro, se faz necessário entender o 

desenvolvimento dos meios alternativos de resolução de conflitos, gênero no qual a 

Mediação está inserida como uma das espécies.  

Antes, porém, necessário um pequeno destaque do que seja jurisdição, 

haja vista que esta foi e é a forma tradicional de resolução de conflitos depois da 

organização do Estado. 

3.2 JURISDIÇÃO 

Para a compreensão do raciocínio que levou a elaboração desta tese, é 

de suma importância o entendimento do instituto jurídico da jurisdição, a fim de 

descrever a conjuntura na qual a Mediação está inserida. 

Carneiro282 aponta que a jurisdição é uma derivação da soberania estatal, 

na qual o Estado, de forma provocada, respeitando regras e um rito preestabelecido, 

realiza a aplicação da norma no caso concreto. Com efeito, se existe um direito 

subjetivo de ação, em que alguém pede ao Estado que faça justiça, há uma 

correspondente obrigação estatal de, mediante um devido processo legal, 
                                            
280 SALES, Lilia Maia de Morais; SOUSA, Mariana Almeida de. O Sistema de Múltiplas Portas e o 

judiciário brasileiro. Revista Brasileira De Direitos Fundamentais & Justiça, ano 5. nº. 10. 2011. 
p. 205-206. 

281 BRASIL. Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm. Acesso em: 04 mar. 2019. 

282 CARNEIRO. Athos Gusmão. Jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 25. 
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administrar a justiça aos que a solicitaram, atividade essa que é uma das formas de 

exercício da soberania estatal. 

No mais, outro assunto que rodeia a discussão é a função da jurisdição 

na separação dos poderes e no sistema de freios e contrapesos (check and 

balances), de Montesquieu, conforme explica Aurelli: 

De fato, tendo em mente o Estado Democrático de Direito, 
verificamos que a jurisdição, como Poder Estatal, serve à 
manutenção da tripartição de poderes, que devem ser e são 
independentes e harmônicos. Como poder, a jurisdição é vista, 
ainda, como a capacidade de o Estado-juiz decidir 
imperativamente no sentido de que as partes estarão sujeitas 
inexoravelmente ao que vier a ser decidido sobre o conflito de 
interesses que for levado à apreciação, já que acobertado pela 
coisa julgada. No entanto, nada há de autoritário nisso. Pelo 
contrário, busca-se, com isso, o cumprimento do ideal 
republicano, servindo à segurança jurídica. É ideal, para o 
jurisdicionado, que as decisões do Poder Judiciário sejam 
imutáveis e imperativas, principalmente porque se sabe que a 
jurisdição não se esgota com a decisão sobre o conflito de 
interesses, mas, sim, vai além, impondo a satisfação do direito 
protegido. Nesse sentido, é ótimo para o sistema que o 
judiciário tenha o poder de coerção para que suas decisões 
sejam efetivamente cumpridas. De nada adianta pacificação, 
sem que o direito seja efetiva e concretamente entregue àquele 
que veio buscar a proteção do Estado283. 

Logo, se extrai que os elementos basilares da jurisdição são o carácter 

instrumental e o teor garantístico, conforme leciona Siqueira Júnior284, que entende 

que o processo atua como instrumento do poder do Estado, por aplicar a lei em face 

de quem a viola e como protetor do interesse público, ao garantir o direito de 

personalidade, sobretudo a liberdade e o patrimônio de quem é imputada a violação. 

Porém, não se pode perder de vista que à essa definição foi acrescentado 

mais um componente, qual seja, a pacificação social, conforme bem explica Siqueira 

Júnior: 

                                            
283 AURELLI, Arlete Inês. Institutos fundamentais do processo civil: jurisdição, ação e processo. 

Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, ano 23, n. 89, jan./mar. 2015. 
p. 01. 

284 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Jurisdição Constitucional e Política. São Paulo: Saraiva, 
2017.  
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A evolução do Estado Democrático e Social de Direito traz ao 
processo a finalidade de pacificação social. O desiderato do 
Estado é o bem comum. Para alcançar esse objetivo, 
desenvolve várias atividades, dentre elas a prestação 
jurisdicional, que reafirma a vontade da lei e consagra o bem 
comum. 
A atividade jurisdicional do Estado, como manifestação de 
poder, tem por objetivo não só́ a composição da lide e garantia 
de direitos subjetivos, mas também a reafirmação de valores 
consagrados pela sociedade. Desse prisma, cumpre ao 
processo atingir dois objetivos: a vontade da lei ou a 
reafirmação dos valores da sociedade e a garantia de direitos 
subjetivos pela busca da verdade real. 
Podemos afirmar que o processo tem uma finalidade 
instrumental, garantística e sociopolítica. Se pautado por esses 
preceitos, os institutos de direito processual constitucional 
podem atingir sua finalidade: investigar a verdade e distribuir a 
justiça285. 

No mesmo sentido é o entendimento de Aurelli286, que destaca o caráter  

pacificador da sociedade, com a efetivação do ideal republicado, por meio de um 

processo justo, que tenha sido realizado mediante observação do estabelecido no 

modelo constitucional, em que todas as garantias e direitos fundamentais tenham 

sido respeitados, inclusive com punição do órgão julgador, na falta dessa 

observância.  

Santos afirma que a jurisdição é exercida pelo Estado, por meio do Poder 

Judiciário, logo há exclusividade quanto a sua legitimidade, a fim de que se 

mantenha a paz na sociedade: 

É função do Estado desde o momento em que, proibida a 
autotulela dos interesses individuais em conflito, por 
comprometedora da paz jurídica, se reconheceu que nenhum 
outro poder se encontra em melhores condições de dirimir os 
litígios do que o Estado, não só́ pela força de que dispõe, como 
por nele presumir-se interesse em assegurar a ordem jurídica 
estabelecida287. 

Assim, diante da complexidade e abstração da jurisdição é possível 

                                            
285 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Jurisdição Constitucional e Política.  
286 AURELLI, Arlete Inês. Institutos fundamentais do processo civil: jurisdição, ação e processo. 

Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, ano 23, n. 89, jan./mar. 2015. 
p. 01. 

287 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil: adapatadas ao novo 
Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1987-1988. p. 67. 
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verificar a existência das mais variáveis definições, conforme bem demonstra 

Carneiro288, ao apontar o entendimento contraposto de juristas como Chiovenda e 

Carnelutti. 

Com efeito, como foi verificado, quando se tratou de contextualizar os 

meios de resolução de conflito, concluiu-se que o Poder Judiciário passou e passa 

por uma crise, justamente porque a exclusividade do exercício da jurisdição não 

possibilitou e nem possibilita, nos dias atuais, que todas as demandas que chegam a 

ele sejam tratadas de maneira adequada, especialmente em relação ao tempo de 

duração do processo. 

Algumas das opções serão apontadas nesta tese, institutos que são 

avaliados com a finalidade de evidenciar se a hipótese levantada no início é ou não 

confirmada, ou seja, se a Mediação tem condições de resolver conflitos ambientais 

decorrentes de Grandes Empreendimentos na Bacia Amazônica, de forma a 

alcançar-se a Sustentabilidade, considerando-se, inclusive, o fator celeridade. 

3.3 ALGUNS MODELOS DE MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 

                                            
288 CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência, p. 26. O autor aponta o entendimento 

contraposto de juristas como Chiovenda e Carnelutti: Para Chiovenda, a jurisdição “consiste na 
atuação da lei mediante a substituição da atividade alheia pela atividade de órgãos públicos, 
afirmando a existência de uma vontade da lei e colocando-a, posteriormente, em prática” (Derecho 
procesal civil, México, Cardenas, 1989, v. 1, t. 1, p. 369). Ou, ainda, é a “função do Estado que tem 
por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, pela atividade de órgãos 
públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência da 
vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva” (Instituições de direito processual civil, ed. port., 
Saraiva, 1943, v. II, n. 137). Segundo Carnelutti, o processo é um meio de que o Estado se vale para 
a justa composição da lide, ou seja, a atividade jurisdicional visa à composição, nos termos da lei, do 
conflito de interesses submetido à sua apreciação. Já o conflito de interesses surge “entre dos 
intereses cuando la situación favorable a la satisfacción de una necesidad excluye la situación 
favorable a la satisfacción de una necesidad distinta” (Sistema de derecho procesal civil, ed. esp., 
UTEHA, v. I, p. 16-17), configurando-se a lide quando ocorre o confronto “entre intereses de dos 
personas distintas”. E, adiante, explicita: “llamo litigio al conflicto de intereses calificado por la 
pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro” (ob. cit., p. 44). Todavia, no 
magistério de Galeno Lacerda, o conceito “carneluttiano” de lide (conflito de interesses privados) 
necessita ser ampliado. Carnelutti terá esquecido “que há interesses relevantes pertencentes a 
outras esferas da ordem jurídica e que, assim, a lide nem sempre se manifesta em conflitos apenas 
entre particulares. Considerando os valores antinômicos tutelados pelo direito, podem perfeitamente 
ocorrer, num processo, conflitos, quiçá mais relevantes, entre interesses públicos ou de ordem 
pública, com inexistência de conflito privado, sem que a atividade do juiz deixe de ser jurisdicional. 
(omissis) Modificando o conceito de Carnelutti impõe--se afirmar, portanto, que existe lide sempre 
que houver, também, conflito de interesses públicos ou particulares, a serem compostos pelo 
processo”. 
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O uso do termo “alternativo” se justifica apenas no sentido de evidenciar 

que é uma opção ao sistema formal instituído pelo Estado e em razão de que, em 

outros países, também é utilizada essa palavra, a exemplo do que ocorre com as 

ADR’s, ou seja, Alternative Dispute Resolution, que existem nos Estados Unidos e 

será tratada em seguida. 

No Brasil, o termo usado pela Resolução n. 125 do Conselho Nacional de 

Justiça289 é adequado, querendo significar que há um estímulo ao uso do meio mais 

eficaz para a resolução do conflito, dando destaque para dois deles: a conciliação e 

a Mediação.  

3.3.1 O Sistema de multiportas 

O denominado Multi-door Courthouse ou Sistema de Multiportas, foi um 

conceito criado por Frank Sander, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, 

o qual, em síntese, pode ser entendido como a importância e a necessidade da 

existência de múltiplas formas de solucionar lides, estejam elas dentro ou fora do 

Poder Judiciário. Andrade290 esclarece que “Na mesma Universidade, Frank Sander 

criou o conceito de sistema multiportas (multidoor courthouse) com o fim de 

demonstrar a necessidade de serem elaborados programas para a resolução de 

disputas dentro e fora dos tribunais”. 

Sales e Sousa afirmam que o sistema visa possibilitar às partes variados 

processos para resolução de seus conflitos:  

Assim como em português tal instituto pode ser denominado 
Sistema das Múltiplas Portas ou Multiportas, sem que altere o 
seu significado, também nos Estados Unidos são variadas as 
suas formas de denominação (Multi-door courthouse (MDCH), 
multidoor Center (MDC), Courthouse of many doors, Multidoor 
Program). De qualquer forma que seja escrito ou falado, o 
instituto permanece sendo um programa conectado à corte 
(court-connected) no qual litigantes são providos com a escolha 

                                            
289 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Resolução n. 125. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_125_29112010_11032016162839
.pdf. Acesso em: 05 mar. 2019. 

290 ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de 
conflitos. Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014, p. 03. 
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de processos variados de resolução de disputas291. 

Elas trazem, ainda, o texto original de Frank Sander, professor emérito da 

Universidade de Direito de Harvard, em Cambridge, Massachusetts, que, como 

advogado, tinha, já em 1976, uma clara percepção de que o Poder Judiciário seria 

incapaz de resolver toda e qualquer demanda, de forma exclusiva292: 

We lawyers have been far too single-minded when it comes to 
dispute resolution. We have tended to assume that the courts 
are the natural and obvious – and only – dispute resolvers. In 
fact there exists a rich variety of processes which may resolve 
conflicts far more effectively. Much as the police have been 
looked for to “solve” racial, school and neighborly disputes, so 
too have we been making greater and greater demands on the 
courts to resolve disputes that used to be handled by other 
institutions of society. Quite obviously, the courts cannot 
continue to respond effectively to those accelerating demands. 
It becomes essential therefore to examine other alternatives)293. 

Spengler e Gimenez294 descrevem como é esse processo. Segundo elas, 

são disponibilizados mecanismos para tratar os conflitos trazidos ao Poder Judiciário 

e, depois de uma avaliação e identificadas as partes, é apontado o instrumento mais 

adequado para que haja a satisfação dos interesses dos envolvidos.  

Em resumo, pode-se afirmar que o Sistema Multiportas visa conduzir os 

litigantes para a melhor porta oferecida, quer judicial, quer extrajudicialmente, 

adotando-se a via adequada depois de considerar as intenções das partes, o perfil 
                                            
291 SALES, Lilia Maia de Morais; SOUSA, Mariana Almeida de. O Sistema de Múltiplas Portas e o 

judiciário brasileiro. Revista Brasileira De Direitos Fundamentais & Justiça, ano 5. nº. 10. 2011. 
p. 208. 

292 SALES, Lilia Maia de Morais; SOUSA, Mariana Almeida de. O Sistema de Múltiplas Portas e o 
judiciário brasileiro. Revista Brasileira De Direitos Fundamentais & Justiça, ano 5. nº. 10. 2011. 
p. 204. Para saber mais sobre o sistema multiportas consultar: GOLDBER, Stephen. B.; SANDER, 
Frank E. A.; ROGERS, Nancy H.; COLE, Sarah Rudolph (Eds). Dispute resolution: negotiation, 
mediation and other processes. 4. ed New York: Aspen Publishrs, 2003. 

293 Tradução livre: “Nós, advogados, temos tido um pensamento muito absoluto quando o assunto é 
resolução de conflitos. Nós tendemos a crer que os tribunais são os naturais e óbvios – e únicos - 
solucionadores de conflitos. De fato, lá existe uma rica variedade de processos que podem resolver 
conflitos de forma bem mais efetiva. Por muitas vezes a polícia tem procurado “resolver” disputas 
raciais, na escola e entre vizinhos e nós, povo, temos realizado mais e mais demandas nas cortes 
para resolver disputas que outrora eram lidadas por outras instituições da sociedade. Obviamente, 
as cortes não podem continuar a se responsabilizarem de forma efetiva por todas as demandas que 
necessitam ser equacionadas de modo rápido. É, portanto, essencial que se examinem outras 
alternativas”. 

294 SPLENGER, Fabiana Marion; GIMENEZ, Charlise P. Colete. O fórum múltiplas portas e o 
adequado tratamento do conflito: um estudo de caso – Lagos/Nigéria. Disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/3085/pdf. Acesso em 05 mar 2019. 
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da controvérsia e, ainda, as possibilidades inerentes a cada meio oferecido. Isso 

tudo exige que haja uma triagem bem feita, como constata Solano295. 

3.3.2 Alternative Dispute Resolution - ADR 

Seguindo a filosofia do Multi-door Courthouse, Havard deu um segundo 

passo, criando a sigla ADR para denominar os Alternative Dispute Resolution, ou, 

em tradução livre, os Métodos Alternativos de Solução de Conflitos. 

Com efeito, os ADRs passaram a evoluir de forma significativa, 

principalmente em solo americano, visto a influência da common law e da 

negociação em torno da cultura norte-americana, sendo que essa experiência tem o 

objetivo de utilizar de técnicas processuais simples, com menos custos e mais 

celeridade, de acordo com a lição de Macedo e Facchini296. 

Mencionados autores afirmam que há duas correntes que enxergam de 

formas distintas os ADRs. A primeira delas, conhecida como desformalização, busca 

fugir do formalismo clássico e mitigá-lo para melhores resultados. Já a segunda, 

denominada deslegalização, visa a solução de conflitos fora do âmbito estatal, sem 

que haja a aplicação da lei para a resolução da lide297. 

                                            
295 SOLANO, Luísa Maria Moreira. A crise do Judiciário e o Sistema Multiportas de solução de 

conflitos. 2018. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/66077/a-crise-do-judiciario-e-o-sistema-
multiportas-de-solucao-de-conflitos. Acesso em: 04 mar. 2019. 

296 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 
busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 109. Para 
saber mais detalhes: DENTI, Vittorio. I procedimenti non giudiziali di conciliazione come istituzioni 
alternative. Rivista di Diritto Processuale, 1980. 

297 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 
busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 109. Os 
autores descrevem assim a desformalização: “Quanto à primeira tendência – no sentido de uma 
desformalização -, funda-se ela na tomada de consciência no sentido de que a acentuação das 
garantias formais no direito processual civil contemporâneo conduziu a um aumento do custo e da 
duração do processo, “tornando-o um instrumento inadequado para certos tipos de lide que exigem 
uma rápida intervenção na composição dos conflitos”. Por outro lado, também é consensual a 
constatação de que é “impossível resolver o problema do acesso à justiça dos jurisdicionados 
carentes através do aumento generalizado de assistência judiciária gratuita”, por causa do seu custo 
intolerável. Além disso, segundo Denti, o aumento quantitativo e a maior complexidade do trabalho 
do juiz moderno não podem ser enfrentados mediante o simplório aumento constante do quadro de 
magistrados. Há limites orçamentários não ultrapassáveis, diante da necessidade do Estado social 
contemporâneo direcionar os recursos limitados para obras sociais que aliviem o presente e 
transformem o futuro (educação, saúde, saneamento básico, obras de infraestrutura, etc), em vez de 
aumentar ilimitadamente a verba direcionada a um setor do Estado que se ocupa em dirimir conflitos 
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Além da divisão entre os movimentos desformalizador e deslegalizador, 

há outras maneiras de dividir as ADRs. 

Nesse sentido, insta mencionar a possibilidade de os métodos serem 

utilizados de forma obrigatória ou facultativa, de modo que a segunda hipótese é a 

mais comum, a depender do sistema jurídico em análise. No Brasil, por exemplo, o 

artigo 695, do Código de Processo Civil, prevê, apesar de toda a controvérsia 

envolvida, a obrigatoriedade da audiência de Mediação e conciliação em ações que 

versem sobre Direito de Família298. Macedo sustenta que mesmo quando é 

obrigatória a utilização do método, o seu resultado não é vinculante, podendo a parte 

requerer novo julgamento pela justiça ordinária, tratando-se de uma “simples 

condição de procedibilidade da ação civil” 299. 

Ademais, tem-se a possibilidade de divisão por modelos. O primeiro 

deles, conhecido como modelo conciliatório, é caracterizado pelo protagonismo das 

partes, as quais, em conjunto, buscam uma solução para a lide. Por sua vez, o 

segundo, alcunhado de modelo decisório, ocorre quando um terceiro, estranho à lide 

e não sendo um magistrado, soluciona o caso, decidindo-o300. 

No mais, verifica-se a existência da divisão quanto ao momento da 

aplicação do ADR, podendo ser este endoprocessual - ou durante o processo - ou 

extraprocessual - ou fora do processo. Igualmente, é possível dividir os métodos 

alternativos de solução de conflitos de acordo com a entidade que o aplica, podendo 

                                                                                                                                        
passados. Ou seja, exige-se que haja ganho de eficiência, fazendo-se mais e melhor com a verba 
orçamentária disponível. Essa é outra razão pela qual se sustenta que a diminuição do volume de 
trabalho dos magistrados deve passar também pela composição extrajudicial de lides de menor 
complexidade, reservando-se o recurso à justiça tradicional, com suas inerentes garantias, às 
causas de maior importância e complexidade”. E a deslegalização: “A outra tendência apontada por 
Denti – aquela referente à delegalizzazione das controvérsias – não é um fenômeno propriamente 
novo. Realmente, diz ele, “na origem da criação dos ‘escritórios de paz e de conciliação’ (bureaux de 
paix et de conciliation), logo após a Revolução francesa, encontrava-se a fé iluminista na razão 
natural do homem em desfavor da artificial reason dos juristas e dos juízes”, bem como uma 
desconfiança em relação à profissão forense e ao mundo dos juristas. Deslegalização significa, 
nesse contexto, desde as origens históricas do fenômeno, a busca de uma solução não legalista das 
controvérsias, e, portanto, com maior ênfase na prevalência da composição da lide do que na 
definição do certo e do errado” (p. 110). 

298 BRASIL. Legislação. Código de Processo de 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 04 mar. 2019. 

299 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 
busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 119. 

300 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 
busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 119. 
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esta ser pública ou privada: 

A summa divisio que se pode traçar a respeito da ADR, porém, 
distingue, de um lado, uma “justiça alternativa privada”, 
reconhecendo-se a autonomia das partes em litígio para 
dirigirem-se a qualquer uma das numerosas organizações 
privadas que fornecem esse tipo de serviço nos Estados 
Unidos e, por outro lado, uma “court-annexed ADR” (também 
denominada de court-ordered, court-sponsored, ou ainda court-
managed ADR). Trata-se de uma “justiça alternativa pública”.301 

Dessa forma, diante da evolução dos ADRs foram sendo criadas 

modalidades, ou melhor, espécies de métodos, cada qual com sua peculiaridade, 

sendo necessário diferenciá-los. Dentre essas espécies se destacam, além da 

Mediação, que será analisada mais profundamente posteriormente, a arbitragem, a 

conciliação e a negociação direta. 

3.3.2.1 Arbitragem 

Em linhas gerais, a arbitragem é uma forma alternativa de solução de 

conflitos, em que um terceiro, ou um colegiado, imparcial e não integrante do 

Estado, é escolhido para que decida a lide. Logo, trata-se de um método decisório, 

endoprocessual e de natureza essencialmente privada, no qual vigora a linguagem 

binária.  

De acordo com Cahali: 

A arbitragem, ao lado da jurisdição estatal, representa uma 
forma heterocompositiva de solução de conflitos. As partes 
capazes, de comum acordo, diante de um litígio, ou por meio 
de uma convenção, estabelecem que um terceiro, ou 
colegiado, terá poderes para solucionar a controvérsia, sem a 
intervenção estatal, sendo que a decisão terá a mesma eficácia 
que uma sentença judicial302. 

Viégas303 enfatiza que as partes podem escolher o árbitro, normalmente 

um expert no assunto em disputa, sendo essa uma alternativa menos formal se 
                                            
301 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 

busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 119-120. 
302 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 
303 VIÉGAS, Rodrigo Nuñez. As resoluções de conflito ambiental na esfera pública brasileira: uma 

análise crítica. Confluências, nº. 9. vol. 2, Niterói, 2007, p. 26-27. 
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comparada a ida a um tribunal, com o estabelecimento de regras que vão nortear o 

processo, sendo que as audiências normalmente são mantidas privadamente. 

Acrescenta o autor que, algumas vezes, o processo de arbitragem é combinado com 

o de Mediação (conhecido como “med-arb”), para manter as vantagens dos dois 

institutos. 

Andrade reforça essa tendência de desestatização da função jurisdicional: 

Segundo Pietro Perlingieri, a arbitragem aparece como uma 
das formas mais evidentes de tal tendência: de uma parte 
desestataliza a função jurisdicional, atribuindo, de fato, o poder 
decisional a sujeitos fora da magistratura ordinária; de outra, 
põe os pressupostos para a criação de uma jurisprudência e de 
uma prática negocial referíveis a ordenamentos não nacionais 
como, por exemplo, a lex mercatoria como regra de disciplina 
uniforme das relações comerciais internacionais304. 

Cahali305 destaca a característica adversarial desse método, pois uma 

parte se contrapõe a outra, ainda que seja outorgada a autoridade ao árbitro para 

solucionar a questão. Já Oliveira306 faz um contraponto no sentido de que as partes 

discutem livremente o litígio perante um árbitro particular, mas se submetem, de 

forma vinculativa, à decisão proferida por ele. 

Com efeito, como leciona Andrade307 trata-se de um método no qual o 

protagonismo da lide se dá pelo arbitro ou colegiado arbitral, afastando a 

consensualidade entre as partes. Nesse ponto, há distinção com os demais métodos 

alternativos de resolução de conflitos, como a Mediação e a conciliação, estando a 

arbitragem mais próxima da jurisdição, exercendo os árbitros a função pública de 

ministrar a justiça, sujeitando-se aos mesmos requisitos de independência e 

imparcialidade que os juízes estatais, sendo que na Mediação as próprias partes 

decidem e se responsabilizam por suas escolhas. 

                                            
304 ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de 

conflitos. Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014, p. 10. 
305 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem.  
306 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Mediação: instrumento da pacificação social. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 799, p. 88-97, maio 2002. Disponível em: 
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/36198. Acesso em: 23 jan. 2020. p. 03. 

307 ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de 
conflitos. Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014, p. 11-
12. 
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Macedo e Facchini308 destacam a aplicação do instituto da arbitragem nos 

Estados Unidos, principalmente por conta da chamada court-annexed arbitration, em 

que as partes se submetem a um árbitro ou colégio arbitral, cuja decisão não é 

vinculante, haja vista que elas podem solicitar uma análise integral da causa depois 

de conhecer o laudo arbitral. Esclarecem os autores que isso não é um recurso para 

o juiz, que sequer foi informado daquilo que ocorreu durante a arbitragem, vez que o 

laudo arbitral só adquire valor e efeito de verdadeira decisão judicial, se não foi 

solicitado esse novo julgamento. 

Por sua vez, no Brasil, a arbitragem ganhou força após advento da Lei n°. 

9.307/1996. Em linhas gerais, por meio da citada norma, concedeu-se maior 

autonomia aos juízes arbitrais, e força à cláusula compromissária arbitral. Cahali309 

reconhece que a norma pode ter imperfeições, mas trouxe a inovação de dispensar 

a homologação pelo Poder Judiciário (exigida à época pelo Código Civil em vigor de 

1916), além de conceder força vinculante à clausula compromissória. 

Entretanto, apesar dos avanços trazidos pela Lei nº 9.307/96, ela foi 

acusada de conter inconstitucionalidade, diante do argumento de que atingiria o 

direito fundamental de acesso à justiça. Contudo, essa ideia foi afastada, porque a 

lei não impõe a utilização da arbitragem, mantendo-se íntegro o acesso à jurisdição 

estatal, garantindo-se, apenas, a liberdade de contratar das partes em relação a 

direitos patrimoniais disponíveis, permitindo o palco arbitral para a solução do 

conflito. Tanto é assim, que se houver vícios previstos em lei, a convenção de 

arbitragem pode ser invalidada, conforme explica Cahali310. 

3.3.2.2 Conciliação 

Diferentemente da arbitragem, a conciliação tem uma maior proximidade 

com o instituto da Mediação. Nesse sentido, na conciliação um terceiro imparcial 

busca um acordo entre as partes, de modo que é possível que este sugira a solução 

para o conflito. 

                                            
308 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 

busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 122-123. 
309 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem. 
310 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem. 
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Logo, via de regra, trata-se de uma espécie de ADR que pode ser 

utilizada tanto na fase endoprocessual quanto na fase processual, facultativa, em 

sua grande maioria, e consensual. Segundo Bacellar: 

Definimos a conciliação (nossa posição) como um processo 
técnico (não intuitivo), desenvolvido pelo método consensual, 
na forma autocompositiva, destinado a casos em que não 
houver relacionamento anterior entre as partes em que terceiro 
imparcial, após ouvir seus argumentos, as orienta, auxilia, com 
perguntas, propostas e sugestões a encontrar soluções (a partir 
da lide) que possam atender aos seus interesses e as 
materializa em um acordo que conduz à extinção do processo 
judicial. 
O foco e a finalidade da conciliação é o alcance de um acordo 
que possa ensejar a extinção do processo, e para isso foca-se 
no objeto da controvérsia materializado na lide processual311.  

Viégas312 destaca que o conciliador não assume um papel ativo no 

sentido de resolver a disputa, mas pode ajudar, atuando como mediador quando as 

partes não se encontram diretamente ou como um moderador, durante os encontros 

diretos. 

Apesar da necessidade do consenso entre as partes para a solução dos 

conflitos por meio da conciliação, Andrade defende a presença da linguagem binária 

no citado método: 

O que mais diferencia a conciliação da mediação é a forma 
como a terceira pessoa que irá participar da prática atua junto 
aos interessados. Na conciliação, a figura do terceiro, que pode 
ser um órgão judicial, vai funcionar como um intermediário 
entre os litigantes. Nela são polarizados os direitos que cada 
parte acredita ter, eliminando-se os pontos incontroversos, para 
delimitar o conflito. O conciliador intervém com sugestões e 
alerta sobre a possibilidade de perdas recíprocas das partes, 
que, por sua vez, admitem perder menos em um eventual 
acordo do que em um suposto sentenciamento desfavorável. 
Na conciliação está presente a linguagem binária, a ótica do 
ganhador-perdedor313. 

                                            
311 BACELLAR. Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. p. 84-85. 
312 VIÉGAS, Rodrigo Nuñez. As resoluções de conflito ambiental na esfera pública brasileira: uma 

análise crítica. Confluências, nº. 9. vol. 2, Niterói, 2007, p. 25. 
313 ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. A mediação e os meios alternativos de resolução de 

conflitos. Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, jan./abr. 2014, p. 10. 
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No Brasil, são diversas as hipóteses e casos em que, preferencialmente, 

se deve usar a conciliação e a Mediação, conforme previsão dos §§ 2º e 3º do artigo 

165 do Código de Processo Civil, que, de forma didática, já faz a distinção de 

quando se utilizar de um ou de outro meio314. 

Faleck315 entende salutar essa distinção legal, por considerar que a 

Mediação é uma prática nova no Brasil, não estando todos os profissionais 

familiarizados com as suas características, podendo confundi-la, num primeiro olhar, 

com a Mediação. 

Dessa forma, em resumo, a conciliação é mais indicada para casos em 

que há ausência de vínculos pretéritos, como acidentes de trânsitos. Por sua vez, a 

Mediação é a espécie mais indicada para vínculos contínuos entre as partes, como 

em ações de família ou de vizinhanças. 

Entretanto, Faleck diverge da definição e divisão trazida pelo atual Código 

e assinala que o conceito trazido pela lei não dá amplitude correta aos institutos, 

apontando características que acabam engessando os instrumentos jurídicos: 

Com a devida vênia, a previsão distanciou-se da realidade e da 
prática dos institutos. Existe uma falsa premissa de que na 
mediação o mediador se abstém de qualquer ação interventiva, 
sendo sempre e apenas um facilitador do diálogo das partes, 
que encontrarão suas próprias soluções. Nessa linha, a 
contrapor-se à figura hipoteticamente pura do mediador, o 
conciliador teria papel mais interventivo, e, portanto, a 
prerrogativa de (i) avaliar e manifestar sua opinião sobre o 
mérito das alegações das partes e (ii) sugerir a opção de 
acordo. Na verdade e na prática, avaliação e sugestão são 

                                            
314 BRASIL. Código de Processo Civil de 2015. Disponível em: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. O teor do dispositivo legal 
citado é o seguinte: Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de 
conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo 
desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. [...] § 

2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre 
as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de 

constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. § 3o O mediador, que atuará 
preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos 
interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, 
pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem 
benefícios mútuos. Acesso em 05 mar. 2019. 

315 FALECK, Diego. Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Associação dos Advogados de 
São Paulo; Curitiba: Ordem dos Advogados, 2015. p. 295-296. 
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questões de grau. Existem mediações mais facilitativas e mais 
avaliativas, preponderantemente facilitativas, mas com 
elementos ou momentos sutis de avaliação e sugestão, 
totalmente avaliativas e assim por diante. E podem existir 
conciliações facilitativas, ou menos avaliativas, dependendo do 
caso concreto e do perfil do conciliador. [...] 
Existe, sem dúvida, o desafio de se fornecer uma distinção 
entre a conciliação e a mediação. Ao nosso ver, a conciliação 
se refere ao conhecido processo previsto no CPC/1973, art. 
277, praticado no âmbito judicial desde o momento na história 
em que o estudo dos fundamentos, técnicas e estratégias da 
teoria da negociação e resolução de disputas, e dos aspectos 
jurídicos, econômicos, psicológicos, sociais, humanos e 
estratégicos respectivos eram pouco desenvolvidos ainda no 
Brasil e no mundo. [...] 
Com esse movimento, os institutos se aproximam a cada dia. O 
que os difere é o aspecto histórico: um deles se refere a uma 
prática forense histórica nacional – conciliação – e o outro – 
mediação – a uma releitura mais técnica e moderna de uma 
atividade que tem o mesmo fim e natureza do que a 
conciliação: a facilitação por um terceiro neutro de uma 
negociação de partes para resolução de uma disputa, em que 
este não tem o poder de impor uma decisão para as partes316. 

Ademais, insta destacar que, nos Estados Unidos, ocorre a técnica 

Settlement Conference, que, ao contrário do que acontece na maioria das hipóteses 

do sistema jurídico brasileiro, tem natureza obrigatória, com a participação do 

magistrado, conforme detalham Macedo e Facchini317. 

Outrossim, a ausência de boa-fé na Settlement Conference pode causar 

sanções à parte faltante: “If a participant is not fully prepared or fails to participate in 

good faith, the court may continue the hearing and/or impose sanctions against the 

                                            
316 FALECK, Diego. Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Associação dos Advogados de 

São Paulo; Curitiba: Ordem dos Advogados, 2015. p. 295-296. 
317 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 

busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 122-123. A 
definição é a seguinte: “Na settlement conference (audiência de conciliação), o juiz participa das 
tratativas entre as partes ou entre os seus advogados, na tentativa de fazer com que elas cheguem 
a um acordo. Na maioria dos juizados federais distritais, essas audiências de conciliação são 
presididas não pelo district judge, mas por um magistrate judge. Inicialmente, a designação dessas 
audiências de conciliação ficava ao critério de cada juiz. Em 1983, porém, a obrigatoriedade da 
realização de tal audiência na justiça federal foi institucionalizada através da alteração da Rule 16 
das Federal Rules of Civil Procedure (art. 16 do “código de processo civil federal”). A partir dessa 
reforma, portanto, os juízes federais devem necessariamente aprazar audiências de conciliação, 
onde se busca a conciliação ou, frustrada esta, o encaminhamento do processo a um dos 
procedimentos alternativos de resolução de controvérsias”. 
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offending party”318. 

3.3.2.3 Negociação direta 

Diferentemente dos demais métodos já citados, na negociação direta não 

há participação de terceiro. Não há qualquer intervenção de estranhos para auxiliar 

ou contribuir para a decisão até que se chegue a um consenso.  

Assim, de acordo com Viégas319, as partes são autônomas e podem 

defender seus interesses e pontos de vista, a fim de que cheguem a uma resolução 

mutuamente aceitável. 

Oliveira320 também ressalta que a negociação ocorre diretamente entre as 

partes, mas acrescenta que, em caso de divergência, elas mesmas dialogam e 

chegam a uma composição final, sem intermediários. Como exemplo, cita qualquer 

compra e venda, em que há discussão quanto ao propósito da coisa e preço, dando 

consentimento. Se há divergência, as partes dialogam e chegam a uma composição 

final. O autor revela a necessidade de tempo para que isso aconteça e aponta que 

ela pode ocorrer entre as mais variadas partes: 

É, pois, um processo que demanda certo tempo, até onde as 
partes estiverem interessadas em demonstrar a posição de 
cada uma e, eventualmente, dispostas a cederem em seus 
direitos. O processo finda-se com o acordo, que pode ser total 
ou parcial ou quando surge impasse insuperável, tornando-se 
inegociável o aspecto controvertido. 
Pode ocorrer a negociação entre particulares, entre particulares 
e entes públicos e, também, de nível internacional, em que 
pessoas físicas ou jurídicas de alguns países controvertem 
sobre algo321. 

                                            
318 ESTADOS UNIDOS. Superior Cort of California. Disponível em: 

http://www.sdcourt.ca.gov/portal/page?_pageid=55,1555420&_dad=portal&_schema=PORTAL. 
Acesso em: 04 mar. 2019. Tradução livre: “Se um participante não está totalmente preparado ou não 
participa de boa fé, o tribunal pode continuar a audiência e / ou impor sanções contra a parte 
infratora”. 

319 VIÉGAS, Rodrigo Nuñez. As resoluções de conflito ambiental na esfera pública brasileira: uma 
análise crítica. Confluências, nº. 9. vol. 2, Niterói, 2007, p. 25. 

320 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Mediação: instrumento da pacificação social. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 799, p. 88-97, maio 2002. Disponível em: 
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/36198. Acesso em: 23 jan. 2020. p. 03. 

321 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Mediação: instrumento da pacificação social. Revista dos 
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Com efeito, trata-se de um método no qual o interesse e a vontade das 

partes são fatores essenciais para o êxito, mais ainda do que nos demais ADRs, 

uma vez que não há atuação de qualquer outro terceiro. Assim, em solo pátrio, não 

são muitos os casos do uso de tal método para a solução de litígios. 

3.3.2.4 Outros modelos de solução de conflitos 

Além dos já expostos modelos, há outros que não se enquadram em uma 

espécie específica. 

Esse é o caso da summary juri trial, no qual um colegiado ou um indivíduo 

realiza um julgamento simulado, levando em conta todo o contexto, argumentos, 

justificativas e fundamentos trazidos pelas partes e seus patronos para, após, gerar 

um parecer opinativo sobre a demanda. Posteriormente no citado parecer, é dada a 

oportunidade para as partes buscarem um acordo. Macedo e Facchini descrevem 

essa técnica:  

A outra técnica, dita summary jury trial (literalmente, 
“julgamento sumário por júri”, denominado por G. de Palo e G. 
Guidi de “juízo consultivo”), desenvolve-se perante um juiz e 
um júri simulado, integrado por pessoas indicadas pelo juiz. 
Não são produzidas provas perante o conselho de sentença 
(júri). O júri chega a um parecer opinativo (advisory judgement) 
baseando-se nas argumentações dos advogados, como se os 
fatos tivessem sido provados. Também aqui o objetivo é o de 
conduzir as partes a um acordo, depois de elas considerarem 
os possíveis resultados do processo (judicial reality check). 
Num estudo comparativo entre os juizados distritais que 
usavam esse tipo de ADR e aqueles que não o faziam, K. 
Dayton não encontrou, contudo, diferenças estatísticas 
significativas em relação a uma maior eficiência entre um e 
outro322. 

No mesmo norte, Macedo e Facchini323 citam o minitrial, que consiste num 

julgamento simulado, porém, o júri é composto por árbitros, cujo propósito é permitir 

                                                                                                                                        
Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 799, p. 88-97, maio 2002. Disponível em: 
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/36198. Acesso em: 23 jan. 2020. p. 03. 

322 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 
busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 124. 

323 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 
busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 124-125. 
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que sejam obtidas informações mais reais acerca da viabilidade das pretensões de 

uma e de outra parte, estimulando um mea culpa e desarmando os espíritos com o 

objetivo de formalizar um acordo.  

Seguindo o mesmo animus das demais técnicas, o early neutral 

evaluation ocorre após a apresentação da contestação, quando um terceiro expert, 

avalia a demanda e elabora um parecer opinativo, e, posteriormente, de mãos do 

citado entendimento, é dada a oportunidade de as partes entrarem em comum 

acordo. De acordo com Macedo e Facchini324, visa esse procedimento ter acesso a 

uma opinião isenta e de alguém que tenha conhecimento de causa, sobre a provável 

solução para o litígio. Entretanto, caso o conflito persista, nada do que foi discutido, 

nem mesmo o parecer é comunicado ao juiz. 

Infere-se, por fim, que o magistrado que realizará o julgamento nas ações 

que em as supraditas técnicas não obtiverem êxito, não tem acesso ao processo 

simulado, de modo que este continue isento em seu julgamento, sem ser 

influenciado pelo terceiro que realizou a simulação. 

Uma vez discorrido acerca de diversos modelos de resolução de conflitos, 

necessário verificar, também, se a Mediação pode ser um desses modelos, bem 

como iniciar, de forma mais efetiva, a discussão a respeito da primeira hipótese 

levantada nesta tese, no sentido de que a Mediação, se bem utilizada, pode auxiliar 

no alcance da Sustentabilidade, tanto para evitar que danos ocorram, quanto para 

miniminzar os já existentes e, ainda, buscar soluções para recuperar o meio 

ambiente e responsabilizar o causador do dano na Bacia do Rio Amazonas, o que se 

dará a seguir. 

3.4 MEDIAÇÃO COMO MEIO ADEQUADO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

A Mediação é um meio adequado de solução de conflitos que visa 

propiciar o diálogo entre as partes, a fim de que estas possam entender uma a outra, 

compreender porque estão em confronto e buscar uma possível solução consensual, 

                                            
324 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 

busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 125. 
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que seja duradoura e que resolva tanto o conflito com os demais assuntos que o 

rodeiam. Ela busca o diálogo e a empatia para construir uma eventual resolução da 

lide.  

Tartuce assim conceitua Mediação:  

A mediação consiste na atividade de facilitar a comunicação 
entre as partes para propiciar que estas próprias possam, 
visualizando melhor os meandros da situação controvertida, 
protagonizar uma solução consensual. A proposta da técnica é 
proporcionar um outro ângulo de análise aos envolvidos: em 
vez de continuarem as partes enfocando suas posições, a 
mediação propicia que elas voltem sua atenção para os 
verdadeiros interesses envolvidos325. 

No mesmo sentido, Oliveira afirma que “A mediação é um procedimento 

através do qual as partes buscam chegar a um acordo para seu conflito, contando 

com a ajuda de um mediador, que não tem competência para decidi-lo” 326. 

Warat entende que a Mediação se coloca no centro de uma profunda 

transformação nos mecanismos de resolução jurídica de conflitos, dando grande 

ênfase ao mediador, que considera um intérprete do desejo das partes. De acordo 

com o autor327: 

La mediación se coloca en el centro de una profunda 
transformación en los mecanismos y las concepciones tocantes 
a la resolución jurídica de los conflictos. En los procedimientos 
o en el espacio construido por la mediación, la ley del Derecho 
juega como un marco de contención, la que comanda el 
processo integrativo de las partes en conflicto es la ley del 
deseo. Se trata de que las partes sepan lo que ellas mismas no 
sabem sobre sus deseos, no que descubran lo que pueden 
pretender conforme a Derecho. Lo que se interpreta en la 
mediación es el conflicto de deseos, se tratra de administrar las 
diferencias en el deseo. En la mediación se introduce una 
semiótica mucho más amplia. Es una alquimia en donde las 
partes tratan mutuamente de interpretar, con ayuda de un 
mediador, la semiosis de sus recíprocos secretos. No puede 

                                            
325  TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2008. p. 208. 
326 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Mediação: instrumento da pacificação social. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 799, p. 88-97, maio 2002. Disponível em: 
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/36198. Acesso em: 23 jan. 2020. p. 03. 
327 WARAT, Luis Alberto. Semiotica ecologica y derecho. Buenos Aires: Almed,1997. p.45-46.  
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haber mediación que no passe por la interpretación 
psicoanalítica328. 

É possível completar essa ideia em outra obra do mesmo autor. Warat 

esclarece a ligação entre a psicanálise e o direito: 

Durante muitos anos enfrentei um problema que por mais que 
buscasse, não encontrava asolução. Não sabia como 
estabelecer a ponte entre a psicanálise e o Drieto enquanto 
saber, lei e práticas de resolução de conflitos. Como trabalhar, 
por exemplo, a louca relação dos juristas com a lei? Uma lei 
que impõe limites e um saber, um imaginário e uma série de 
práticas que se vinculam com ela, fazendo de conta que é 
possível a plenitude, que a lei se realiza no absoluto, fora do 
tempo.  
O que há para entender em relação ao vínculo entre Direito e 
psicanálise, é que se tenta estabelecer um saber jurídico sobre 
os segredos do sentido, uma teoria do segredo dos sentidos 
jurídicos. O problema inicial é o de se estabelecer o modo e o 
fundamento de organização de um saber jurídico que realize 
um trabalho de alquimia sobre os sentidos do direito329. 

Com efeito, o mediador tem importantíssimo papel para traduzir os reais 

desejos das partes, agindo, muitas vezes como um verdadeiro alquimista, querendo 

significar que tem como uma de suas funções a de transformar aquilo que elas 

sentem para os sentidos do direito. 

Besso acrescenta que o mediador é uma pessoa física que realiza a 

Mediação sem poder de fazer julgamentos ou proferir decisões vinculantes330. 

A importância da posição neutra do terceiro e a autonomia da vontade das 

                                            
328 Tradução livre: A mediação se coloca no centro de uma profunda transformação nos mecanismos 

e conceitos relativos à resolução jurídica dos conflitos. Nos procedimentos ou no espaço construído 
pela mediação, a lei do direito atua como uma estrutura de contenção, aquela que comanda o 
processo integrativo das partes em conflito é a lei do desejo. O objetivo é que as partes saibam o 
que elas próprias não sabem sobre seus desejos, não que descubram o que podem reivindicar sob 
a lei. O que é interpretado na mediação é o conflito de desejos, trata-se de administrar diferenças de 
desejo. Na mediação se introduz uma semiótica muito mais ampla. É uma alquimia em que as 
partes tratam mutuamente de se interpretar, com a ajuda de um mediador, a semiose de seus 
segredos recíprocos. Não pode haver mediação que não passe pela interpretação psicanalítica. 

329 WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo: a mediação no direito. Buenos Aires: Almed, 1998. p. 
43. 

330 BESSO, Chiara. La mediazione italiana: definizioni e tipologie. Revista Eletrônica de Direito 
Processual. Rio de Janeiro, v. 6, n. 6, p. 248-269, jul-dez. 2010. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/21574/15577. Acesso em 05 jun. 2019. 
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partes é destacada por Muñoz331:  

La esencia de la mediación que refleja esta definición es la 
autonomía de la voluntad de las partes: son las partes las que 
llegan a un acuerdo, libremente, y auxiliadas por un tercero, 
que, consecuentemente, ha de ser imparcial. Por otra parte, 
esta perspectiva de la mediación se encuentra vinculada al 
conflicto que es objeto o puede ser objeto de un proceso332. 

Nesse contexto o pensamento Habermas, por meio de sua teoria da ação 

comunicativa, se encaixa de forma perfeita com a Mediação. Em síntese, a teoria 

habersiana foca na necessidade de comunicação entre os indivíduos, de modo que 

esta é a chave para se entendê-los e a sociedade333. 

Igualmente, o pensamento de Edgar Morin também se relaciona de forma 

sublime com a Mediação, uma vez que o citado filósofo entende o homem como um 

ser falho, porém, com um potencial modificativo enorme, concluindo pela 

necessidade de empatia entre os indivíduos334. 

3.4.1 A Mediação em alguns sistemas jurídicos  

A Mediação se encontra prevista em vários sistemas jurídicos nacionais. 

Destaca-se, a seguir, alguns deles, a fim de demonstrar que a Mediação tem 

ganhado cada vez mais importância, inclusive com previsão legislativa. 

                                            
331 MUÑOZ, Helena Soleto. La mediación: Método de resolución alternativa de conflictos en el 

proceso civil español. Revista Eletrônica de Direto Processual. Rio de Janeiro, v. 3, n. 3, p. 66-88, 
jan-jun 2019. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/ 
article/view/21674/16013. Acesso em: 10 mar. 2019. 

332 Tradução livre: “A essência da mediação que reflete essa definição é a autonomia da vontade das 
partes: são as partes que chegam a um acordo, livremente, e auxiliadas por um terceiro, que 
consequentemente, deve ser imparcial. Por outro lado, essa perspectiva da mediação se encontra 
ligada ao conflito que é o objeto ou poder ser o objeto de um processo”. 

333 Para saber mais: HABERMAS. Jürgen. Teoria do agir comunicativo: Racionalidade da ação e 
racionalização social. Vol. 1. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012, e HABERMAS. Jürgen. 
Teoria do agir comunicativo: Sobre a crítica da razão funcionalista. Vol. 2. São Paulo: Editora 
WMF Martins Fontes, 2012. Interessante análise realizada por GOMES, Luiz Roberto. Educação, 
consenso e emancipação na teoria da ação comunicativa de Habermas. Publicatio UEPG: 
Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Linguística, Letras e Artes. vol. 15. n. 2. 
Ponta Grossa, 2007. Disponível em www.revistas2.uepg.br/ 
index.php/humanas/article/viewFile/602/59. Acesso em: 04 de mar. 2019. 

334 Para saber mais: MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 3. ed. Porto Alegre: 
Sulina, 2007. Em resenha realizada Ananda Carvalho Pimenta é possível entender a diferença entre 
o pensamento simples e complexo, na visão do autor Edgar Morin, inclusive com sua biografia, 
permitindo compreender o contexto em que a obra foi produzida. 
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3.4.1.1 Alemanha  

Na Alemanha335, a Mediationsgesetz336, promulgada em julho de 2012, 

regula os conceitos de mediadores e da própria Mediação: 

§ 1 Begriffsbestimmungen 
(1) Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, 
bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren 
freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche 
Beilegung ihres Konflikts anstreben. 
(2) Ein Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person 
ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die 
Mediation führt.337 

Ainda, a Mediationsgesetz regula regras gerais do procedimento de 

Mediação alemão, apontando quais comportamentos e esforços do mediador são 

essenciais para um desenvolvimento saudável do método, bem como quais os 

direitos que as partes têm durante o procedimento: 

§ 2 Verfahren; Aufgaben des Mediators 
(1) Die Parteien wählen den Mediator aus 
(2) Der Mediator vergewissert sich, dass die Parteien die 
Grundsätze und den Ablauf des Mediationsverfahrens 
verstanden haben und freiwillig an der Mediation teilnehmen. 
(3) Der Mediator ist allen Parteien gleichermaßen verpflichtet. 
Er fördert die Kommunikation der Parteien und gewährleistet, 
dass die Parteien in angemessener und fairer Weise in die 
Mediation eingebunden sind. Er kann im allseitigen 
Einverständnis getrennte Gespräche mit den Parteien führen. 
(4) Dritte können nur mit Zustimmung aller Parteien in die 
Mediation einbezogen werden. 
(5) Die Parteien können die Mediation jederzeit beenden. Der 
Mediator kann die Mediation beenden, insbesondere wenn er 
der Auffassung ist, dass eine eigenverantwortliche 

                                            
335 A Alemanha, responsável em grande parte pelo ataque especialmente ao povo judeu, é um país 

que se mostra muito preocupado com a resolução de conflitos de forma ternária, tanto que além de 
apontar a mediação em si, destaca os comportamentos e esforços que o mediador deve ter, razão 
pela qual foi inserido como um dos exemplos em que está sendo utilizada a mediação como forma 
de resolução de conflitos. 

336 ALEMANHA. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Mediationsgesetz. 
Disponível em: https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html. Acesso em: 
04 de mar. 2019. 

337 Tradução livre: “§ 1 Terminologia. (1) A mediação consiste em um procedimento confidencial e 
estruturado, por meio do qual as partes, auxiliadas por um ou mais mediadores, de forma voluntária 
e autônoma, buscam uma solução consensual para determinada controvérsia. (2) O mediador é uma 
pessoa independente e neutra, desprovida de poder decisório, que conduz as partes durante a 
mediação”. 
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Kommunikation oder eine Einigung der Parteien nicht zu 
erwarten ist. 
(6) Der Mediator wirkt im Falle einer Einigung darauf hin, dass 
die Parteien die Vereinbarung in Kenntnis der Sachlage treffen 
und ihren Inhalt verstehen. Er hat die Parteien, die ohne 
fachliche Beratung an derMediation teilnehmen, auf die 
Möglichkeit  hinzuweisen, die Vereinbarung bei Bedarf durch 
externe Berater überprüfen zu lassen. Mit Zustimmung der 
Parteien kann die erzielteEinigung in einer 
Abschlussvereinbarung dokumentiert werden338. 

No mais, a lei alemã regula a transparência, limites e vedações, 

reservando um tópico somente para tratar do sigilo que é exigido na Mediação. A 

Mediationsgesetz prevê, ainda, a formação continuada dos mediadores e a 

possibilidade de projetos de pesquisas científicas e financiamento da Mediação. 

3.4.1.2 Portugal 

Em Portugal339, a Mediação é regulada pela Lei nº. 29, de 19 de abril de 

2013340, a qual estabelece: 

a) Os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em 
Portugal;  
b) O regime jurídico da mediação civil e comercial;  
c) O regime jurídico dos mediadores;  
d) O regime jurídico dos sistemas públicos de mediação341. 

                                            
338 Tradução livre: § 2 Procedimento; responsabilidades do mediador. (1) O mediador é escolhido 

pelas partes. (2) O mediador deve assegurar que as partes tenham compreendido os princípios e o 
trâmite da mediação, bem como a participação das partes na mediação de maneira voluntária. (3) O 
mediador está vinculado de maneira equânime às partes. Ele promove a comunicação e assegura 
que as partes estejam envolvidas de forma adequada e justa na mediação. Havendo consenso 
geral, ele pode reunir-se separadamente com as partes. (4) Somente com autorização de todas as 
partes será possível envolver terceiros na mediação. (5) As partes podem finalizar a mediação a 
qualquer tempo. O mediador pode finalizar a mediação, sobretudo quando estiver convencido de 
que a comunicação autônoma ou o acordo entre as partes não é viável. (6) Em caso de acordo, o 
mediador deve envidar os melhores esforços, a fim de que as partes tenham pleno conhecimento 
dos fatos e compreendam o conteúdo do mesmo. Ele deve informar às partes desacompanhadas de 
assessoria especializada acerca da possibilidade de, se necessário, submeter o acordo à análise de 
especialistas externos. Mediante autorização das partes, é possível documentar o acordo celebrado 
por meio de um termo final. 

339 A opção de indicar Portugal como um dos países que utilizam a mediação foi em razão de que foi 
sistematizado na legislação, inclusive por áreas de atuação, o que torna o sistema bastante 
interessante. Sugere-se o apronfundamento do tema na obra indicada abaixo (Mediação em direito 
civil e comercial). 

340 PORTUGAL. Lei nº. 29, de 19 de abril de 2013. Disponível em: www.dre.pt/pdf1s/2013/04/07700/ 
0227802284.pdf. Acesso em 15 jun .2019. 

341 PORTUGAL. Lei nº. 29, de 19 de abril de 2013. Disponível em: www.dre.pt/pdf1s/2013/04/07700/ 
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Garcia, ao comentar sobre a supradita norma, afirma que, na Europa, o 

fenômeno legislativo da Mediação é recente, de modo que foi inclusive inserido em 

programas universitários para o aumento de publicações científicas sobre o tema. O 

autor acrescenta que a lei de Mediação portuguesa resulta da Diretiva 2008/52/CE 

do Parlamento Europeu, cujo objetivo principal era o de promover a Mediação como 

forma de resolução de conflitos transfroteiriços342. 

Nesse sentido, as semelhanças da lei portuguesa com a norma alemã 

são muitas. Em primeiro plano, em Portugal, também se reserva parte do texto para 

definições de Mediação e de mediadores: 

Para efeitos do disposto na presente lei, entende-se por: 
a) «Mediação» a forma de resolução alternativa de litígios, 
realizada por entidades públicas ou privadas, através do qual 
duas ou mais partes em litígio procuram voluntariamente 
alcançar um acordo com assistência de um mediador de 
conflitos; 
b) «Mediador de conflitos» um terceiro, imparcial e 
independente, desprovido de poderes de imposição aos 
mediados, que os auxilia na tentativa de construção de um 
acordo final sobre o objeto do litígio343. 

Além disso, a lei de Mediação portuguesa possui um rol de Princípios 

inerentes ao mencionado método. Entretanto, o que chama a atenção no sistema 

jurídico de Portugal é a divisão e a previsão da aplicação própria em várias áreas do 

direito. 

Assim, a Lei nº. 29/2013 regulamenta, além de mecanismos gerais da 

Mediação, a Mediação em âmbito Civil e Comercial. Todavia, há normas próprias 

para o Sistema de Mediação Laboral – SML (Protocolo de 05 de maio de 2006344), 

Sistema de Mediação Familiar – SMF (Despacho nº. 18 778/2007345) e o Sistema de 

                                                                                                                                        
0227802284.pdf. Acesso em 15 jun .2019. 

342 GARCIA, Maria Olinda. Mediação em direito civil e comercial – Notas sobre o regime português. 
Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, Belo Horizonte, ano 5, n. 13, set./dez. 2016, p. 206. 

343 PORTUGAL. Assembleia da República. Lei nº. 29/2013. Disponível em: www.dre.pt/ pdf1s/ 
2013/04/07700/0227802284.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

344 PORTUGAL. Ministério da Justiça. Protocolo de Acordo de 05 de maio de 2006. Disponível em: 
http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-ix-leis-sobre/pdf7307/DGPJ/sections/ leis-
da-justica/livro-ix-leis-sobre/pdf7307/protocolo-de-acordo/downloadFile/file/ 
Protocolo_de_Mediacao_Laboral.pdf?nocache=1182243469.36. Acesso em: 04 mar. 2019. 

345 PORTUGAL. Assembleia da República. Despacho nº. 18.778/2007. Disponível em: 
https://dre.pt/application/dir/ pdf2s/2007/08/161000000/2405124052.pdf. Acesso em 04 mar 2019. 
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Mediação Penal – SMP (Lei n. 21/2007346 e Portaria 68-A/2007347). 

3.4.1.3 França 

Na França348, há um capítulo dedicado a Mediação no Code de procédure 

civile. Além disso, o artigo 127, do citado código349, assim determina: 

S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et 
conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des 
diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution 
amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une 
mesure de conciliation ou de médiation350. 

Oliveira ressalta a existência da figura de um terceiro que escuta as 

partes, confronta seus pontos de vista, permitindo que elas encontrem uma solução 

para o conflito351. 

3.4.1.4 Argentina 

No sistema jurídico Argentino352, a Mediação é regulada atualmente pela 

                                            
346 PORTUGAL. Assembleia da República. Lei n. 21/2007. Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-

/search/ 639130/details/maximized. Acesso em: 04 mar. 2019. 
347 PORTUGAL. Ministério da Justiça. Portaria 68-A/2007. Disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-

/search/209847/ details/maximized. Acesso em:04 mar. 2019. 
348 Optou-se por indicar a França, em razão de ser utilizada a mediação no Código de Processo Civil 

local, a exemplo do Brasil, ainda que aqui tenha sido editada posteriormente uma lei própria para 
regular a mediação. 

349 FRANÇA. Code de procédure civile. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/ 
affichCode.do;jsessionid=DBB8511848B47FEF01EA3E82A418CDB5.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGI
SCTA000030360395&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20190129. Acesso em: 04 
mar. 2019. 

350 Tradução livre: “Se não se justificar, no momento da instauração do processo e de acordo com as 
disposições dos artigos 56 e 58, das medidas tomadas para se chegar a uma solução amigável de 
sua controvérsia, o juiz poderá propor às partes uma medida de conciliação ou mediação”. 

351 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Mediação: instrumento da pacificação social. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 799, p. 88-97, maio 2002. Disponível em: 
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/36198. Acesso em: 23 jan. 2020. p. 02. O autor cita um 
artigo de uma juíza francesa, que ressalta o papel dos juízes na mediação: “Em excelente artigo, a 
juíza francesa Danièle Ganancia, da Vara de Família do Tribunal de Grande Instância de Nanterre, 
França, afirma que "desejamos assegurar plenamente nosso papel de juízes que é o de dizer o 
direito e adaptá-lo à evolução de nossa sociedade; e não nos reduzirmos a um papel de gestores 
das disfunções familiares, nem nos abrigarmos atrás de decisões inaplicáveis. É por isso que 
apelamos à mediação familiar que permite tratar, de maneira adaptada, uma matéria em que o 
direito sozinho é impotente para resolver os conflitos". 

352 A Argentina entendeu por alçar a mediação em caráter obrigatório, como requisito para se 
ingressar com ação, o que a diferencia de muitos países, razão pela qual se deu destaque a este 
sistema. 
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Lei nº. 26.589/2010353, sendo que a Lei nº. 24.573/1995354, foi responsável por 

instituir “con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio”355. Na 

oportunidade, o Congresso argentino listou, no artigo 2º da citada lei, 10 hipóteses 

em que a Mediação é obrigatória, bem como dispôs sobre aspectos gerais e 

pontuais da Mediação e da conciliação. 

Diniz constata que o caráter obrigatório da Mediação prévia naquele país 

foi decorrente de uma ação conjunta com o Poder Executivo, estabelecendo-se a 

Mediação como requisito de admissibilidade da ação356. 

3.4.1.5 Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela e Guiana357 

Bordoni e Tonet apontam que a Colômbia foi pioneira no desenvolvimento 

da Mediação na América Latina358. Tirloni, Caldato e Bortoloti, valendo-se do 

conhecimento da Cachapuz359, também afirmam que a Colômbia foi, na América 

Latina, no ano de 1983, um dos primeiros países a tratar da Mediação, cujo 

tratamento é um dos mais avançados atualmente. No mais, os citados autores 

escrevem que no Peru a conciliação é um assunto de interesse nacional360, ainda 

mais após o advento da Lei nº 26,872/99361. 

Outrossim, ainda na América do Sul, a Bolívia aprovou sua Lei de 

                                            
353 ARGENTINA. Ley 26.589/2010. Disponivel em: https://www.argentina.gob.ar/ normativa/nacional/ 

ley-26589-166999/texto. Acesso em: 10 mar. 2019. 
354 ARGENTINA. Ley 24.573/1995. Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/ infolegInternet/ 

anexos/25000-29999/29037/norma.htm. Acesso em 10 mar 2019. 
355 Tradução livre: “A mediação antes de qualquer julgamento é obrigatória”. 
356 DINIZ, Aline Marilurdes Generoso Cangussu. Um paralelo atual da mediação em direito de 

família no Brasil e na Argentina. 2012. Disponível em: http://www.iunib.com/ 
revista_juridica/2012/03/20/um-paralelo-atual-da-mediacao-em-direito-de-familia-no-brasil-e-na-
argentina/. Acesso em 01 jun. 2019. 

357 A indicação desses países foi apenas para identificar que os vizinhos Bolívia, Colômbia, Equador, 
Guiana, Peru e Venezuela já têm em seus sistemas a previsão de conciliação e mediação, o que é 
importante para que seja justificada eventual Mediação Transnacional na Bacia do Rio Amazonas. 

358 BORDONI, Jovina d'Avila; TONET, Luciano. A mediação como instrumento de solução de 
conflitos familiares. p. 05. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/ 
artigos/?cod=bf0c0d36a5a3f240. Acesso em: 04 mar. 2019. 

359 Para saber mais: CACHAPUZ, Rozane da Rosa. Mediação nos Conflitos & Direito de Família. 
1. ed. Porto Alegre: Editora Juruá. 2006. 

360 TORLINI, Daila; CALDATO, Silvia José Carlos Kraemer Bortoloti. A importância do mediador na 
mediação dos conflitos familiares. p. 05. Disponível em: https://www.imed.edu.br/ 
Uploads/Jos%C3%A9Carlos(%C3%A1rea3).pdf. Acesso em: 12 mar. 2019. 

361 PERU. Ley nº 26.872/1999. Disponível em: http://municieneguilla.gob.pe/ web2012/wp-
content/uploads/2012/01/leyconciliacion 26872.pdf. Acesso em 12 mar. 2019. 
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conciliação e arbitragem em 2015362. 

Desde o final do ano de 2006, o Equador também possui em seu sistema 

jurídico a previsão legal da realização da Mediação, por meio da Ley de Arbitraje y 

Mediación363, a qual prevê e regulamenta, em seu título II, todo o procedimento a ser 

realizado em solo equatoriano. 

Já a Venezuela, segundo Cuenca e Achué364, passou desde final do 

milênio passado a incrementar os meios alternativos de solução de conflitos, 

principalmente a conciliação e a mediação, os quais se encontram previstos no 

artigo 258 da Constitución de la República Bolivariana de Venezuela365. 

No mais, os mesmos autores apontam que surgiram, pós o advento da 

Constituição venezuelana, diversas normas com a intenção de melhor incorporar a 

mediação no sistema jurídico local366: 

A partir del año 1999 se ha incrementado el interés por la 
mediación en el país, por la constitucionalización de los medios 
alternativos de justicia, entre ellos, la conciliación y la 
mediación. Los mismos son concebidos como componentes del 
sistema de justicia venezolano, por disposición de losartículos 
253 y 258 de la vigente Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (en lo sucesivo, CRBV) (Asamblea 
Constituyente, 1999). 
Entre las leyes postconstitucionales que incorporan la 
conciliación o la mediación, pueden mencionarse las 
siguientes: Ley Orgánica de laJurisdicción Especial de la 
Justicia de Paz Comunal (2012), Ley Orgánica del Trabajo, 
Trabajadores y Trabajadoras (2012), Ley para la regularización 
y control de los arrendamientos de vivienda (2011), Ley contra 
el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas (2011), 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), Ley Orgánica 

                                            
362 BOLÍVIA. Ley n° 708 de 25 de Junio de 2015. Disponível em: http://www.fundempresa.org.bo/ 

docs/content_new/ley-n-708-conciliacion-y-arbitraje-_223.pdf. Acesso em: 12 mar. 2019. 
363 EQUADOR. Ley de arbitraje y mediación y sus reformas. Disponível em: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/mediacion/Ley%20de%20Arbitraje%20y%20Mediacion.pd
f. Acesso em: 18 ago 2019. 

364 CUENCA, Nelly; ACHUÉ, José Enrique. Factibilidad de regular la mediación en Venezuela 
mediante ley orgánica, según tendencias internacionales. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/880/88049677002/html/index.html. Acesso em 18 ago. 2019. 

365 VENEZUELA. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Disponível em: 
https://web.oas.org/mla/en/Countries_Intro/Ven_intro_fundtxt_esp_1.pdf. Acesso em: 01 set .2019. 

366 CUENCA, Nelly; ACHUÉ, José Enrique. Factibilidad de regular la mediación en Venezuela 
mediante ley orgánica, según tendencias internacionales. 
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de Educación (2009), Ley Orgánica para la protección de niños, 
niñas y adolescentes (2007), Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia(2004), Ley Orgánica Procesal del Trabajo 
(2002). 
Las referidas leyes solo se limitan a crear instancias de 
conciliación y mediación, pero no responden las interrogantes 
planteadas, lo cual favorece la indeseable dispersión de la 
legislación sobre la regulación de la mediación en Venezuela y 
estimula la discrecionalidad en su ejercicio y pudiera 
menoscabar la confiabilidad de los terceiros367. 

Por fim, na Guiana, desde 2010, há norma que regulamenta os métodos 

alternativos de solução de conflito, inclusive a mediação368. 

3.4.1.6 Mercosul 

Ainda em solo sul-americano, destaca-se a existência do Centro de 

Mediação do Mercosul369. Oliveira ressalta o uso da Mediação para casos entre 

particulares e, inclusive, internacionalmente370: 

No Mercosul funciona o Conselho de Câmaras de Comércio, 
podendo falar-se também no Centro de Mediação do Mercosul, 
que prevê a co-mediação, o sorteio da lista de mediadores, o 
prazo de sete (7) dias para designação de audiência e 

                                            
367 Tradução livre: A partir do ano de 1999, aumentou o interesse pela mediação no país, pela 

constitucionalização de meios alternativos de justiça, entre eles, a conciliação e a mediação. Eles 
são concebidos como componentes do sistema de justiça venezuelano, pelo disposto nos artigos 
253 e 258 da atual Constituição da República Bolivariana da Venezuela (doravante, CRBV) 
(Assembléia Constituinte, 1999). Entre as leis pós-constitucionais que incorporam conciliação ou 
mediação, podem ser mencionadas: Lei Orgânica da Jurisdição Especial de Justiça Comunitária da 
Paz (2012), Lei Orgânica do Trabalho, Trabalhadores e Trabalhadoras (2012), Lei para regularização 
e controle de arrendamento habitacional (2011), Lei contra despejo  e desocupação arbitrários de 
casas (2011), Lei Orgânica do Poder Público Municipal (2010), Lei Orgânica da Educação (2009), 
Lei Orgânica para a proteção de meninos, meninas e adolescentes (2007), Lei Orgânica do Tribunal 
Supremo de Justiça (2004), Lei Processual do Trabalho Orgânico (2002).As leis mencionadas 
limitam-se apenas a criar instâncias de conciliação e mediação, mas não respondem às questões 
levantadas, o que favorece a dispersão indesejável da legislação sobre a regulamentação da 
mediação na Venezuela e estimula a discricionariedade em seu exercício e pode comprometer a 
confiabilidade de terceiros. 

368 GUIANA. Alternative Dispute Resolution Act 2010. Disponível em: 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/99450/118731/F-104797378/GUY99450.pdf. 
Acesso em: 08 set. 2019. 

369 A indicação de um Centro de Mediação no Mercossul tem a intenção de demonstrar que o instituto 
ganha força para resolução de conflitos entre particulares e também internacionalmente, o que 
reforça a possibilidade de utilização da Mediação Transnacional, caso os requisitos da 
transnacionalidade estejam presentes. 

370 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Mediação: instrumento da pacificação social. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 799, p. 88-97, maio 2002. Disponível em: 
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/36198. Acesso em: 23 jan. 2020. p. 02. 
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estabelece o Código de Ética dos Mediadores, o que tem sido 
de muita utilidade. Em seminário a respeito do tema, Alejandro 
Ponieman relata alguns casos como o dos frangos (em que foi 
concedida medida de retenção de frangos brasileiros na divisa, 
que terminou com a perda de todos eles, em decorrência do 
calor), o dos porcos (houve reclamação da Argentina de que 
estava havendo dumping, e, não tendo havido prova, o assunto 
foi decidido em favor do Brasil). São casos de exemplo, de 
como a mediação pode auxiliar na pendência entre particulares 
e também internacionalmente, sejam pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 

3.4.1.7 Estados Unidos 

Conforme já dito, os Estados Unidos371 são um dos maiores polos dos 

métodos alternativos para solução de conflitos, e emm relação à Mediação não é 

diferente. 

Em território americano a Mediação é bem desenvolvida, possuindo 

diversas entidades privadas que realizam o procedimento. Macedo e Facchini372 

destacam que há, inclusive, algumas técnicas próprias do sistema jurídico 

estadunidense como a court-annexed mediation373: 

A mediação endoprocessual (court-annexed mediation) 
desenvolve-se segundo procedimentos bastante padronizados. 
O mediador, após um esclarecimento inicial (“opening 
statement”) em que explica o procedimento a ser adotado e seu 
próprio papel, ouve as partes em conjunto e, se for o caso, 
separadamente, buscando compreender o litígio e os pontos de 
discórdia. Obtendo um acordo, o mediador o reduz por escrito, 
ou então, dependendo da complexidade do litígio, suspende-se 
o procedimento para que os advogados das partes redijam os 
termos do acordo que, num segundo momento, serão 
submetidos ao mediador. 
O encaminhamento do litígio para que seja submetido à 
mediação endoprocessual pode decorrer de iniciativa do 
próprio juiz da causa, ou a pedido das partes. Em muitos 
casos, a função de mediador é desempenhada por um 
magistrate judge, embora alguns juízes federais prefiram 

                                            
371 Os Estdos Unidos foram citados, porque além de lá ter sido iniciado os ADR (Alternative Dispute 

Resolution), o país é tem a mediação bem desenvolvida e merece o destaque neste trabalho. 
372 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 

busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 123-124. 
373 Tradução livre: Mediação endoprocessual. 
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designar advogados, juízes aposentados ou outras pessoas 
selecionadas especificamente para desempenhar essa função. 
A mediação endoprocessual é de longe o procedimento 
alternativo de resolução de controvérsias mais difundido nas 
cortes federais americanas 

Além da court-annexed mediation, há, ainda, a appellate mediaton374, o 

qual possui dados bem significativos de êxito, especialmente no que se refere a 

economia de recursos. Nesse caso, quando chega uma apelação a um tribunal 

federal, ela é submetida a uma triagem e, se verificada a possibilidade de acordo, o 

mediador reúne-se com os advogados das partes e procura resolver tudo sem que 

haja o julgamento do recurso375. 

3.4.1.8 Brasil 

No Brasil376, devido à cultura da civil law, existem três grandes normas 

que regulamentam a Mediação: a Resolução nº. 125/2010 do CNJ, o Código de 

Processo Civil e a Lei nº. 13.140/2015. 

Em ordem cronológica, a Resolução nº. 125/2010 do CNJ, responsável 

por dispor “sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos 

                                            
374  Tradução livre: Mediação em segunda instância ou recursal. 
375 MACEDO, Elaine Harzheim; FACCHINI NETO, Eugênio. Fuga da jurisdição? Reflexões sobre a 

busca de alternativas à jurisdição. Revista de Direito Brasileira. ano 5, vol. 10. 2015. p. 127-128. O 
autor descreve com muita clareza o procedimento. Para ser mais preciso, a intervenção do mediador 
(settlement officer) ocorre ainda antes da apelação propriamente dita, porque, segundo o sistema 
processual americano, a apelação inicia com uma “notice to appeal”, ou seja, uma manifestação 
formal da intenção de recorrer. As Federal Rules of Appellate Procedure (Normas Federais sobre 
Procedimento Recursal) exigem que a notice to appeal contenha somente a especificação da parte 
apelante, a sentença ou parte dela da qual se recorre, bem como a identificação do tribunal ad 
quem. A partir de então se inicia a fase da formação dos autos do recurso (record on appeal), com a 
extração das peças necessárias para sua instrução. Formados os autos do recurso, inicia-se o prazo 
(de trinta a sessenta dias) para a apresentação dos memoriais escritos (brief), contendo a 
fundamentação do recurso. Como a intervenção do mediador ocorre assim que chega a notice to 
appeal, mas ainda antes da formação dos autos e da apresentação dos memoriais, percebe-se a 
precoce intervenção daquele personagem. Os dados estatísticos disponíveis revelam que o 
mediador consegue obter acordos em um número de processos equivalente àquele que um 
“desembargador federal” consegue julgar no mesmo período de tempo. Como para os cofres 
públicos os vencimentos de um mediador (settlement officer) são sensivelmente inferiores àqueles 
percebidos por um desembargador federal, constata-se, ao menos sob o perfil econômico, a 
eficiência dessa alternativa. Além disso, esse custo é absorvido pelo sistema e não onera as partes”. 

376 Tratando-se de mediação em diversos países, não poderia deixar de mencionar que ela também 
existe no Brasil, está inserida não só no Código de Processo Civil, como em lei própria e é essencial 
que ela esteja reconhecida em termos legislativos, para poder ser utilizada de forma transnacional, 
caso os requisitos da Transnacionalidade estejam presentes. 
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de interesses no âmbito do Poder Judiciário“377, é a mais antiga delas.  

Por meio da mencionada resolução, houve a obrigatoriedade da 

instituição, pelos tribunais brasileiros, dos Núcleos Permanentes de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMECs e Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs, bem como programas visando melhor 

dirigir a política judiciária brasileira. 

Posteriormente, em março de 2015, adveio o atual Código Processo Civil 

brasileiro – CPC/15, que inclui a Mediação desde o primeiro capítulo, com estímulo 

para que haja o uso dos meios alternativos de soluções de conflitos consensuais378. 

Cahali destaca a importância desta previsão legislativa, o que contribui 

para a cultura da pacificação e impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos 

do processo, para uma melhor e mais rápida solução do conflito379. 

Seguindo pelo texto do CPC/15, os conciliadores e os mediadores foram 

inseridos no rol de auxiliares da justiça, nos termos dos artigos 165 e seguintes. 

Insta salientar que tal previsão não ocorria no texto do Código de Processo Civil de 

1973. Igualmente, a fim de estimular os ADRs, também consta no texto legal a 

dispensa do pagamento de custas em caso de acordo, desempenhando o juiz 

relevante papel na busca da autocomposição, conforme enfatiza Nunes380. 

O CPC/15 também previu a possibilidade do autor se manifestar “pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação”, em sede de petição 

inicial. Ademais, o código ainda regulamenta o rito da audiência de conciliação e 

Mediação, bem como a possibilidade do acordo entre as partes durante a audiência 

                                            
377 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Resolução n. 125. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_125_29112010_11032016162839
.pdf. Acesso em: 05 mar. 2019. 

378 BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 20 mar. 2019. Art. 3º Não se excluirá da apreciação 
jurisdicional ameaça ou lesão a direito. […] §3º A conciliação, a mediação e outros métodos de 
solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

379 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem. 
380 NUNES. Antônio Carlos Ozório. Manual de Mediação – Guia prático de autocomposição. 

Livro Eletrônico.1ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. 
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de instrução e julgamento381. Tem-se, também, a previsão de Mediação nas ações 

que versem sobre Direito de Família382 e em processos coletivos que abordem 

posse de imóvel383: 

Em junho de 2015, foi a sancionada a Lei nº. 13.140/2015, conhecida 

como a Lei da Mediação, que trouxe um maior aprofundamento na matéria, 

estabelecendo Princípios, regulando o procedimento, e elencando os requisitos para 

mediadores judiciais e extrajudiciais. 

Nesse passo, apesar de redação similar com o Código de Processo Civil, 

em alguns aspectos a Lei de Mediação e o CPC/15 possuem certo grau de 

divergência. Nunes afirma que, em tal circunstância, a fim de solucionar eventuais 

conflitos de normas, deve prevalecer o entendimento previsto na Lei de Mediação384. 

Destarte, em geral, a legislação brasileira, em termos de Mediação, vem 

evoluindo e se mostrando um dos pontos que mais se desenvolverá no futuro 

próximo, tornando-se um instrumento de destaque no sistema jurídico pátrio. 

3.4.2 Princípios da Mediação 

Alguns dos sistemas jurídicos destacados acima positivaram os Princípios 

da Mediação, salientando-se o Brasil como um destes.  

O CPC/15, em seu artigo 166; a Lei de Mediação, em seu artigo 2º; e a 

Resolução nº. 125/10, do CNJ, preveem um rol não exaustivo de Princípios, sendo 

eles: (i) independência; (ii) a imparcialidade; (iii) a autonomia da vontade; (iv) 
                                            
381 BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 20 mar. 2019. “Art. 359.Instalada a audiência, o juiz tentará 
conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução 
consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem”. 

382 BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 20 mar. 2019. “Art. 694. Nas ações de família, todos os 
esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do 
auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação”. 

383 BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 20 mar. 2019. “Art. 565. No litígio coletivo pela posse de 
imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano 
e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência 
de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §2º e 4º”. 

384 NUNES, Antônio Carlos Ozório. Manual de Mediação – Guia prático de autocomposição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
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confidencialidade; (v) oralidade; (vi) a informalidade; (vii) a decisão informada; (viii) 

isonomia entre as partes, (ix) busca do consenso e (x) boa-fé. 

Destarte, a fim de melhor se entender a base principiológica da Mediação, 

faz-se necessário realizar apontamentos sobre cada um deles, ressaltando que, por 

se tratar de Princípios, têm praticamente a mesma aplicação independente do país 

em que ocorra a Mediação. 

3.4.2.1 Independência  

Importante princípio, a independência, deve ser tanto em relação a 

inexistência de vínculos anteriores entre o medidor e as partes, quanto em relação à 

forma como é realizada a Mediação, devendo ser observada em todo o 

procedimento. 

Spengler descreve como deve ser materializada essa independência: 

A independência não está relacionada com o mérito do acordo, 
que deve ser formado pelas partes, mas sim com o andamento 
da mediação, do início até a sua finalização, na orientação às 
partes, para que não ocorra um desequilíbrio entre elas, bem 
como seja respeitada a ordem pública. 
Mas a independência aqui vai além desses dois aspectos, uma 
vez que diz respeito também à hipótese de garantir autonomia 
e liberdade ao conciliador/mediador para que realize a sessão 
conforme seus conhecimentos e práticas, livre de pressão 
interna e/ou externa, seja quanto aos resultados, seja quanto à 
condição do procedimento385. 

Tanto é assim que o Código de Ética dos Mediadores, anexo à Resolução 

nº. 125/10 do CNJ, conceitua independência como “o dever de atuar com liberdade, 

sem sofrer qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender 

ou interromper a sessão se ausentes as condições necessárias para o seu bom 

desenvolvimento […]”386. 

                                            
385 SPENGLER, Fabiana Marion. Retalhos de mediação (recurso eletrônico). Santa Cruz do Sul: 

Esserenel Mondo, 2014, p. 100. Disponível em: https://www.academia.edu/ 
28026978/Retalhos_de_Media%C3%A7%C3%A3o_1_Fabiana_Marion_Spengler. Acesso em: 19 
jun. 2019. 

386 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Resolução n. 125. Disponível em: 
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Mister enfatizar que o princípio da independência tem forte ligação com o 

princípio da autonomia da vontade, que será abordado mais à frente. 

3.4.2.2 Imparcialidade 

Assim como na jurisdição, a Mediação também exige o respeito ao 

princípio da imparcialidade. Nesse norte, tem-se que a imparcialidade determina que 

a atuação do mediador deve ser de equidade e de integralidade, de modo a manter 

a isonomia entre as partes, sendo que o mediador não pode deixar que os seus 

valores pessoais possam vir a interferir no procedimento da Mediação, conforme 

leciona Cahali387. 

Awad e Telles também apontam a importância da multiparcialidade para a 

Mediação, no sentido que o mediador busque, a todo momento, que os interesses 

de todos sejam atendidos388. 

Schwantes chama atenção para a necessidade de diferenciação entre 

imparcialidade e neutralidade. A primeira, diz a autora, está relacionada ao tratamento 

igual entre as partes, sem prejudicar ou socorrer qualquer uma. Por sua vez, 

neutralidade está relacionada com o procedimento389. 

Ao escrever sobre a imparcialidade, Oliveira explica que se trata de uma 

imposição legal, prevista no artigo 5º, da Lei de Mediação, que o mediador, ao verificar a 

possibilidade de dúvida que ponha em xeque sua equidade, deve se abster da 

realização da mesma. A autora aponta, ainda, que as causas de impedimento e 

suspeição previstas no códex processual civil também se aplicam ao mediador390. 

                                                                                                                                        
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_125_29112010_11032016162839
.pdf. Acesso em: 05 mar. 2019. 

387 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem. 
388 AWAD, Dora Rocha. TELLES, Marília Campos Oliveira e. Mediação após o novo Código de 

Processo Civil e a Lei de Mediação – Avanço ou retrocesso? Revista de Arbitragem e Mediação - 
RArb, Ano 15, Vol. 57, abr./jun. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2018, p. 03. 

389 SCHWANTES, Susanna. Mediação: uma alternativa para a resolução de conflitos ambientas 
urbanos, a partir da Lei 13.140/2015. 2017, 245f. Dissertação (Mestrado em direito) – Universidade 
de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2017. p. 52. Disponível em:  
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/2482/Dissertacao%20Susanna%20Schwante
s.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 15 jun. 2019. 

390 OLIVEIRA, Thifani Ribeiro Vasconcelos de. A mitigação do princípio da autonomia da vontade 
na mediação judicial à luz do Código de Processo Civil. 2017. 169f. Dissertação (Mestrado em 
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Assim, verifica-se a responsabilidade do mediador que deve atuar de 

forma imparcial e neutra, se despindo de suas crenças e preconceitos, dando igual 

oportunidade de fala e importância a todos os envolvidos. 

3.4.2.3 Autonomia da vontade das partes 

Conforme alertado anteriormente, o princípio da independência tem forte 

ligação com a autonomia da vontade das partes, que podem escolher o mediador, 

estabelecer o número de sessões de Mediação, desistir da continuidade do 

procedimento, resolver no todo ou em parte o litígio, enfim, decidir livremente sobre 

tudo o que envolve a Mediação391. 

Cahali entende como autonomia da vontade a ação voluntária das partes 

em optar e buscar o resultado por meio da Mediação, uma vez que o elemento 

essencial do mencionado método de resolução conflito é o consenso, o qual deve 

estar sempre acompanhado de certo teor de espontaneidade. Além disso, a 

Mediação se encerra no momento desejado pelos mediados392. 

Tal princípio foi positivado em Portugal, no artigo 4º da Lei nº. 29/2013: 

Artigo 4.º - Princípio da voluntariedade 
1 - O procedimento de mediação é voluntário, sendo 
necessário obter o consentimento esclarecido e informado das 
partes para a realização da mediação, cabendo-lhes a 
responsabilidade pelas decisões tomadas no decurso do 
procedimento.  
2 - Durante o procedimento de mediação, as partes podem, em 
qualquer momento, conjunta ou unilateralmente, revogar o seu 
consentimento para a participação no referido procedimento.  
3 - A recusa das partes em iniciar ou prosseguir o procedimento 

                                                                                                                                        
Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017, p. 50-51. Disponível em: 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/22008/1/THIFANI%20RIBEIRO%20VASCONCELOS%20DE
%20OLIVEIRA.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

391 BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 20 mar. 2019. 
“Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da 
imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da 
decisão informada. § 4º A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos 
interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Em relação ao 
procedimento, no Brasil, por expressa disposição do Código de Processo Civil (§4º, do art. 166), as 
partes são livres para definir as regras procedimentais." 

392 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem. 
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de mediação não consubstancia violação do dever de 
cooperação nos termos previstos no Código de Processo 
Civil393. 

Na Alemanha, a legislação também reservou um espaço para positivação 

do supradito princípio, como sendo um dos atos que o mediador deve prezar394: 

(2) Der Mediator vergewissert sich, dass die Parteien die 
Grundsätze und den Ablauf des Mediationsverfahrens 
verstanden haben und freiwillig an der Mediation teilnehmen395. 

A positivação do princípio em alguns sistemas jurídicos reforça a 

necessidade de respeito a ele. 

3.4.2.4 Confidencialidade 

A confidencialidade permite que o mediador possa ter contato com os 

reais interesses e posições daqueles envolvidos no conflito, haja vista que tudo o 

que for tratado na Mediação deverá ser objeto de sigilo de sua parte. 

Cahali reafirma o princípio da confidencialidade como uma forma de 

vedação à utilização dos mediadores e dos termos da Mediação como prova, pois o 

mediador não pode ser testemunha ou prestar qualquer tipo de informação sobre o 

procedimento de Mediação e seu conteúdo396. 

Outrossim, a legislação portuguesa positivou o citado princípio no artigo 

5º da Lei 29/2013, o qual aponta que é dever do mediador guardar sigilo das 

atividades exercidas, embora preveja algumas hipóteses em que o sigilo deve ser 

mitigado397. 

                                            
393 PORTUGAL. Assembleia da República. Lei nº. 29/2013. Disponível em: www.dre.pt/ pdf1s/ 

2013/04/07700/0227802284.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 
394 ALEMANHA. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Mediationsgesetz. 

Disponível em: https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html. Acesso em: 
04 de mar. 2019. 

395 Tradução livre: “(2) O mediador deve assegurar que as partes tenham compreendido os princípios 
e o trâmite da mediação, bem como a participação das partes na mediação de maneira voluntária.” 

396 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem. 
397 PORTUGAL. Assembleia da República. Lei nº. 29/2013. Disponível em: www.dre.pt/ pdf1s/ 

2013/04/07700/0227802284.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. “Artigo 5.º - Princípio da 
confidencialidade: 1 - O procedimento de mediação tem natureza confidencial, devendo o mediador 
de conflitos manter sob sigilo todas as informações de que tenha conhecimento no âmbito do 
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Oliveira afirma que a confidencialidade se contrapõe à publicidade, 

confirmando que tal medida tem como objetivo evitar a retração das partes e 

possíveis consequências de receios durante a Mediação. No mais, a autora explica 

que a confidencialidade é estendida a todos os atos, agentes e informações que 

estiverem relacionadas direta ou indiretamente com o procedimento da Mediação398. 

3.4.2.5 Oralidade 

A oralidade implica em manifestações pessoais, para reforçar a 

comunicação, no sentido de que cada um deve expressar, com palavras, aquilo que 

gerou seus sentimentos, quais são seus interesses e suas posições. 

Confome explica Schwantes, a Mediação tem como principal objetivo o 

diálogo entre as partes, logo, a oralidade assume um papel fundamental em tal 

método. Segundo a autora, este princípio é um dos efeitos da vida em sociedade399: 

A oralidade é a forma mais antiga de se estabelecer a 
comunicação entre as pessoas, sendo, portanto o elemento 
essencial para se estabelecerem discussões, trocas de 
informações e também para resolver conflitos, sendo inserido 
no procedimento como técnica adequada para resolver 
problemas surgidos do meio social. Como princípio só foi 
inserido no novo CPC e na Lei 13.140/2015, não constando na 
Resolução 125/2010 do CNJ. 

                                                                                                                                        
procedimento de mediação, delas não podendo fazer uso em proveito próprio ou de outrem. 2 - As 
informações prestadas a título confidencial ao mediador de conflitos por uma das partes não podem 
ser comunicadas, sem o seu consentimento, às restantes partes envolvidas no procedimento. 3 - O 
dever de confidencialidade sobre a informação respeitante ao conteúdo da mediação só pode 
cessar por razões de ordem pública, nomeadamente para assegurar a proteção do superior 
interesse da criança, quando esteja em causa a proteção da integridade física ou psíquica de 
qualquer pessoa, ou quando tal seja necessário para efeitos de aplicação ou execução do acordo 
obtido por via da mediação, na estrita medida do que, em concreto, se revelar necessário para a 
proteção dos referidos interesses. 4 - Exceto nas situações previstas no número anterior ou no que 
diz respeito ao acordo obtido, o conteúdo das sessões de mediação não pode ser valorado em 
tribunal ou em sede de arbitragem”. 

398 OLIVEIRA, Thifani Ribeiro Vasconcelos de. A mitigação do princípio da autonomia da vontade 
na mediação judicial à luz do Código de Processo Civil. 2017. 169f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017, p. 50-51. Disponível em: 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/22008/1/THIFANI%20RIBEIRO%20VASCONCELOS%20DE
%20OLIVEIRA.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

399 SCHWANTES, Susanna. Mediação: uma alternativa para a resolução de conflitos ambientas 
urbanos, a partir da Lei 13.140/2015. 2017, 245f. Dissertação (Mestrado em direito) – Universidade 
de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2017. p. 58. Disponível em:  
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/2482/Dissertacao%20Susanna%20Schwante
s.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 15 jun. 2019. 
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O princípio da oralidade está diretamente relacionado com a 
linguagem oral e escrita, significando que a regra na sessão de 
mediação é a utilização da fala e da língua, sendo entendida 
como o som emitido, bem como dos movimentos corporais, 
compreendidos como fenômeno social. 

Awad e Telles constatam que a forma escrita é uma marca do processo 

tradicional, a qual caminha em sentido oposto aos ADRs. A Mediação busca uma 

forma mais simples para sua atuação, reduzindo-se, a termos e por escrito, apenas 

o acordo realizado ao final, se ele ocorrer. O mediador deve escutar os envolvidos e 

suas intervenções devem sempre ser no sentido de clarear as questões e identificar 

as soluções que beneficiem a todos os envolvidos400. 

Oliveira escreve, aduzindo ensinamento de Peixoto401 e Neves402, que a 

oralidade se relaciona com a simplicidade e informalidade do procedimento de 

Mediação, sem, contudo, retirar credibilidade do método403. 

Com efeito, uma vez que a simplicidade procedimental e a fala das partes 

são claros objetivos da Mediação, o princípio da oralidade se torna primordial para 

seu êxito, visto que é uma clara conjunção dos citados. 

3.4.2.6 Informalidade 

Embora a Mediação se utilize de técnicas que venham a permitir que as 

partes consigam expor suas questões, que os interesses sejam revelados e as 

posições manifestadas de forma clara, não há, no procedimento, uma fórmula única 

para que isso ocorra.  

                                            
400 AWAD, Dora Rocha. TELLES, Marília Campos Oliveira e. Mediação após o novo Código de 

Processo Civil e a Lei de Mediação – Avanço ou retrocesso? Revista de Arbitragem e Mediação - 
RArb, Ano 15, Vol. 57, abr./jun. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2018, p. 03. 

401 Para saber mais: PEIXOTO, Ravi. Os “Princípios” da Mediação e da Conciliação: uma análise da 
Res. 125/2010 do CNJ, do CPC/2015 e da Lei 13.140/2015. In: ZANETI JR., Hermes; CABRAL, 
Trícia Navarro Xavier (Org.). Justiça Multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios 
de solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, 2016. 

402 Para saber mais: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil 
Comentado. Salvador: Editora Juspodivm, 2016. 

403 OLIVEIRA, Thifani Ribeiro Vasconcelos de. A mitigação do princípio da autonomia da vontade 
na mediação judicial à luz do Código de Processo Civil. 2017. 169f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017, p. 52-54. Disponível em: 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/22008/1/THIFANI%20RIBEIRO%20VASCONCELOS%20DE
%20OLIVEIRA.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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Quanto à informalidade, Oliveira expõe que há ausência de um roteiro 

fechado de como deve ocorrer uma Mediação, não havendo, portanto, um rito único. 

A autora acrescenta que isso se dá pela natureza sui generis dos métodos 

alternativos de solução de conflitos, principalmente a Mediação, tendo grande 

relação com as emoções, sendo inclusive imprevisível, em determinas hipóteses, o 

próximo passo a ser tomado durante o procedimento404. 

Assim, diante da informalidade da Mediação, tem-se sua flexibilidade, 

sempre visando o consenso entre as partes. Nessa linha, é importante que 

legislação preveja somente regras gerais de como o procedimento deva ocorrer, a 

fim de entregar aos mediadores formas de melhor adequar o método à demanda. 

Ademais, o mediador deve ser criativo na sua atuação, utilizando-se de 

todas as demais técnicas para que as partes se sintam à vontade e confortáveis para 

discutir e tentar buscar uma solução para seus conflitos. 

3.4.2.7 Decisão informada 

A decisão informada está relacionada com o esclarecimento que as partes 

têm dos efeitos e acontecimentos durante a Mediação.  

Schwantes compara tal dever com uma caminhada guiada, no sentido de 

que as partes possam ter uma dimensão completa não só da questão enfrentada, 

mas ter suas dúvidas esclarecidas pelo mediador, que pode, inclusive, ser auxiliado 

por especialistas no decorrer da Mediação, evitando-se, a todo custo, surpresas e 

garantindo a completa compreensão de todas as etapas da Mediação405.  

Igualmente, se trata de um princípio que visa legitimar a Mediação como 

                                            
404 OLIVEIRA, Thifani Ribeiro Vasconcelos de. A mitigação do princípio da autonomia da vontade 

na mediação judicial à luz do Código de Processo Civil. 2017. 169f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017, p. 54-56. Disponível em: 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/22008/1/THIFANI%20RIBEIRO%20VASCONCELOS%20DE
%20OLIVEIRA.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

405 SCHWANTES, Susanna. Mediação: uma alternativa para a resolução de conflitos ambientas 
urbanos, a partir da Lei 13.140/2015. 2017, 245f. Dissertação (Mestrado em direito) – Universidade 
de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2017. p. 43-44. Disponível em: 
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/2482/Dissertacao%20Susanna%20Schwante
s.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 15 jun. 2019. 



161 

 
 

forma de pacificação e resolução do conflito, uma vez que as partes, ao conhecerem 

e entenderem o procedimento, têm livre-arbítrio para atuarem e decidirem sobre sua 

aplicação. 

3.4.2.8 Isonomia das partes 

O princípio da isonomia tem forte viés constitucional, estando relacionado 

com o princípio da igualdade. Alexy traz um aprofundado panorama de como o 

legislador deve criar direitos, respeitando essa igualdade406. 

No que se refere à Mediação, Schwantes ressalta a necessidade de que 

as partes tenham o mesmo tratamento, especialmente nas questões, interesses e 

necessidades, que devem ser tratadas da mesma maneira, com as mesmas 

possibilidades e chances no processo, sem esquecer que a Mediação é um 

processo voluntário407. 

Oliveira entende que a isonomia também está relacionada com a 

imparcialidade, ao passo que a igualdade que o mediador deve zelar é um 

desdobramento dos Princípios do contraditório e da ampla defesa408. 

Trata-se, portanto, da necessidade de tratamento com igualdade e 

equidade entre as partes, devendo estas terem oportunidades equivalentes de 

demonstrar seus pontos de vista sobre o conflito. 

                                            
406  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. p. 396-397. O autor assim descreve como 

deve o legislador agir na criação de direitos: “Portanto, o enunciado geral de igualdade, dirigido ao 
legislador, não pode exigir que todos sejam tratados exatamente da mesma forma ou que todos 
devam ser iguais em todos os aspectos. Por outro lado, para ter algum conteúdo, ele não pode 
permitir toda e qualquer diferenciação e toda e qualquer distinção. É necessário questionar se e 
como é possível encontrar um meio-termo entre esses dois extremos”. 

407 SCHWANTES, Susanna. Mediação: uma alternativa para a resolução de conflitos ambientas 
urbanos, a partir da Lei 13.140/2015. 2017, 245f. Dissertação (Mestrado em direito) – Universidade 
de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2017. p. 61-62. Disponível em:  
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/2482/Dissertacao%20Susanna%20Schwante
s.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 15 jun. 2019. 

408 OLIVEIRA, Thifani Ribeiro Vasconcelos de. A mitigação do princípio da autonomia da vontade 
na mediação judicial à luz do Código de Processo Civil. 2017. 169f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017, p. 54-56. Disponível em: 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/22008/1/THIFANI%20RIBEIRO%20VASCONCELOS%20DE
%20OLIVEIRA.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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3.4.2.9 Busca do consenso 

Oliveira afirma que tanto a busca do consenso quanto a celebração do 

acordo são consequências de um trabalho bem desenvolvido, razão pela qual a 

Mediação não pode ser vista sob esses prismas e com essas finalidades409. 

O legislador brasileiro alçou a busca de consenso ao patamar de 

princípio, justamente para dar importância maior do que a mera finalidade de 

obtenção de um acordo formal, o qual, inclusive, ser descumprido se não 

representar fielmente aquilo que os envolvidos no conflito pensam para sua solução. 

Trata-se de uma verdadeira política que estimula a solução consensual na 

resolução de conflitos. Tartuce vai além e percebe que há nos gestores do sistema 

judiciário brasileiro a percepção das vantagens da autocomposição, o que permite 

finalizar o processo de forma mais rápida e fácil410. 

Dessa forma, a busca pelo consenso não é mero objetivo da Mediação, 

uma vez que a pacificação e a consensualidade andam lado a lado. Assim, mesmo 

que não se chegue a um acordo entre as partes, é necessário que a busca pela 

concordância entre elas, ao menos durante o procedimento, seja exercida. E, caso 

algum acordo seja obtido, a chance de descumprimento é menor, diante do fato dele 

ter sido construído por real vontade das partes, que foram ouvidas e tiveram 

condições de expressar suas questões, seus sentimentos e seus interesses. 

3.4.2.10 Boa-fé 

Trata-se de um princípio geral, presente nas mais diversas áreas do 

direito, principalmente nas relações civis.  

Schwantes esclarece que a boa-fé pode ser entendida como sinônimo de 

                                            
409 OLIVEIRA, Thifani Ribeiro Vasconcelos de. A mitigação do princípio da autonomia da vontade 

na mediação judicial à luz do Código de Processo Civil. 2017. 169f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017, p. 47. Disponível em: 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/22008/1/THIFANI%20RIBEIRO%20VASCONCELOS%20DE
%20OLIVEIRA.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

410 TARTUCE, Fernanda. Conciliação em juízo: questionamentos relevantes. Disponível em: 
http://www.fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2019/01/Concilia%C3%A7%C3%A3o-
questionamentos-Fernanda-Tartuce-versao-parcial.pdf. Acesso em 19 jun. 2019. 
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lealdade, de honestidade e de justiça ao próprio comportamento, especialmente 

quando se trata de Mediação, que é uma via consensual para a resolução do 

conflito, acrescentando que negociações de má-fé geralmente ocorrem quando os 

envolvidos estão emocionalmente instáveis, em momento de raiva, comportamento 

esse que pode ser modificado com a escuta recíproca e mudanças nas visões 

iniciais411. 

Nessa linha, no âmbito da Mediação é necessário que as partes excluam 

a atuação desleal ou de má-fé. Para que haja sucesso na busca do consenso, é 

dever das partes e dos demais envolvidos atuarem de forma honesta e sincera. 

3.5 MODELOS DE MEDIAÇÃO 

Dentro da ciência da Mediação, em razão do seu desenvolvimento, 

diversos estudiosos passaram a criar modelos para melhor aplicar o mencionado 

método alternativa para solução de conflitos, conforme explica Goulart: 

Ao longo da história da mediação foram se desenvolvendo 
concepções teóricas diferentes, com autores próprios e 
características diversas. Cada qual conta com um referencial 
teórico distinto, que impactará na forma de atuação do 
mediador, de acordo com a finalidade de cada modelo412. 

No âmbito dos modelos, há três que se destacam: (i) o Modelo 

Tradicional- Linear, (ii) o Modelo Transformativo e (iii) o Modelo Circular-narrativo. 

Não se nega a existência de outros modelos, por exemplo Juliana Ribeiro Goulart 

adicionou ao rol o Modelo Waratiana e Sussana Schwantes aponta o Modelo do 

Reencontro Amoroso. Todavia, a presente tese explorará somente os três primeiros 

citados, que são, de fato, os mais conhecidos e aplicados mundialmente. 

                                            
411 SCHWANTES, Susanna. Mediação: uma alternativa para a resolução de conflitos ambientas 

urbanos, a partir da Lei 13.140/2015. 2017, 245f. Dissertação (Mestrado em direito) – Universidade 
de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2017. p. 65. Disponível em:  
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/2482/Dissertacao%20Susanna%20Schwante
s.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 15 jun. 2019. 

412 GOULART, Juliana Ribeiro. Concretização do acesso à justiça: a mediação judicial e o 
reconhecimento do ofício de mediador no Brasil. 156f. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal de Santa Catariana. Florianópolis, 2018. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/ bitstream/handle/123456789/192800/PDPC1385-D.pdf?sequence=-
1&isAllowed=y. Acesso em 14 jun. 2019, p. 55. 
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3.5.1 Modelo Tradicional-linear 

O método baseia-se em quatro Princípios básicos: a) separar as pessoas 

do problema; b) concentrar-se nos interesses, e não nas posições; c) criar uma 

variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer; e d) insistir que o resultado 

tenha por base algum padrão objetivo, conforme disposto no livro "Como chegar ao 

sim: Como negociar acordos sem fazer concessões”413.  

Nessa linha, na citada obra, os autores apontam que: 

Sem comunicação, não há negociação. A negociação é um 
processo de comunicação de mão dupla que visa chegar a 
uma decisão conjunta. Ela nunca é fácil, mesmo entre pessoas 
que compartilham valores e experiências iguais, casais há 30 
anos, podem se desentender todos os dias. Não é 
surpreendente, então, que a comunicação possa ser falha 
entre pessoas que não se conhecem e podem sentir 
hostilidade e desconfiança uma em relação à outra. Não 
importa o que diga você deve esperar que o outro lado quase 
sempre entenda algo diferente414. 

Barros explica que o modelo criado por Roger Fish, William Ury Bruce 

Patton está pautado na comunicação verbal entre as partes, de modo que se 

entenda o conflito por meio da relação causa-efeito, em busca de uma negociação. 

Dessa forma, o mediador atua com um organizador do conflito. Porém, a mesma 

autora aponta que tal modelo não é o indicado para conflitos em que as partes 

possuam certo teor relacional, vez que o foco principal está voltado ao problema e 

não às partes415. 

Gabbay ensina que o modelo Havard também é conhecido como 

Negociação Assistida baseada em Princípios ou problem-solving. Trata-se de uma 

abordagem negocial baseada em um modelo integrativo, em busca de uma 

alternativa ao hard e soft positional bargaining, dando origem ao livro “Como chegar 

                                            
413 O método negocial de Havard é todo baseado na obra: FISHER, Roger; URY, William; PATTON, 

Bruce. Como chegar ao sim: como negociar acordos sem fazer concessões. Recurso Digital. Rio 
de Janeiro: Sextante, 2018, e acabou por influenciar a maioria das pessoas que tratam do assunto. 

414 FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como chegar ao sim: como negociar acordos 
sem fazer concessões. 

415 BARROS, Juliana Maria Polloni de. Mediação Familiar: Diálogo Interdisciplinar. p. 50. Disponível 
em: https://www.franca.unesp.br/Home/Pos-graduacao/ServicoSocial/tese-juliana-polloni-mediacao-
familiar.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 
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ao sim: como negociar acordos sem fazer concessões”416. 

Goulart adiciona os seguintes apontamentos sobre o modelo Havard: 

Os autores desenvolveram um método chamado “negociação 
baseada em princípios”, que sugere que envolvidos em 
conflitos procurem benefícios mútuos quando seus interesses 
entrarem em oposição e que o resultado se baseie em padrões 
justos (por exemplo, valor de mercado), independentes da 
vontade das partes417. 

Diez e Tapia acrescentam que o conflito é visto como um obstáculo para a 

satisfação dos interesses ou necessidades, sendo que aí está o problema, porque 

as partes precisam satisfazer interesses e necessidades que não são compatíveis. 

Assim, as partes são instadas a trabalhar de forma colaborativa para resolver o 

conflito, ou seja, encontrar modos de satisfazer a cada uma delas. Entretanto, esse 

modelo foca menos na comunicação do que os demais418. 

Dessa forma, o modelo Havard propõe um protocolo fundado no foco do 

objeto central da discussão, entendendo o ímpeto de cada um dos envolvidos para, 

de forma equitativa, buscar soluções satisfatórias para todas as partes. 

3.5.2 Modelo Transformativo 

Diferentemente do modelo Havard, o modelo transformativo muda o 

enfoque da Mediação. Enquanto o sistema tradicional-linear tem como objeto central 

o problema entre as partes, o modelo transformativo está fundamentado nas partes.  

O modelo transformativo busca que as partes reflitam sobre si e sobre o 

outro, em uma experiência empática. Com efeito, o acordo entre elas não é o fator 

                                            
416 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário: Condições necessárias para 

institucionalização dos meios de autocompositivos de solução de conflito. p. 52-53. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-24042012-141447/publico/ Daniela 
_Monteiro_Gabbay.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 

417 GOULART, Juliana Ribeiro. Concretização do acesso à justiça: a mediação judicial e o 
reconhecimento do ofício de mediador no Brasil. 156f. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal de Santa Catariana. Florianópolis, 2018. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/ bitstream/handle/123456789/192800/PDPC1385-D.pdf?sequence=-
1&isAllowed=y. Acesso em 14 jun. 2019, p. 56. 

418 DIEZ, Francisco; TAPIA, Gachi. Herramientas para trabajar em mediación. Buenos Aires: 
Paidós, 2015, p. 26. 
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essencial para o sucesso da Mediação, sendo que importante é o empoderamento 

das partes e o reconhecimento do outro, conforme constata Goulart419. 

O sucesso do método alternativo será atingido se os envolvidos, mesmo 

não entrando em acordo, entendam o lado de cada um no litigio, gerando mais 

respeito e compreensão. Diez e Tapia assim descrevem o modelo: 

Em el extremo del modelo de solución de conflitos que propone 
Havard, se encuentra el Modelo Transformativo orientado a la 
comunición y las relaciones interpersonales de las partes. Sus 
creadores (Bush y Folger), proponen diferenciarlo del modelo 
anterior al que incluyen dentro de lo que denominan historia de 
la satisfacción, al darle um enfoque terapêutico em um marco 
que llaman la historia de la transformación420.  

Gabbay acrescenta para a Mediação Transformativa, e se valendo das 

lições de Luis Alberto Warat421, faz uso do empowerment dimension e do recognition 

dimension para realizar uma metamorfose qualitativa das partes envolvidas no 

procedimento, para deixá-las mais tranquilas e propensas ao acordo. Dessa forma, o 

conflito é visto por aspecto positivo, uma vez que as partes crescem ante a lide, de 

modo que a solução é somente um dos possíveis resultados positivos, havendo 

outras hipóteses. A autora exemplifica que nos Estados Unidos, os Correios, um 

grande empregador em solo americano, solucionou cerca de 80% de suas 

                                            
419 GOULART, Juliana Ribeiro. Concretização do acesso à justiça: a mediação judicial e o 

reconhecimento do ofício de mediador no Brasil. 156f. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal de Santa Catariana. Florianópolis, 2018. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/ bitstream/handle/123456789/192800/PDPC1385-D.pdf?sequence=-
1&isAllowed=y. Acesso em 14 jun. 2019. Para chegar a essa conclusão a autora faz a seguinte 
citação: “Adolfo Braga Neto, adepto do modelo transformativo no Brasil, explica que para os 
especialistas norte-americanos o mediador é um facilitador do diálogo entre as partes. Este “não 
julga, não orienta, não assessora, não faz sugestões ou avaliações sobre o conflito e muito menos 
os direciona para algo que considera necessário ou adequado”. Esse terceiro imparcial acredita no 
potencial dos participantes de transformar seus conflitos por si mesmos por meio de seus recursos 
próprios. A mediação, assim, promove mudanças nas percepções pessoais de fragilidade das 
partes, para que ocorra o empoderamento (tomada de consciência ao interagir no espaço decisório) 
e o reconhecimento (admissão da legitimidade) da outra pessoa. Tem ainda como meta modificar a 
relação entre as partes, sendo, portanto, o oposto do modelo harvardiano, pois não objetiva apenas 
obter o acordo, por ser centrado na transformação das relações. 

420 DIEZ, Francisco; TAPIA, Gachi. Herramientas para trabajar em mediación, p. 26. Tradução livre: 
No extremo do modelo de solução de conflitos que propõe Havard, se encontra o Modelo 
Transformativo orientado à comunicação e relações interpessoais das partes. Seus criadores (Bush 
e Folger) propõem diferenciá-lo do modelo anterior ao que incluem dentro do que eles chamam de 
história de satisfação, ao dar-lhe um enfoque terapêutico em uma referência que eles chamam de 
história da transformação. 

421 Para saber mais: WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador. v. 1. Florianópolis: Habitus, 2001. 
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reclamações por meio do Modelo Transformativo422. 

Quanto ao Modelo Transformativo, Barros afirma que o sistema criado por 

Robert Bush e Joseph Folger teve como origem observações do Modelo Havard, de 

modo que o principal aspecto é a relação entre as partes e o animus de modificá-la, 

mesmo que tal medida não culmine em um acordo. Ademais, a autora aponta, 

servindo-se das lições de Muszkat423, que este modelo criou uma verdadeira 

“filosofia da Mediação”424.  

3.5.3 Modelo circular-narrativo 

Por sua vez, em caminho diverso dos outros modelos, o circular-narrativo, 

não tem seu objeto nas pessoas ou no acordo. Este modelo visa desenvolver o 

diálogo entre as partes. 

Nesse passo, a reflexão dos envolvidos é necessária para o sucesso da 

Mediação. Logo, o papel do mediador é justamente questionar as narrativas, 

fazendo com que novas histórias e ponderações surjam. Como explica Goulart: 

Criado por Sara Coob, o modelo preconiza que os conflitos são 
criados, em grande parte, pelo uso inadequado da linguagem, 
já que a história é narrada pela pessoa que viveu a 
experiência. Essa vertente foca a desconstrução das 
exposições iniciais da história dos participantes para viabilizar 
novas percepções sobre o conflito e sua superação por meio 
de perguntas circulares (que mudam o foco do problema). 
Usando as perguntas circulares, o mediador permite outras 
conotações e compreensões sobre as experiências vividas425.  

Logo, a narrativa apresentada pelas partes por meio indagações é o 

alicerce do sucesso do modelo, sendo sua atuação um dos principais fatores para o 

                                            
422 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário: Condições necessárias para 

institucionalização dos meios de autocompositivos de solução de conflito. p. 55-59. 
423 MUSZKAT, Malvina Ester. Guia prático de mediação de conflitos em famílias e organizações. 

2. ed. São Paulo: Summus, 2008. 
424 BARROS, Juliana Maria Polloni de. Mediação Familiar: Diálogo Interdisciplinar. p. 51-52. 
425 GOULART, Juliana Ribeiro. Concretização do acesso à justiça: a mediação judicial e o 

reconhecimento do ofício de mediador no Brasil. 156f. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal de Santa Catariana. Florianópolis, 2018. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/ bitstream/handle/123456789/192800/PDPC1385-D.pdf?sequence=-
1&isAllowed=y. Acesso em 14 jun. 2019, p. 58. 
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êxito de tal sistema. A utilização da técnica do resumo, com reformulação em uma 

conotação positiva produz uma recontextualização que permite a criação de novas 

narrativas, conforme explica Schwantes426. 

Portanto, o sistema circular-narrativo busca tanto a consensualidade das 

partes quanto a melhoramento das relações entre as mesmas. 

Quanto ao modelo circular-narrativo, Gabbay afirma que este sistema se 

encontra no meio termo entre outros modelos já citados, ao passo que o Modelo 

Havard se enquadra em hipóteses do meio empresarial e, por sua vez, o Modelo 

Transformativo visa relações duradouras entre as partes427. 

Barros, ao comentar sobre o Modelo circular narrativo, aponta sua criação 

por Sara Coob e sua expansão na América Latina por Marinés Suares. Nessa linha, 

a autora aponta que este sistema sofre forte influência da Psicologia, do 

Construcionismo Social e da Teoria da Comunicação de Habermas. Assim, o modelo 

tem como intento desconstruir histórias e retroalimentá-las para criar novas 

versões428. 

Por fim, sobre o Modelo circular-narrativo Diez e Tapia afirmam que ele é 

multidisciplinar, por ter relação com as ciências cibernéticas, a teoria dos jogos, a 

teoria dos sistemas, a teoria da comunicação baseada nas investigações de 

Bateson, as formulações de Paul Watzlawick, a teoria dos tipos lógicos e a teoria do 

observador429. 

O capítulo seguinte tratará da Mediação Transnacional. 

 

                                            
426 SCHWANTES, Susanna. Mediação: uma alternativa para a resolução de conflitos ambientas 

urbanos, a partir da Lei 13.140/2015. 2017, 245f. Dissertação (Mestrado em direito) – Universidade 
de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2017. p. 139. Disponível em:  
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/2482/Dissertacao%20Susanna%20Schwante
s.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 15 jun. 2019. 

427 GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário: Condições necessárias para 
institucionalização dos meios de autocompositivos de solução de conflito. p. 60-61. 

428 BARROS, Juliana Maria Polloni de. Mediação Familiar: Diálogo Interdisciplinar. p. 51-52. 
429 DIEZ, Francisco; TAPIA, Gachi. Herramientas para trabajar em mediación, p. 27. 
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CAPÍTULO 4  

A MEDIAÇÃO TRANSNACIONAL 

A fim de investigar se as hipóteses lançadas no início desta tese podem 

ser confirmadas, foi analisada uma Mediação ocorrida no Estado de Rondônia, que 

pode servir de fundamento para sua extensão, caso seja necessário realizar uma 

Mediação Transnacional. Além disso, será verificada a ocorrência de audiência 

pública para fins de aprovação de Grandes Empreendimentos, especialmente as 

usinas hidrelétricas, em comparação com uma Mediação prévia realizada na mesma 

oportunidade. O capítulo termina com a verificação da necessidade de 

materialização de uma Mediação Transnacional e o cotejamento de tudo o que foi 

analisado nos capítulos anteriores, a fim de justificar as conclusões que se darão ao 

final do presente trabalho. 

4.1 FATO EM ANÁLISE 

Para fins de verificar se uma das hipóteses levantadas no início dos 

estudos se materializou, qual seja, a possibilidade da utilização da Mediação como 

forma de resolver conflitos envolvendo um Grande Empreendimento na Bacia 

Amazônica, foi acompanhada uma Mediação envolvendo o Ministério Público do 

Estado de Rondônia430, a empresa Santo Antônio Energia S/A e diversas 

associações de moradores de área afetada indiretamente em consequência do 

alagamento necessário para a geração de energia elétrica. A área, denominada 

Assentamento Joana D’Arc, localizada no Município de Porto Velho, dentro da Gleba 

Jacy Paraná na margem esquerda do Rio Madeira, possui cerca de 38.000 hectares 

e 805 lotes. 

4.1.1 Breve resumo do processo judicial que foi submetido à Mediação 

Este fato que ora se analisa é prioritariamente descritivo. A utilização ou 

                                            
430 A menção a Bacia Amazônica aqui foi em razão de que a mediação acompanhada ocorreu apenas 

em território brasileiro. Como narrado no início do capítulo, essa análise teve a finalidade de 
investigar se seria possível extender o modelo de mediação utilizado, caso o conflito fosse 
transnacional, na Bacia do Rio Amazonas. 
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não da Mediação, para o alcance da Sustentabilidade, em casos de conflitos 

decorrentes de Grandes Empreendimentos na Bacia do Rio Amazonas, inclusive em 

área transnacional, será objeto das conclusões, quando se fará o cotejo deste relato 

com todo o embasamento teórico trazido nos capítulos anteriores. Foi analisado todo 

o procedimento de Mediação ocorrido no processo que envolveu o Ministério Público 

do Estado de Rondônia e a empresa Santo Antônio Energia S/A. 

Foi analisado todo o procedimento de Mediação ocorrido no processo que 

envolveu o Ministério Público do Estado de Rondônia e a empresa Santo Antônio 

Energia S/A. 

O empreendimento realizado pela empresa é considerado de grande 

monta, em razão dos seguintes números431: 

 Investimento total de R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais); 

 Início da operação: 30-03-2012; 

 Capacidade de geração de energia a partir de novembro de 2016: 

3.568 Megawatts, o que é energia suficiente para o consumo de mais de 45.000.000 

(quarenta e cinco milhões) de pessoas; 

 50 unidades geradoras de energia, em turbinas tipo bulbo, sendo que 

cada turbina pesa 900 toneladas, possui diâmetro de 8 metros e cumprimento de 15 

metros; 

 O concreto utilizado na obra é suficiente para construção de 40 

estádios do Maracanã, localizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ; 

 O aço utilizado é suficiente para construção de 18 Torres Eiffel, 

localizada em Paris-França; 

 Área do reservatório: 421,56 km², incluindo a calha do rio, que 

corresponde a 142 km². 

A formalização do conflito ocorreu por meio de um processo judicial 

iniciado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, envolvendo possíveis danos 

provocados em uma grande comunidade rural localizada nos arredores da usina 

hidrelétrica de propriedade da empresa mencionada. 

                                            
431 Dados obtidos no sítio eletrônico da empresa Santo Antônio Energia S/A. Disponível em: 

http://www.santoantonioenergia.com.br/empresa/usina-em-numeros/. Acesso em 08 mar. 2019. 
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O processo judicial tramitou na 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca 

de Porto Velho-Rondônia, sob o número 0014433-03.2012.8.22.0001. O Ministério 

Público do Estado de Rondônia ingressou com uma ação civil pública em que 

pretendia a condenação da empresa Santo Antônio Energia S/A em obrigação de 

fazer consistente em: 

 Promover a desapropriação e o reassentamento de moradores 

impactados pelo empreendimento nos locais indicados; 

 Pagar indenização de benfeitorias realizadas; 

 Fornecer assistência técnica, máquinas agrícolas e correção do solo 

(adubo e calcário), casa própria; 

 Pagar as dívidas junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA com vistas a possibilitar a obtenção do título definitivo da terra, bem 

como assegurar os direitos sociais previstos no art. 6º da CF/88; 

 Cumprir determinadas condicionantes da Licença Prévia, notadamente 

quanto a compatibilização da oferta de serviços públicos (transporte, educação, 

saúde, saneamento, segurança, subsistência, assistência técnica); 

 Cumprir condicionantes indicadas da Licença de Instalação, 

notadamente quanto a reinserção social e recomposição da qualidade de vida das 

famílias não proprietárias da área de influência direta do empreendimento;  

 Cumprir a condicionante da Licença de Operação, referente a 

implementação dos programas junto aos Projetos Joana D'ard I, II, II: Programa de 

Monitoramento do Lençol Freático; Programa de Comunicação Social; Programa de 

Saúde Pública; Programa de Remanejamento da População Atingida; Programa de 

Recuperação da Infraestrutura Afetada; Programa de Compensação Social; 

Programa de Apoio à Atividade de Turismo e Lazer; Plano Ambiental de 

Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, sendo que o enchimento do 

reservatório, nas etapas 2 e 3 se encontra condicionado ao cumprimento efetivo 

destes programas;  

 Indenizar por dano moral coletivo e dano social a comunidade dos 

moradores atingidos dos projetos que especifica. 

A sentença teve o seguinte dispositivo: 
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Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os 
pedidos formulados para:  
- determinar a Santo Antônio Energia que promova o 
reassentamento dos moradores dos lotes remanescentes dos 
Projetos Joana D'arc I, II e III, conforme indicados nas tabelas 7 
e 8 constantes do laudo pericial (fl. 2451/2452), concedendo-
lhes os mesmos benefícios dos moradores já reassentados 
(nos reassentamentos Novo Engenho, Riacho Azul, São 
Domingos, Santa Rita, Morrinhos, Vila Nova de Teotônio, 
Parque dos Buritis), notadamente com ajuda de custo no valor 
de R$ 1.200,00 por mês, durante dois anos; pagamento de 
indenização pelas benfeitorias, cobertura florística e terra nua; 
fornecimento de assistência técnica, máquinas agrícolas e 
correção do solo (adubo e calcário); casa própria; pagamento 
das dívidas junto ao INCRA, possibilitando a obtenção do título 
definitivo da terra.  
- condenar a Santo Antônio Energia no pagamento de 
indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais), revertido a um fundo 
estadual (conforme art. 13 da Lei 7.347/1985) a ser instituído 
com a finalidade de prestar assistência e cuidar de questões 
relativas aos Projetos de Assentamento Joana D'arc I, II e III.  
Julga-se improcedente o pedido relativo ao cumprimento de 
condicionantes, uma vez que já foram cumpridas ou 
encontram-se em atendimento, não havendo demonstração 
cabal de descumprimento. Nesse particular, é certo que dado o 
caráter contínuo de algumas condicionantes, caso haja 
descumprimento superveniente, o órgão competente 
fiscalizador poderá tomar as medidas que entender cabíveis, 
inclusive judiciais, visando ao respectivo implemento.  
Julga-se improcedente o pedido de condenação por danos 
sociais, porquanto sequer efetivamente demonstrados pelo 
Ministério Público, limitando-se a transcrever conceitos 
doutrinários432. 

O processo estava em grau de recurso, sendo que por determinação do 

Relator, Desembargador Roosevelt Queiroz Cosa, ele foi submetido à Mediação, 

suspendendo-se o seu andamento. 

 

                                            
432 Sentença proferida pela Juíza de Direito Inês Moreira da Costa em 20-06-2016, cujo teor completo 

está disponível para consulta pública no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, no seguinte link: 
https://www.tjro.jus.br/appg/servlet/docAssinado.html?seqProcessoaDigital=1962919&cdComarca=1
&nrMov=606&cdProcesso=20120144726.  
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4.1.2 Objetivos de analisar o fato 

A Mediação foi conduzida pela juíza de direito Úrsula Gonçalves Theodoro 

de Faria Souza e pela juíza aposentada Maria Abadia de Castro Mariano Soares 

Lima, ambas do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Nenhuma delas 

participou de qualquer fase anterior do processo. Aliás, nada sabiam a respeito do 

mesmo. Com autorização das partes, e para fazer parte integrante desta tese, foi 

autorizada a atuação do autor desta tese como observador433, inclusive com a 

possibilidade de fala em determinados momentos. 

Cumpre registrar que, embora haja confidencialidade na Mediação, a 

autorização da participação do autor desta tese por todas as partes ocorreu em 

razão dos fins científicos aqui investigados, além de que o processo judicial em que 

foi instalada a Mediação já estava em grau de recurso, em que não haveria mais 

produção de provas, o que não afrontaria – de nenhuma forma – o instituto que 

proíbe aos mediadores e, no caso do observador, de servir como testemunha. No 

mais, não foram revelados neste “Fato em Análise” os interesses das partes, 

especialmente aqueles narrados por ocasião de sessões privadas, limitando-se a 

descrever as técnicas utilizadas pelas mediadoras. 

Primordial destacar, ainda, que a Mediação foi utilizada como uma 

possibilidade de resolução do conflito, considerado de grande complexidade, haja 

vista que envolvia não só uma enorme área territorial, mas uma quantidade elevada 

de pessoas que estavam abrangidas na demanda434. 

O Fato em Análise teve a intenção de examinar a Mediação ocorrida para 

responder aos seguintes questionamentos: 

 Quais ténicas foram utilizadas na realização da Mediação? 

                                            
433Cumpre registrar que, embora haja confidencialidade na mediação, a autorização da participação 

do autor desta tese por todas as partes ocorreu em razão dos fins científicos aqui investigados, além 
de que o processo judicial em que foi instalada a mediação já estava em grau de recurso, em que 
não haveria mais produção de provas, o que não afrontaria – de nenhuma forma – o instituto que 
proíbe aos mediadores e, no caso do observador, de servir como testemunha. No mais, não foram 
revelados neste “Fato em Análise” os interesses das partes, especialmente aqueles narrados por 
ocasião de sessões privadas, limitando-se a descrever as técnicas utilizadas pelas mediadoras. 

434 As comunidades rurais que estavam representadas por meio de associações ocupavam uma 
extensão territorial de mais de cem quilômetros e representavam cerca de 1000 famílias. 
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 Elas foram utilizadas de forma correta, desde a fase de preparação até 

a conclusão dos trabalhos? 

 Quais as principais intercorrências que poderiam não levar a um bom 

termo essa modalidade de Mediação? 

 Essa ténica pode ser utilizada, ainda que de forma adaptada, em uma 

Mediação Transnacional? 

4.1.3 A Mediação ocorrida 

A Mediação ocorreu no período de julho até novembro de 2018, sendo 

que os resultados serão avaliados a seguir. 

4.1.3.1. A avaliação da Mediação 

As mediadoras aplicaram diversas técnicas durante a realização das 

sessões de Mediação, considerando o conhecimento técnico que possuíam, bem 

como as orientações do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe de um Manual de 

Mediação Judicial - De acordo com a Lei 13.140/15 (Lei de Mediação), a Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil e a Emenda 2 da Resolução 125/10. 

O propósito de servir-se de um manual para análise do que ocorreu na 

Mediação observada, foi no sentido de se ter um norte para que a avaliação não 

ficasse exclusivamente no enfoque pessoal do observador, bem como pelo fato de 

que as mediadoras utilizaram, como ferramenta principal, o mencionado guia. 

O Manual de Mediação Judicial, material oficial do Conselho Nacional de 

Justiça, é difundido entre os diversos tribunais brasileiros e serve de ferramenta, 

inclusive, para a formação de conciliadores e mediadores em todo o Brasil. Os 

conciliadores utilizam diversas técnicas de Mediação para a realização das 

audiências de conciliação. 

O Manual de Mediação Judicial apoia-se de diversos autores de renome 

nacional e internacional sobre o tema da Mediação, muitos deles também citados no 

capítulo anterior. Apenas para registro, cita-se os seguintes autores: Roberto 
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Portugal Bacellar e Fernanda Tartuce (brasileiros), Roger Fisher, William Ury, Frank 

Sander (estrangeiros)435. 

Importante registrar que o Conselho Nacional de Justiça “é uma instituição 

pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, 

principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e 

processual”. Desenvolve políticas judiciárias, sendo que na modalidade eficiência 

dos serviços judiciais, elabora e publica relatório estatístico semestral sobre a 

movimentação processual, tendo, dentre outras ações, a conciliação e a Mediação 

como um dos destaques436. 

4.1.3.2 Compreensão da Mediação ocorrida 

A análise foi dividida, para fins de melhor compreensão, da seguinte 

forma, conforme se discorrerá nos tópicos seguintes: fase de preparação; sessão de 

abertura; reunião de informações; identificação e esclarecimento de questões, 

interesses e sentimentos; sessões individuais e sessão conjunta final. 

Em cada um dos tópicos, far-se-á um resumo do que preceitua o Manual 

e o que de fato ocorreu. 

4.1.3.2.1 Fase de preparação 

O Manual aponta que a Mediação é um processo dinâmico, cujo enfoque 

deve ser no usuário da Mediação, devendo a preparação ter quatro modalidades de 

qualidade, quais sejam, técnica, ambiental, social e ética437. 

A qualidade técnica decorre do treinamento em técnicas de Mediação, a 

qualidade ambiental está relacionada ao espaço físico destinado ao atendimento das 

partes, a qualidade social está associada ao tratamento que é dirigido a elas e a 

                                            
435 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial. 6.ed. Brasília/DF: 2016, p. 266-269. A lista completa dos autores que foram fonte para a 
realização do Manual encontram-se nas páginas do próprio manual. 

436 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Quem somos. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sobre-
o-cnj/quem-somos-visitas-e-contatos. Acesso em: 01 abr. 2019. 

437 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 
Judicial, p. 158.  
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qualidade ética importa em que haja legitimação da Mediação, no sentido de que 

aquilo que foi decidido pelas partes levou em conta o que elas realmente queriam, 

considerando que elas possuíam plenas informações quanto aos seus direitos e ao 

contexto fático no qual estavam inseridas438. 

De fato, ambas as mediadoras tinham conhecimento das técnicas de 

Mediação, sendo que a juíza aposentada Maria Abadia de Castro Mariano Soares 

Lima tem mestrado na área, qual seja, Mestrado em Mediación y Gestión de 

Conflitos, pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha.  

O espaço físico destinado a realização das sessões de Mediação desde a 

fase de preparação até a sessão conjunta final era adequado, no que se refere à 

questão de conforto, limpeza, tamanho e acesso facilitado, tendo as reuniões 

ocorrido em sala de treinamento do prédio onde se localiza o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC do Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, da cidade de Porto Velho, onde tramitou o processo judicial. 

Os aspectos das qualidades social e ética serão avaliados no decorrer 

dos demais tópicos, pois há necessidade de que estejam presentes em todas as 

etapas da Mediação.  

Antes mesmo da sessão de abertura, foram realizadas pelas mediadoras 

sessões de preparação da Mediação, considerando que fariam parte das sessões, o 

Ministério Público do Estado de Rondônia, que ingressou com a ação judicial, bem 

como representante de cada uma associações e cooperativas das áreas afetadas, 

além da empresa dona do empreendimento. 

As sessões de preparação da Mediação ocorreram individualmente com 

cada parte, a iniciar-se pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. 

Durante a primeira reunião, o Ministério Público apontou, dentre outros, 

alguns entraves para que a Mediação terminasse em um acordo, destacando-se os 

seguintes: a empresa somente faria um acordo se houvesse quitação de todos os 

                                            
438 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, p. 158-160. 
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pedidos que estavam no processo judicial; não haveria novas indenizações; e há 

muitas associações envolvidas.  

As mediadoras explicaram o passo a passo da Mediação, especialmente: 

o papel de facilitar a comunicação; não visar a Mediação necessariamente um 

acordo; a voluntariedade da Mediação; a possibilidade de ampliação do número de 

partes, pois o que se busca é resolver o conflito; a confidencialidade que existe no 

processo de Mediação; a necessidade de que os negociadores de cada parte e as 

mediadoras permaneçam durante todo o procedimento; e, ainda, a informalidade do 

processo de Mediação, em que são realizadas atas apenas para constatar a 

presença das partes e alguma questão incidente, além da data da próxima 

Mediação. 

Na reunião seguinte, se fizeram presentes diversas associações e 

cooperativas que teriam sido afetadas pelo processo judicial e que deveriam estar 

presentes na Mediação. Um advogado acompanhou várias associações e dois 

advogados representaram as demais. Além dessas associações, tentou se fazer 

presente nas negociações o Movimento pelos Afetados por Barragens - MAB. 

Levando-se em conta o grande número de representantes que, nesse 

momento ainda não estavam reduzidos de um para cada associação ou cooperativa, 

foi necessária uma intervenção das mediadoras para realizar um primeiro acordo, 

que embora simples, contribuiu para que a reunião obtivesse êxito: cada um deveria 

falar na sua vez, sendo que a atitude respeitosa em relação ao outro, fosse ele 

quem quer que fosse, deveria ser mantida permanentemente. 

Os representantes das associações e cooperativas ficaram com a 

incumbência de eleger quem seriam aqueles que poderiam participar das outras 

sessões, a fim de que cada uma tivesse um representante. Optaram por ser o 

representante legal de cada associação. Apontaram, de início, a existência de três 

grupos afetados pelos problemas que geraram os processos: grupo que quer 

permanecer na terra; grupo que quer ser indenizado para sair do local; e um terceiro 

grupo que quer ser alocado em outro assentamento, por conta da empresa. 

Novamente as mediadoras explicaram como se daria a Mediação, com as 
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mesmas orientações já compartilhadas com o Ministério Público do Estado de 

Rondônia. Também indicaram a possibilidade de ampliação do número de partes 

envolvidas na Mediação, independentemente do processo judicial, sempre com o 

objetivo de resolver o conflito. Como exemplo, foi identificada a possibilidade de 

chamamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do Município 

de Porto Velho, do Estado de Rondônia, para verificar os demais problemas que 

estavam enfrentando, como acesso rodoviário, escolas, escoação da produção 

agrícola, regularização fundiária, dentre outros.  

Na terceira reunião de preparação, houve um encontro com os 

representantes e advogados da empresa Santo Antônio Energia S/A, responsável 

pelo empreendimento e ré na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Rondônia. 

A manifestação dos representantes da empresa foi de desconhecimento 

quanto à Mediação, mas se mostraram abertos à negociação, especialmente pelo 

comprometimento das mediadoras. 

As mediadoras explicaram, mais uma vez, como se daria todo o processo 

de Mediação. 

Levando-se em conta que a Mediação é um procedimento com bastante 

informalidade, não foram realizadas atas desses primeiros encontros. 

Nesta fase inicial, como já visto no capítulo anterior, pode-se destacar que 

o que as mediadoras realizaram foi um empoderamento das partes, para que elas 

tivessem fala, um comprometimento com a comunicação não violenta e uma 

perspectiva de futuro focado na solução do problema. 

O debate da teoria apresentada no capítulo anterior, com esse relato 

descritivo que está sendo realizado, será retomado nas conclusões deste trabalho, 

quando será possível uma abordagem geral da Mediação ocorrida. 

4.1.3.2.2 Sessão de abertura 
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O Manual descreve a conduta do mediador como devendo ser cordial. 

Deve cumprimentar as partes, para que se sintam confortáveis, mas não conversar 

em demasia, para que não se perca a confiança no mediador, que não pode parecer 

estar se importando mais com uma parte do que com a outra439. 

A forma como serão distribuídas as partes deve levar em conta o número 

de pessoas que vai participar, o nível de animosidade, o tipo de disputa, o patamar 

cultural, sendo que o melhor é que todas possam se ver e ouvir durante os 

encontros440.  

O mediador deve iniciar a sessão de abertura com o propósito de explicar 

como será o procedimento, apresentar as regras, cumprimentar todos com palavras 

de encorajamento, explicar seu papel, reforçar a importância da confidencialidade, 

bem como a necessidade do cumprimento das regras da Mediação441. 

Durante a sessão de abertura, as mediadoras já tinham preparado a sala 

de forma que todos se sentassem em forma de círculo, sem que tivesse qualquer 

mesa no meio. Como é uma sala de treinamento, as cadeiras eram do tipo que 

possuem braço para escrever, o que permitia que aqueles que quisessem fazer 

alguma anotação, poderiam fazê-lo sem atrapalhar os demais. Havia cadeira para 

todos, café, água, biscoito, blocos de anotação e adesivos que foram utilizados para 

identificação diante do número de participantes. 

As pessoas escolheram como queriam ser chamadas. Essa técnica é 

utilizada para que a parte se sinta à vontade e facilite a comunicação. Dois 

exemplos: Francisco Freire Ferreira, um dos representantes de associação quis ser 

chamado de Chico Motorista e Maria Dejanira Mendes Aguiar, que representava 

outra, de Deja. As mediadoras disseram que poderiam ser chamadas pelo primeiro 

nome, que não estavam ali na condição de juízas e nem tinham qualquer poder em 

relação ao processo. Os advogados e as promotoras de justiça também 

                                            
439 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, p. 161. 
440 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, p. 161. 
441 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, p. 165-169. 
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identificaram que poderiam ser chamados pelo nome, o mesmo ocorrendo com os 

representantes e os advogados da empresa. 

Houve um incidente inicial, haja vista que foi determinado que 

participariam da Mediação um representante de cada associação, seus advogados, 

os representantes da empresa, os advogados dela e as representantes do Ministério 

Público, sendo que o representante do Movimento dos Atingidos por Barragem 

queria permanecer na Mediação. As partes entenderam que não era o caso e ele foi 

convidado a se retirar, o que fez a contragosto, mas sem desrespeitar ninguém. 

Superada a fase das apresentações, onde cada um tinha o nome 

identificado numa etiqueta que foi colada à roupa, mais uma vez as mediadoras 

explicaram seu papel e as regras da Mediação, destacando-se o seguinte: 

 A Mediação visa a facilitação da comunicação; 

 Não se busca necessariamente um acordo que resolva o processo; 

 O número de partes pode ser ampliado, pois o que se busca é resolver 

o conflito; 

 Uma das principais características da Mediação é a confidencialidade, 

no sentido de que as mediadoras não podem sequer servir de testemunha no 

processo judicial; 

 Na Mediação não há colheita de provas; 

 Há fases que serão respeitadas durante a Mediação, como a reunião 

de informações, a identificação e o esclarecimento de questões, interesses e 

sentimentos; 

 Os negociadores devem ser os mesmos do início ao fim da Mediação, 

para que não se perca o que já foi discutido anteriormente. 

 A Mediação é informal e prioritariamente oral, registrando-se em ata 

apenas o necessário para o bom andamento do trabalho, normalmente com 

indicação da próxima reunião; 

 O que se busca são os consensos possíveis; 

 As partes devem compreender o conflito e suas reais possibilidades, 

para que tenham total autonomia ao tomar uma decisão, qualquer que seja ela, 

inclusive cessar a Mediação; 
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 A Mediação é voluntária, sendo que o único compromisso que deve ser 

mantido é o de diálogo respeitoso, razão pela qual deve ser renovado o acordo de 

cada um falar na sua vez; 

 Há necessidade de boa-fé de todos os envolvidos.  

Além disso, foi ressaltado pelas mediadoras o papel dos advogados, 

como absolutamente importantes para os esclarecimentos necessários aos clientes 

deles e o quanto poderiam contribuir para o êxito da Mediação. 

A sessão de abertura, considerando as sessões anteriores, foi 

extremamente bem conduzida pelas mediadoras. Tudo estava previamente 

organizado e o nível de comprometimento dos envolvidos surpreendeu. 

A mediadora Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza teve muita 

habilidade na sua fala para que cada associação e cooperativa ficasse apenas com 

um representante. Para isso, explicou detalhadamente o que isso significava e que 

não haveria qualquer prejuízo, podendo as partes, inclusive, solicitar adiamentos 

caso fosse necessário se comunicar com os representados.  

O convite para que o representante do Movimento dos Atingidos por 

Barragem não participasse da Mediação ocorreu porque várias associações e 

cooperativas não se sentia representado por ele. Entretanto, também foi ressaltada a 

possibilidade de continuidade do auxílio do movimento, caso alguma associação ou 

cooperativa quisesse seu apoio, desde que o fizesse entre uma e outra sessão. 

Durante toda a sessão de abertura era perceptível que as partes estavam 

ansiosas para resolver seus problemas. O Ministério Público estava preocupado com 

a ação judicial e em não causar nenhum prejuízo a todas as pessoas que estava 

representando; os moradores da comunidade rural estavam cansados de esperar o 

processo judicial e viam na Mediação uma alternativa viável para solucionar os 

tantos problemas que enfrentavam; e a empresa focava na necessidade de se fazer 

um possível acordo que justificasse o encerramento da ação judicial. 

Todos os questionamentos realizados foram esclarecidos pelas 

mediadoras e por esse observador, sendo designada nova data para a continuidade 
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dos trabalhos. A preocupação com a qualidade social, no sentido de tratar de forma 

absolutamente respeitosa todos os presentes e ética, esclarecendo o que é possível 

por meio da Mediação, esteve visivelmente presente o tempo todo que perdurou a 

sessão. 

4.1.3.2.3 Reunião de informações, identificação e esclarecimento de questões, 

interesses e sentimentos 

Na fase de reunião de informações, foram ouvidas as partes quanto aos 

problemas que levaram ao processo judicial, o que ocorreu em diversas reuniões 

conjuntas e em sessões individuais com cada grupo. 

De maneira direta e informal, na primeira dessas reuniões, a mediadora 

Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza iniciou sua fala perguntando 

diretamente como cada um dos envolvidos estava se sentindo. 

Cada representante falou como estava e suas impressões com a 

Mediação, sendo que um incidente ocorreu logo no princípio da primeira reunião, 

quando o advogado de uma das associações questionou a presença de uma pessoa 

que, segundo ele, não representava grupo algum. Um pequeno inconveniente 

ocorreu, sendo que muitos dos presentes se manifestaram, todos de forma 

respeitosa, resultando com a saída daquela pessoa da sala. 

As mediadoras voltaram a ouvir individualmente como cada representante 

estava se sentindo com a Mediação e com os problemas que estavam enfrentando 

que os teria levado até aquele momento. 

Depois disso, as mediadoras resumiram os interesses e as necessidades 

que foram relatadas, em linguagem simples, direta e com palavras cuidadosamente 

escolhidas, ressaltando sempre a perspectiva de futuro em suas falas, no sentido de 

que os problemas que enfrentaram até então não era entrave para não encontrar 

soluções para resolvê-los. 

Foi apresentado um mapa de toda a região atingida e explicadas as 

possibilidades de resolução do conflito, tanto por parte da empresa, como dos 
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atingidos, tendo a manifestação sido permitida a cada um dos representantes 

presentes, constatando-se a possibilidade de mais pessoas terem sido prejudicadas 

pelas ações da empresa, do que aquelas que já estariam abrangidas pela decisão 

judicial que culminou com a Mediação. 

Foi estabelecido o prazo de cinco minutos para que cada representante 

de associação, além do Ministério Público e da empresa, pudessem falar, o que foi 

respeitado. O prazo total de três horas para que a sessão ocorresse também foi 

observado. 

Ficou definido, em uma das sessões conjuntas para reunir informações, 

identificar questões, interesses e sentimentos, a necessidade de sessões individuais 

com cada grupo, para que pudesse haver maior possibilidade de sucesso nessa 

fase, haja vista a premência de se aprofundar em cada um desses pontos. Cada 

grupo sendo ouvido individualmente permitiria maior conforto, haja vista que a 

convergência de interesses e sentimentos facilitaria o diálogo.  

Numa das sessões conjuntas dessa fase foi realizada uma técnica para a 

percepção da realidade, que se desenrolou da seguinte forma: 

 as mediadoras trouxeram um rolo de barbante e sugeriram que algum 

voluntário o segurasse.  

 depois de segurar a ponta, essa pessoa jogou o rolo para outra, 

aleatoriamente, e assim ocorreu até que todos os presentes estivessem segurando 

aquela linha contínua e entrelaçada que se formou.  

 então as mediadoras propuseram que o último que ficou com o rolo de 

barbante começasse a enrolá-lo de volta, sendo que deveria fazer o caminho 

inverso, cada qual entregando o rolo para a pessoa que o tinha jogado inicialmente. 

Embora lúdico, o exercício propiciou que todos percebessem o quanto 

estavam unidos de alguma forma e que havia um imbróglio que precisavam resolver. 

Como o rolo foi jogado de um lado a outro da sala, para que ele fosse enrolado de 

volta, os presentes tinham de passar pelo emaranhado formado, sendo que tinham 

de se abaixar ou levantar e todos tinham de se ajudar, senão o barbante poderia se 

arrebentar. Quando o exercício foi concluído, as mediadoras realizaram uma fala 
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para contextualizar aquilo que tinham vivenciado, com o que estavam passando em 

decorrência do conflito. A ideia que ficou foi de que poderiam, eles mesmos, resolver 

o problema. 

Outra técnica para sensibilizar os envolvidos utilizada pelas mediadoras 

em uma outra sessão conjunta é chamada de MAPAN (Melhor Alternativa para um 

Acordo Negociado). Essa técnica foi explicada pela mediadora Maria Abadia de 

Castro Mariano Soares Lima e visou esclarecer a todos que estavam protegidos de 

fazer um acordo que deveriam rejeitar (em razão de eventuais pressões ou ausência 

de saídas) e que deveriam extrair o máximo de recursos que efetivamente 

dispunham para que o acordo satisfizesse seus interesses o quanto possível, 

querendo significar, em resumo que, se tivessem uma alternativa melhor que o 

acordo que poderiam chegar com a Mediação, não deveriam realizar o acordo442. 

Com efeito, a opção escolhida pelas mediadoras por realizar as sessões 

individuais foi fundamental para que as questões, sentimentos e interesses fossem 

realmente expostos, sendo que realizar isso em conjunto, em caso complexo, que 

envolve um grande número de pessoas, certamente ocasionaria discussões 

desnecessárias que somente prejudicariam a correta identificação de cada um 

desses itens. 

As mediadoras seguiram as diretrizes do Manual de Mediação Judicial, 

pois sempre mantiveram um tom educado e com muita paciência para ouvir cada um 

dos envolvidos, explicaram como seria o procedimento, estabeleceram e 

respeitaram o tempo de fala, tiveram muito cuidado ao realizar as perguntas para 

não interromper quem estava falando e realizaram o resumo, de forma neutra, do 

que foi falado, permitindo que a todos ficasse evidenciado a preocupação que elas 

                                            
442 FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como chegar ao sim: como negociar acordos 

sem fazer concessões. Nesse livro, os autores entendem que “o objetivo é produzir algo melhor que 
os resultados que poderiam ser obtidos sem uma negociação. Que resultados são esses? Que 
alternativa é essa? Qual é sua Batna (Best Alternative To a Negotiated Agreement)? – ou sua 
Melhor Alternativa a um Acordo Negociado? Esse é o critério pelo qual qualquer acordo proposto 
deve ser avaliado, o único que pode proteger você de aceitar condições muito desfavoráveis e 
rejeitar termos que seriam de seu interesse”. No mesmo livro eles exemplificam a técnica com a 
venda de uma casa. Entendem os autores que pode ser melhor derrubar a casa e transformá-la num 
estacionamento do que esperar indefinidamente para vendê-la pelo preço inicialmente estipulado, se 
o mercado não está favorável e há muita demora para fechar um negócio. 
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tinham em resolver o conflito443.  

Novamente, pôde se perceber a preocupação com a qualidade social, no 

sentido de tratar de forma absolutamente respeitosa todos os presentes e com a 

qualidade ética, por ter sido esclarecido a todos o que era possível por meio da 

Mediação. Essas qualidades, social e ética, estiveram visivelmente presentes 

durante toda a sessão. 

4.1.3.2.4 Sessões individuais 

As sessões individuais foram realizadas com os representantes das 

associações de moradores, os representantes da empresa e com os membros do 

Ministério Público. 

De acordo com o Manual, as sessões individuais devem ser utilizadas 

quando o grau de animosidade entre as partes for elevado, quando houver 

dificuldade de comunicação, percepção de que existem particularidades importantes 

do conflito que precisam de uma comunicação reservada, dentre outras 

possibilidades444. 

No início de cada sessão foi explicado acerca do sigilo desse 

procedimento, bem como de que só é transmitido para as demais partes o que seja 

permitido.  

Para fins de organização, os representantes das associações de 

moradores foram divididos em dois grupos, haja vista que cada grupo tinha seus 

próprios advogados. 

Em cada um dos encontros foi permitida a fala dos representantes das 

associações e identificados seus sentimentos, interesses e posições. A divisão de 

acordo com os grupos de associações que tinham interesses comuns facilitou a 

comunicação com as mediadoras, pois não havia interrupções de quem pensava e 

                                            
443 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, p. 162-185. 
444 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, p. 187. 
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tinha outros interesses.  

Da mesma forma ocorreu com as representantes do Ministério Público e 

com os representantes da empresa.  

Foram realizados diversos encontros para que todos pudessem ser 

ouvidos de maneira a concluir com suas demonstrações dos sentimentos, interesses 

e posições. 

Para que tudo ocorresse de forma eficiente, todos tiveram tempos de fala 

pré-determinados, não tendo as mediadoras muitos problemas em controlá-los, pois 

tudo havia sido combinado previamente, tendo as partes respeitado o que tinham 

acordado inicialmente. Além disso, elas seguiram o roteiro do Manual445, no sentido 

de preparar as partes para a sessão individual, explicando como ela ocorreria, 

asseguraram a confidencialidade, demonstraram compreensão com os problemas 

de cada parte, mas com imparcialidade, o que garantiu o sucesso desta etapa, além 

do respeito para as qualidades social e ética. 

4.1.3.2.5 Sessão conjunta final 

Na sessão conjunta final, depois esclarecidos todos os interesses, 

questões e sentimentos das partes nos encontros anteriores, foram apresentados os 

progressos realizados. Também foi efetuado o enquadramento de todas as questões 

relevantes das sessões anteriores, para fins de organizar o processo de Mediação. 

Foram realizadas diversas sessões para que as propostas apresentadas 

pela empresa fossem avaliadas por cada um dos grupos, todos tendo tempo de 

testar e verificar a viabilidade das propostas apresentadas. Para isso, os 

representantes de associações levavam as propostas para que seus representados 

pudessem, em relação a elas, se manifestarem, trazendo para o grupo as 

considerações. 

                                            
445 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, p. 188-189. 
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Nessa fase, de acordo com o Manual446, o mediador pode ter dois modos 

de agir distintos, quais sejam, como mediador avaliador (avalia a situação e fornece 

possíveis soluções de acordo) ou como mediador-facilitador (emprega técnicas de 

resolução de problemas em que as próprias partes, por si mesmas, cheguem a um 

acordo). No caso, as mediadoras utilizaram o segundo modo de agir, permanecendo 

com as características de mediadoras-facilitadoras. 

A proposta inicial realizada pela empresa não foi aceita pelos 

representantes das associações. A atuação das mediadoras foi no sentido de dar 

pleno conhecimento das consequências da realização ou não realização de um 

acordo, além de gerar opções de negociação, que foram sendo incorporadas pelas 

partes, possibilitando que elas mesmas chegassem a um acordo final. 

Nem todas as associações aceitaram o acordo, que foi realizado apenas 

por aquelas que estavam absolutamente convictas de suas decisões. 

O acordo foi construído pelas partes, mas as mediadoras contribuíram 

para que ele fosse passível de execução em caso de inadimplemento.  

O encerramento da Mediação ocorreu em uma sessão conjunta, em que 

todos manifestaram suas percepções da Mediação, sendo que todos elogiaram a 

atuação das mediadoras, sem exceção. Importante destacar que mesmo aqueles 

que optaram por não realizar o acordo participaram desta sessão e também 

demonstraram a satisfação de terem sido ouvidos e tratados respeitosamente, o que 

evidenciou, mais uma vez, o respeito as qualidades social e ética por parte das 

mediadoras. 

4.1.4 Avaliação final 

O resultado de Mediação foi de um acordo no valor aproximado de R$ 

45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), em razão de indenização para 

680 famílias, cujos pagamentos estão ocorrendo na forma programada e assim que 

o titular do terreno apresente a documentação a que se comprometeu por meio da 

                                            
446 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial, p. 190-195. 
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negociação de sua associação respectiva. 

Realizadas todas as observações acima, é possível, neste momento, 

responder aos questionamentos que justificaram a realização deste fato em análise, 

conforme mencionado acima no item 4.1.2. 

Dessa forma, tem-se que a técnica utilizada na Mediação foi a de 

negociação de Harvard. Foram realizadas de maneira correta todas as etapas da 

Mediação, não ocorreram intercorrências que poderiam não levar a um bom termo 

essa modalidade de Mediação, embora tenha havido incidentes durante todo o 

processo, mas que não comprometeram o resultado final, diante da pronta atuação 

das mediadoras. 

A questão final, quanto a utilização desta técnica, ainda que de forma 

adaptada, em uma Mediação Transnacional será realizada por ocasião da conclusão 

desta tese. 

4.2 AUDIÊNCIA PÚBLICA E MEDIAÇÃO PRÉVIA 

Para fins de identificar o melhor momento para a ocorrência de uma 

Mediação, necessário avaliar a relevância das audiências públicas, que são 

normalmente realizadas antes da aprovação de um grande empreendimento, como 

uma usina hidrelétrica, por exemplo. 

Duarte, Ferreira e Sánchez ensinam que em solo pátrio, as audiências 

públicas em Avalição de Impacto Ambiental – AIA são reguladas pelas Resoluções nº 

1/1986447 e nº 9/1987448 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

Martini diz que a audiência pública é um instrumento de participação 

direta da sociedade em planos governamentais, tendo sua origem no Direito Anglo-

Saxão, pelo termo de public hearing449. 

                                            
447 BRASIL. Resolução CONAMA nº. 001, de 23 de janeiro de 1986. Disponível em: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html. Acesso em: 04 mar. 2019. 
448 BRASIL. Resolução CONAMA nº. 9, de 3 de dezembro de 1987. Disponível em: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=60. Acesso em: 04 mar. 2019. 
449 MARTINI, Karlla Maria. Licenciamento Ambiental e Audiência Pública: As duas faces da 
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Nesse sentido, a mesma autora aponta que a finalidade da audiência 

pública é estabelecer o diálogo entre Estado-cidadão, devendo este último realizar 

críticas e sugestões sobre o empreendimento. Outro fator destacado por Martini é a 

transparência e a publicidade entre a citada relação. 

Outrossim, Duarte, Ferreira e Sánchez afirmam que a audiência somente 

ocorre quando requerida, após um Estudo de Impacto Ambiental – AIA, que aponte 

potencial de grande degradação ambiental450. 

Martini, por sua vez, valendo-se das lições de Machado451 e Silva-

Sanchez452, constata que a audiência pública é o momento da apresentação do 

conteúdo do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - 

EIA/RIMA à população, dando publicidade ao mesmo, ocasião em que deve haver a 

troca de informações entre o Estado e a população em geral, principalmente em 

relação aos mais afetados pelo empreendimento453. 

No mais, o texto da Resolução nº. 09/1987 determina o rol dos 

legitimados a requerer a realização da audiência, sendo eles: (i) entidade civil, (ii) o 

Ministério Público, (iii) 50 (cinquenta) ou mais cidadãos e (iv) o Órgão de Meio 

Ambiente que promoverá a realização de audiência pública. 

Duarte, Ferreira e Sánchez explicam que apesar de, via de regra, ser 

facultativa, uma vez requerida pelos legitimados, a audiência pública passa ser 

obrigatória, sob pena de invalidar a licença. Ademais, os autos indicam a existência 

de outras normas, de órgãos de outras esferas, que também regulamentam as 

audiências públicas, como no Estado de São Paulo as deliberações do Conselho 

                                                                                                                                        
cidadania ambiental. 2014, p. 66. Disponível em: https://www.unicuritiba.edu.br/ 
images/mestrado/dissertacoes/2014/Karlla_Maria_Martini.pdf. Acesso em: 04 mar. 2019. 

450 DUARTE, Carla Grioletto; FERREIRA, Victoria Helena; SÁNCHEZ Luis Enrique. Analisando 
audiências públicas no licenciamento ambiental: quem são e o que dizem os participantes sobre 
projetos de usinas de cana-de-açúcar. p. 06. Disponível em: http://www.scielo.br 
pdf/sausoc/v25n4/1984-0470-sausoc-25-04-01075.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2019. 

451 Para saber mais: MACHADO, Auro de Quadros. Licenciamento Ambiental: atuação preventiva 
do Estado à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012. 

452 Para saber mais: SILVA-SÁNCHEZ, Solange S. Cidadania Ambiental: novos direitos no Brasil. 
São Paulo: Humanitas, 2000. 

453 MARTINI. Karlla Maria. Licenciamento Ambiental e Audiência Pública: As duas faces da 
cidadania ambiental, p. 67-68. 
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Estado do Meio Ambiente - CONSEMA nº 15/90, 50/92 e 34/11454. 

Verifica-se que a audiência pública tem uma finalidade específica e que é 

absolutamente importante para colher informações acerca de um grande 

empreendimento que tem potencial de causar grande destruição ambiental. 

A realização de uma Mediação nessa fase não invalida nem tira a 

importância da audiência pública. Aliás, esta última pode contribuir com aquela na 

medida em que identifica os reais atingidos pelo grande empreendimento, podendo-

se destacar os líderes que terão direito a voz em uma Mediação. 

Uma Mediação prévia ao início do empreendimento só tende a facilitar a 

comunicação entre os envolvidos e permitir que impactos ambientais, sociais e 

econômicos sejam enfrentados antes mesmo que aconteçam, o que vai ao encontro 

da Sustentabilidade e do Desenvolvimento Sustentável. 

A seguir, será analisada a necessidade de materialização de uma 

Mediação Transnacional. 

4.3 MATERIALIZAÇÃO DE UMA MEDIAÇÃO TRANSNACIONAL 

Realizada uma Mediação Transnacional, necessário materializá-la, caso 

ocorra um acordo, por meio da homologação de uma autoridade competente, a fim 

de que, se for necessário executá-lo, um órgão possa fazê-lo de forma impositiva, a 

fim de que se garanta que o combinado entre as partes seja cumprido455. 

Guerra trata da ideia de uma justiça ambiental, que compreenda a 

“integralidade do conteúdo dos problemas ambientais e da formulação de hipóteses 

de decisão eficientes à realização dos objetivos que norteiam a reprodução de um 

Estado de segurança ambiental” 456, sendo que ela deveria ser aplicada em todos os 

                                            
454 DUARTE, Carla Grioletto; FERREIRA, Victoria Helena; SÁNCHEZ Luis Enrique. Analisando 

audiências públicas no licenciamento ambiental: quem são e o que dizem os participantes sobre 
projetos de usinas de cana-de-açúcar. p. 06. 

455 Em uma mediação bem-feita, o acordo normalmente é cumprido, haja vista que as partes só o 
realizam depois de completamente esclarecidos de suas consequências. Entretanto, não é 
impossível que, por algum imprevisto ou mesmo um fato novo, possa não haver o cumprimento. 

456 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 
616.  
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níveis, inclusive no internacional.  

Guerra conclui, entretanto, que: 

Embora a criação do Tribunal Internacional do Meio Ambiente 
seja extremamente importante para toda a humanidade, 
depara-se com o problema antigo no processo de elaboração 
das normas internacionais, in casu na criação de um tribunal 
que pudesse atribuir responsabilidades aos Estados que 
produzissem lesões ao ambiente – a falta de vontade, por 
motivos óbvios, na consecução deste projeto457. 

Oliviero e Cruz, quanto à validade de um sistema jurídico transnacional, 

afirmam o seguinte: 

Na prática, é bem provável que a validade de todo o sistema 
jurídico transnacional dependerá de sua vinculação – formal e 
material – à existência de organização de governança 
transnacional, que definiria tanto os valores e as decisões 
básicas do ordenamento como o sistema de criação e 
aplicação das normas que o integrariam, a partir principalmente 
do consenso458. 

Por óbvio, quando da existência de um Direito Internacional Ambiental e 

mesmo de um Tribunal Internacional do Meio Ambiente, teria este tribunal 

competência para homologação de um acordo decorrente de uma Mediação 

Transnacional, especialmente se esse acordo versasse sobre um conflito ambiental 

oriundo de um grande empreendimento. Ele seria o que daria a vinculação material 

e formal imaginadas por Oliviero e Cruz. 

Entretanto, diante da inexistência desse Tribunal, é necessário basear-se 

                                            
457 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público, p. 661. O autor entende que esse 

Tribunal também teria competência para apurar responsabilidades por danos causados por pessoas 
físicas ou jurídicas privadas. Ele faz, ainda, uma paráfrase, para fazer um contraponto entre o 
comércio e o ambiente, demonstrando a eficiência de normas de caráter vinculante e executáveis 
para questões comerciais: “A dicotomia comércio versus meio ambiente apresenta-se de forma 
latente, uma vez que o sistema multilateral de comércio, ao contrário do sistema multilateral 
ambiental, conta com um vasto conjunto normativo vinculante para os seus membros e com um 
sistema de solução de controvérsias cujas decisões são de cumprimento obrigatório e execução 
praticamente imediata.”. O livro citado por ele é: OLIVEIRA, Barbara. Competência ambiental e 
regras ambientais da OMC. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito ambiental e 
desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 78, o qual sugere-se a leitura para 
aprofundamento em relação ao tema. 

458 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Revista 
Eletrônica. Novos Estudos Jurídicos, v. 17. n. 1. Itajaí, SC. jan./abr. 2012. p. 25.  
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em Princípios para justificar a validade de uma Mediação Transnacional. Nesse 

sentido, os Principles of Transnational Civil Procedure, preveem o seguinte459: 

22.1 The court is responsible for considering all relevant facts 
and evidence and for determining the correct legal basis for its 
decisions, including matters determined on the basis of foreign 
law. 
[...] 
24. Settlement 
24.1 The court, while respecting the parties’ opportunity to 
pursue litigation, should encourage settlement between the 
parties when reasonably possible.  
24.2 The court should facilitate parties’ participation in 
alternative-dispute-resolution processes at any stage of the 
proceeding.  
24.3 The parties, both before and after commencement of 
litigation, should cooperate in reasonable settlement endeavors. 
The court may adjust its award of costs to reflect unreasonable 
failure to cooperate or bad-faith participation in settlement 
endeavors.460 

De qualquer forma, atualmente, o instrumento genérico que serve para 

designar um acordo internacional entre Estados e regido pelo direito internacional é 

o tratado, de acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 

1969, promulgado no Brasil pelo Decreto n. 7030/2009461. Quando há objetivos mais 

específicos, podem ser usados outros instrumentos, a exemplo das convenções462 e 

                                            
459 ALI. UNIDROIT. Principles of Transnational Civil Procedure. 2016. Disponível em: 

https://www.unidroit.org/instruments/transnational-civil-procedure. Acesso em 23 maio 2019. 
460 Tradução livre: 22.1 A Corte é responsável por considerar todos os fatos relevantes e evidências 

para determinar a base legal para suas decisões, incluindo questões determinadas com base na lei 
estrangeira. 24. Acordo. 24.1. A Corte, embora respeite a oportunidade das partes de prosseguir 
com o litígio, devem encorajar a resolução entre elas, quando razoavelmente possível. 24.2. A Corte 
deve facilitar a participação das partes em processo alternativo e de soluções de litígio em qualquer 
fase do processo. 24.3. As partes, antes e depois do início do litígio, devem cooperar em esforços 
razoáveis para a solução de controvérsias. A Corte deve ajustar os custos para refletir a falta 
excessiva de cooperação ou participação de má-fé.  

461 BRASIL. Decreto 7.030/2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D7030.htm. Acesso em: 23 maio 2019. 

462 Segundo ao sítio eletrônico do Governo Brasil: “refere-se a atos multilaterais assinados em 
conferências internacionais e que versam sobre assuntos de interesse geral. É uma espécie de 
convênio entre dois ou mais países sobre os mais variados temas – questões comerciais, industriais, 
relativas a direitos humanos. Dentre as convenções vigentes no Brasil, destaca-se a Convenção de 
Haia de 1980, que versa sobre o sequestro internacional de crianças e adolescentes. Seu objetivo é 
evitar os efeitos prejudiciais provocados pelo deslocamento ilegal de menores de seu país de 
residência habitual”. BRASIL. Atos internacionais. 2017. Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/governo/2012/05/atos-internacionais. Acesso em 04 mar. 2019. 
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dos acordos463. 

Todavia, ante ao caráter voluntário e conciliador da Mediação, forjado pela 

livre manifestação de vontade das partes, é possível concluir pela desnecessidade 

da realização, por ora, de qualquer instrumento internacional para validação da 

Mediação, haja vista que mesmo que realizada em um contexto transnacional, deve 

ser previsto no acordo a forma e o local (país, por exemplo) em que se dará a 

execução, em caso de inadimplemento464. 

Ficou evidenciado por todos os estudos realizados nos três primeiros 

capítulos, pelas discussões ocorridas e pelo “Fato em Análise”, que a Mediação 

Transnacional é um instrumento para auxiliar no alcance da Sustentabilidade, o que 

será arrematado no item seguinte. 

4.4 A MEDIAÇÃO TRANSNACIONAL PARA AUXILIAR NO ALCANCE DA 

SUSTENTABILIDADE  

O presente trabalho levou em conta a necessidade de desenvolvimento 

dos países que ficam localizados na grande região que se denomina Bacia do Rio 

Amazonas. 

Restou demonstrado que, nesse espaço territorial, existe a presença do 

homem e que várias foram as formas de desenvolvimento ocorridas. No tocante ao 

Brasil, esse desenvolvimento foi incentivado, inclusive, por meio de ações 

governamentais, a fim de que não ficasse prejudicada a soberania nacional, além de 

poder ocorrer melhoras na vida das pessoas que lá residiam. 

Paralelo a isso, com o decorrer do tempo, a água deixou de ser apenas 

um líquido de pouco valor que era responsável pela manutenção dos rios e passou a 

                                            
463 Conforme expresso no site do Governo brasileiro: “expressão de uso livre e de alta incidência na 

prática internacional. Eles estabelecem a base institucional que orienta a cooperação entre dois ou 
mais países. Os acordos costumam ter número reduzido de participantes. Um exemplo é o acordo 
entre o governo do Brasil e da Dinamarca, em vigor desde março de 2011, para o enfrentamento da 
pobreza na área de transporte marítimo e intercâmbio cultural bilateral. BRASIL. Atos 
internacionais. 2017. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/governo/2012/05/atos-internacionais. 
Acesso em 04 mar. 2019. 

464 Na Europa, em termos de mediação familiar transnacional os acordos alcançados no processo de 
mediação, podem ganhar força executiva, se ambas as partes o solicitarem. 
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ser um commodity 465 e um bem mais difícil de ser encontrado, ainda com a certeza 

de que, se não preservado, pode ser finito. 

Isso despertou a cobiça internacional, além do fato da água poder ser 

fonte de geração de energia elétrica, por meio de usinas hidrelétricas, o que também 

pode gerar muitos lucros para os investidores. 

Com efeito, na Bacia do Rio Amazonas, especialmente em Rondônia, 

foram instaladas duas usinas hidrelétricas com a possibilidade real de instalação de 

uma usina hidrelétrica binacional entre Brasil e Bolívia, sendo que, em território 

brasileiro, será localizada no estado de Rondônia. 

Assim, o que os estudos demonstraram é que, caso se persista a 

necessidade de desenvolvimento, esse deve ser sustentável e no limite necessário 

para que haja crescimento, conforme as constatações e conclusões do Capítulo 2. 

O trabalho de pesquisa também indicou que quando um grande 

empreendimento se fixa em uma região como a da Bacia do Rio Amazonas, muitos 

conflitos podem surgir, conflitos estes de toda ordem, destacando-se os ambientais, 

os sociais e os econômicos 

Foi identificada a instalação de uma grande usina hidrelétrica na cidade 

de Porto Velho466. Para a implementação do projeto, foi necessário que um grande 

lago se formasse, o que gerou problemas para o meio ambiente. Além disso, muitas 

comunidades foram atingidas e até mesmo extintas, tendo sido deslocadas 

populações inteiras que estavam acostumadas a viver de forma simples, 

especialmente aquelas comunidades ribeirinhas, que ficavam localizadas às 

margens do Rio Madeira, o que causou problemas sociais. Não bastasse isso, 

ocorreram problemas econômicos, haja vista que durante a fase da instalação da 

usina muitos empregos foram criados e depois que ela estava em funcionamento, tal 

mão de obra não era mais necessária, tendo um grande número de pessoas de 

                                            
465 Tradução livre: mercadoria 
466 Quando da instalação de Obras de Grande Porte em território brasileiro, necessário cumprir as 

determinações do Conselho Nacional do meio Ambiente – CONAMA. Entretanto, esse ponto não foi 
tratado no presente trabalho, haja vista que o foco do Tese é a mediação para o auxílio ao alcance 
da Sustentabilidade e não as formas de aprovação de um grande empreendimento. Para saber 
mais, consultar as Resoluções nºs. 006/1987 e 237/1997. 
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baixa qualificação ficado sem trabalho. 

Em razão desses conflitos, muitos processos ingressaram no Poder 

Judiciário do Estado de Rondônia. No decorrer das pesquisas, foi acompanhado um 

desses processos, ingressado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, em 

que o órgão pleiteava diversos pedidos para abrandar os prejuízos que toda uma 

comunidade que vivia em uma área de assentamento acumulou, em razão de ser 

indiretamente afetada pela instalação da usina hidrelétrica Santo Antônio na cidade 

de Porto Velho. 

Depois de julgado o processo, já em grau de recurso, houve por bem de 

se iniciar uma Mediação entre o Ministério Público, a empresa responsável pela 

usina hidrelétrica, tendo sido chamados, também, para as negociações, 

representantes de todas as associações e cooperativas que se localizavam na 

região atingida indiretamente. 

Os trabalhos ocorreram com fundamento na Mediação negocial de 

Harvard e levou em conta os interesses e sentimentos de todos os envolvidos. 

Foram três meses de trabalho intenso das mediadoras, além do empenho do 

Ministério Público, da empresa responsável pelo empreendimento e das 

associações e cooperativas, até que um acordo fosse celebrado no final  

A celebração desse acordo demonstra que é possível resolver problemas 

que atingem área da Bacia do Rio Amazonas por meio da utilização de um meio 

adequado de solução de conflitos, qual seja, a Mediação. Com efeito, o conflito era 

complexo, pois envolveu diversas associações e cooperativas, que residiam em área 

de cerca de 38.000 hectares, num total de mais de mil famílias, com necessidades 

diversas e interesses aparentemente conflitantes. 

Ocorre que essa Mediação aconteceu depois dos danos já instalados e 

identificados. Assim, embora tenha havido sucesso, não houve a restauração 

completa do meio ambiente, sendo que foram solucionados especialmente os 

problemas de natureza social, de acordo com o que foi debatido no Capítulo 3 deste 

trabalho. 
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Daí porque se levanta a Tese de que a Mediação deva ser prévia, ou seja, 

deve ocorrer desde o princípio dos estudos para instalação de um grande 

empreendimento na Bacia do Rio Amazonas, especialmente se for uma usina 

hidrelétrica. 

Restou demonstrado que, quando ocorre um investimento dessa 

natureza, audiências públicas são realizadas previamente. Ainda que seja 

absolutamente importante que elas continuem a ocorrer, é possível que, por meio 

delas, seja iniciado o processo de identificação de quem realmente pode vir a ser 

afetado pelo empreendimento. 

Uma vez realizado esse levantamento, que pode ocorrer de várias 

maneiras - citando-se como exemplo a atuação conjunta, em parceria ou de forma 

individual de Organizações Não Governamentais, Ministério Público, Defensoria 

Pública, dentre outros -, é possível propor a instauração de uma Mediação que ouça, 

antes dos danos ocorrerem, aqueles que podem ser direta ou indiretamente afetados 

pelo empreendimento. 

Isso não tira, por óbvio, a obrigação dos órgãos de controle e de 

fiscalização, de atuar também previamente e com todo o rigor que o caso exija. 

A realização de uma Mediação prévia pode, assim, contribuir deveras 

para o alcance da Sustentabilidade, pois a identificação antecipada de local e de 

quem vai ser afetado, permite encontrar alternativas para decidir se há real 

necessidade de desenvolvimento e, em caso positivo, se esse desenvolvimento 

respeitará o requisito de ser sustentável, conforme foi verificado no decorrer dos 

estudos. 

Com efeito, sabendo-se, antecipadamente, quais grupos de pessoas são 

afetados, qual a parcela de meio ambiente que terá suas características originais 

desfeitas ou modificadas, quais impactos que um Grande Empreendimento pode 

gerar, no sentido de melhorar a economia onde ele é instalado e, depois que a obra 

se encerra, medidas antecipadas para prevenir isso melhorão sensivelmente os 

efeitos negativos, alcançando-se, assim, a Sustentabilidade, nas suas dimensões 

social, ambiental e econômica.  
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Não sendo respeitado, os órgãos de controle passam a ter melhores 

condições de coibir a instalação de um grande empreendimento ou impor restrições 

antecipadas que sejam eficientes para reduzir os prejuízos e impactos que podem 

ocorrer, tanto em relação ao meio ambiente, quanto em relação aos problemas 

sociais e econômicos. 

Importante destacar que podem ocorrer tantas mediações quantas forem 

necessárias, tanto nessa fase anterior a existência do empreendimento, quanto 

durante sua instalação ou mesmo depois do funcionamento, como a Mediação que 

foi acompanhada durante os trabalhos de pesquisa aqui realizados. 

Não bastasse isso, a Tese demonstra que a Bacia do Rio Amazonas é um 

espaço tipicamente transnacional, de acordo com o que ficou evidenciado no 

Capítulo 1, o que permite sustentar a utilização de uma Mediação Transnacional, se 

um empreendimento que for realizado nessa área ultrapassar a fronteira de mais de 

um país. 

Com efeito, a Bacia do Rio Amazonas é um espaço tipicamente 

transnacional, pois os limites territoriais dos países passam a não ter importância, se 

considerado que toda região tem as mesmas características ambientais em que as 

fronteiras deixam de ter importância se considerada a necessidade de preservação 

desse ambiente (desterritorialização), sofre grande influência de Organizações Não 

Governamentais e grandes corporações financeiras que se instalam para exploração 

do potencial hídrico e de biodiversidade que a região possui (novos atores 

transnacionais) e ausência de mecanismos efetivos estatais para controlar tudo isso 

(enfraquecimento da soberania). 

Assim, nos mesmos moldes que a Mediação estudada e ocorrida 

posteriormente ao empreendimento instalado na cidade de Porto Velho, no estado 

de Rondônia, uma Mediação Transnacional tem as mesmas possibilidades de ser 

uma alternativa para se alcançar a Sustentabilidade, especialmente se for realizada 

de forma prévia. 

Além disso, a Mediação pode ser internalizada posteriormente e, diante 

de seu caráter informal e com previsão de como será a execução de eventual 
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acordo, ser implementada imediatamente, independentemente da existência de 

tratados internacionais que podem levar anos para serem formalizados. 

Já os mediadores, devem levar em conta todos os Princípios da Mediação 

e executar seu trabalho com ética e respeito ao próximo. A Resolução n. 125 do 

Conselho Nacional de Justiça é suficiente para servir de guia para os mediadores 

brasileiros. Esta Resolução também pode orientar mediadores dos países vizinhos, 

em que pese a utilização de normativos próprios. Entretanto, conforme ficou 

demonstrado durante os estudos, a Mediação tem muitos Princípios semelhantes 

nos diversos países estudados, não devendo esse ser um problema para a 

implantação de uma Mediação Transnacional. 

Embora não se tenha tratado disso no momento em que se analisava a 

Mediação ocorrida no território brasileiro, é possível, nesse momento, indicar quais 

as principais exigências que devem ser cumpridas para o exercício da função de 

mediador transnacional, podendo-se destacar as seguintes: 

 Ter conhecimentos das culturas, costumes, geografia, dentre outros, da 

região da Bacia do Rio Amazonas, a fim de entender quais os problemas 

que os atingidos realmente enfrentam. 

 Conhecer o procedimento da Mediação, em todas as suas fases, além 

de poder controlar as sessões e permitir que haja efetiva manifestação de 

todos os envolvidos, com identificação de interesses e sentimentos 

envolvidos. 

 Conhecer diversas técnicas de Mediação, a fim de que possa utilizar 

aquelas que sejam adequadas no momento oportuno. 

 Entender os idiomas dos países onde o grande empreendimento vai se 

instalar ou dos locais onde os impactos decorrentes dessa instalação vão 

ocorrer467. 

 Ter condições de reconhecer a necessidade de intervenção de 

                                            
467 Essa exigência pode ser suprimida se o mediador indicado pelas partes estiver acompanhado de 

intérprete que tenha esse conhecimento. 
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profissionais especializados para o completo entendimento de eventuais 

impactos que um grande empreendimento pode provocar, quando 

instalado na Bacia do Rio Amazonas e, de comum acordo com as partes, 

suspender o procedimento, se isso for necessário, para que todas as 

dúvidas sejam esclarecidas de forma clara e prévia. 

 Ter habilidade para trabalhar em conjunto com mediador de outro 

país468. 

Para que uma Mediação Transnacional seja bem-sucedida, propõe-se 

que os mediadores devam ser escolhidos livremente pelas partes, especialmente 

porque a Mediação prévia precede a existência de um processo formal. 

Nada impede, entretanto, que as partes, antes mesmo da existência do 

processo, recebam indicação formal de eventual Tribunal, que, no Brasil, devem 

possuir cadastros de mediadores. 

A Mediação que foi analisada demonstra, também, que a Mediação pode 

ser um importante instrumento para redução do tempo de duração do processo e 

contribuir para a tão sonhada celeridade processual. 

Com efeito, a Mediação ocorrida em um único processo gerou acordo 

formal para cerca de 680 famílias e, num prazo de três meses - de julho a novembro 

de 2018 -, conseguiu formalizar um pacto que possibilitou o seu cumprimento 

imediato, o que não ocorreria caso o processo fosse julgado respeitando-se o trâmite 

regular previsto na legislação.  

De fato, o trâmite regular permitiria diversos recursos das partes e 

retardaria o início da fase de cumprimento de sentença. Nesta fase, também haveria 

previsão legal de novos recursos, além de outros incidentes processuais, que 

certamente fariam com que a solução real e efetiva fosse alcançada somente muito 
                                            
468 Para que uma Mediação Transnacional seja bem-sucedida, defende-se o entendimento de que ela 

deve ocorrer em forma de co-mediação, com mediadores que representem os países onde o grande 
empreendimento for instalado ou onde possa haver os impactos da sua instalação, a fim de permitir 
que haja total transparência para todos os envolvidos. Além disso, sendo mediadores de países 
diferentes, eles podem, em conjunto, analisar os interesses de todos, de forma mais ampla, 
permitindo que a comunicação seja mais efetiva, o que refletirá na tomada de decisão, que se dará 
de forma totalmente segura e livre de dúvidas pelos mediados. 
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tardiamente. 

Não bastasse isso, o número de famílias que realizaram o acordo permite 

concluir, também, que muitos outros processos individuais deixaram de ser 

ingressados formalmente no Poder Judiciário do Estado de Rondônia, haja vista que 

o simples fato de existir uma ação civil pública, não invalidaria a possibilidade de 

ingresso de ações individuais por parte daqueles que por ela estavam inicialmente 

representados. 

O resultado ocorrido na Mediação, que foi analisado no decorrer desta 

tese, permite chegar ao entendimento de que, quando há efetiva participação de 

todos os envolvidos na construção dos termos do acordo que deverá ser cumprido 

pelas partes, pode não só haver contribuição para o alcance da Sustentabilidade, 

mas é possível resolver praticamente todos os problemas apontados anteriormente 

em relação a celeridade processual. 

A seguir, serão apresentadas as Conclusões desta Tese. 
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CONCLUSÃO 

Estamos no ano 2019. 

A inteligência artificial encanta, surpreende e assusta! 

Ninguém sabe ao certo o que será dos empregos, da vida cotidiana, da 

interação entre as pessoas, do transporte, da comunicação e de tantas outras 

possibilidades que são apresentadas quase que diariamente. 

É muita novidade e qualquer previsão de futuro pode ser superada muito 

antes que se torne realidade. 

Isso tem afetado a tudo e a todos. 

Os carros são inteligentes e chega o tempo em que não se precisa mais 

de motorista, porque as rodovias são automatizadas. 

Os médicos conseguem realizar cirurgias mesmo não estando no mesmo 

local do paciente, utilizando-se de equipamentos ultramodernos que permitem a 

realização do procedimento com segurança, mesmo que a distância entre um e 

outro seja continental. 

Máquinas conseguem desenvolver arte como os grandes mestres de 

outrora, sendo praticamente impossível detectar a diferença entre o que foi criado 

pelo dom humano e o que foi projetado por um programa de computador. 

Advogados conseguem prever as decisões dos juízes antes de 

ingressarem com ações no sistema formal de justiça, o que traz preocupações de 

natureza ética, inclusive.  

As viagens de um continente para outro estão cada vez mais frequentes e 

mais facilitadas. 

Nova viagem tripulada para a Lua já está sendo programada. 

Sondas espaciais estão explorando planetas e sistemas cada vez mais 

distantes  
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A comunicação é instantânea em praticamente qualquer lugar do mundo. 

Grandes Empreendimentos são realizados em todas as partes do globo 

terrestre, por companhias cada vez mais poderosas, se considerado seu potencial 

econômico-financeiro, não tendo elas vinculações claras com um determinado país.  

São muitos fatos ocorrendo ao mesmo tempo e em muitas áreas. 

A par disso, a grande maioria dos seres humanos vive em territórios que 

possuem espaços bem definidos, sistemas de justiça que resolvem conflitos, 

parlamentos que estabelecem as regras de convivência por meio de leis e setores 

administrativos que regulam as relações dos cidadãos muitas vezes provendo a eles 

segurança, saúde e educação em troca de tributos.  

Esses espaços foram convencionalmente denominados de Estado. 

Ocorre que as mudanças sociais têm acontecido em velocidade 

espantosa. Não bastasse isso, esse novo modo de se viver tem gerado 

conformações que são cada vez mais complexas, trazendo dificuldades de toda 

ordem para que o Estado mantenha seu caráter de unidade soberana de ação e 

decisão, de acordo com sua vocação inicial. 

Questões internas eram reguladas, decididas e executadas dentro do 

território sem grandes problemas, sendo os conflitos resolvidos pelo direito interno, 

enquanto questões externas eram solucionadas por meio do direito internacional, 

com exceção dos períodos de guerra.  

Nos dias atuais, não se sabe mais ao certo e com clareza o que é 

nacional e o que não é, reduzindo-se parcialmente a relevância dos conceitos de 

território e de soberania, se consideradas essas novas relações entre as pessoas 

físicas, pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que estão ocorrendo 

rotineiramente. Destaque para as relações comerciais e esportivas. 

Nem mesmo o princípio da legalidade, tão utilizado em direito penal, pelo 

qual nullum crimen, nulla poena sine praevialege469 parece ser mais eficiente. O que 

                                            
469 Brocardo jurídico em tradução livre: Não há crime sem lei anterior que o defina. 
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não é considerado crime hoje, mas deveria ser, pode deixar de ser crime antes que 

dê tempo de editar formalmente uma lei que o preveja e puna, simplesmente porque 

eventual instrumento para praticar o crime deixou de existir ou ficou de tal forma 

escasso ou obsoleto que não compense mais sua penalização. 

Imagine-se que devesse ser penalizada a conduta de alguém que, 

utilizando-se de uma máquina fotográfica, manipulasse o filme e adulterasse a 

imagem capturada antes da revelação e impressão em papel fotográfico. Máquina 

fotográfica? Filme? Revelação? Impressão em papel fotográfico? Isso praticamente 

não existe mais, a não ser guardado em museus, por amantes de fotografia e em 

tralhas de pessoas acumuladoras que ainda garantem a manutenção desse 

pequeno mercado.  

Entretanto, não há mais por que punir essa conduta imaginária ou 

preocupar-se em puni-la. Isso poderia ser pensado há trinta anos, quando máquinas 

fotográficas eram largamente utilizadas pela maioria das pessoas ao redor do 

mundo. Hoje, imagens são capturadas em aparelhos celulares, manipuladas por 

meio de aplicativo constante do mesmo aparelho e distribuídas em todos os cantos 

da Terra em segundos. 

Não haveria necessidade para uma lei como essa e, se tivesse sido 

criada depois de uma discussão formal e de um processo legislativo, teria validade 

por pouquíssimo tempo. Ainda que tivesse sido publicada trinta anos atrás, em 

menos de dez anos já estaria em desuso. 

Assim, é importante que se encontre um papel para esse Estado, que não 

tem mais capacidade de regulamentar e executar suas decisões com a mesma 

velocidade que ocorrem as relações sociais, ainda que haja necessidade de ter um 

direito que seja efetivo, que gere segurança e garanta decisões justas.  

Por tudo isso, importante examinar essa função de imposição de regras 

de certo e errado, de forma binária, com resolução de conflitos de maneira 

compulsória, e lançar olhar para outras formas que surgem, se consideradas essas 

novas relações, tendo sensibilidade e humanidade para reconhecer o valor do outro, 

discutir e dialogar para que a solução seja reconhecida por aqueles que são 
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afetados por ela. 

Por esse motivo, a Mediação, pautada na facilitação da comunicação, 

apresenta condições de, no campo da Ciência Jurídica, tratar conflitos de maneira a 

compreender as diferenças sociais, culturais, econômicas470, e permitir que os 

envolvidos em contenda possam, com auxílio de um terceiro mediador, encontrar 

soluções que possam ser plenamente satisfatórias e executáveis, por materializar os 

interesses e necessidades que levaram ao desencontro inicial, tudo isso dentro do 

sistema jurídico já existente em determinado território. 

Mas a Mediação pode ir além. Pode resolver conflitos que envolvam 

espaços que ultrapassem fronteiras, numa perspectiva Transnacional, sem que, com 

isso, ignore as estruturas do poder estatal de cada país. 

Por isso, o estudo realizado nesta Tese teve como objetivo geral 

compreender a necessidade de desenvolvimento das áreas abrangidas pela Bacia 

do Rio Amazonas, especialmente no Estado de Rondônia, sem deixar de se 

preocupar com os impactos ambientais que podem ser ocasionados quando isso 

ocorre, investigando a possibilidade de propor uma alternativa jurídica para 

minimizar os impactos decorrentes desse desenvolvimento. 

Consequentemente, foi importante descrever a Bacia do Rio Amazonas, a 

Bacia Amazônica, identificando-se, ainda, o que é considerado Dano Ambiental. 

Com isso, foi possível compreender a necessidade de preservação do meio 

ambiente, o conceito de Sustentabilidade e de Desenvolvimento Sustentável. 

Além disso, fundamental perceber as dificuldades que o Estado enfrenta 

diante da nova configuração global, considerando-se, especialmente, o fenômeno da 

Transnacionalidade. 

O instituto da Mediação foi pesquisado como ferramenta capaz de tratar 

conflitos decorrentes das relações existentes nos dias de hoje, em constante 

transformação, especialmente para tratar de demandas que aconteçam fora dos 

                                            
470 O Brasil é signatário do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

conforme Decreto N. 591, de 06 de julho de 1992. 
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limites territoriais nacionais, razão pela qual centrou-se na Transnacionalidade. 

O cerne de toda a pesquisa foi a problemática apontada na introdução 

desta Tese, que pretendia identificar qual o instrumento jurídico poderia ser utilizado 

para prevenir, atuar durante a implantação de Grandes Empreendimentos na Bacia 

do Rio Amazonas e reparar danos que eventualmente viessem a ocorrer, 

especialmente se a área atingida fosse superior ao território de um país integrante 

dessa região. 

As hipóteses levantadas e que restaram confirmadas foram as seguintes: 

a) A Mediação pode ser um instrumento que, se bem utilizado, pode 

alcançar a Sustentabilidade, tanto para evitar que danos ocorram, quanto para 

minimizar os já existentes e, ainda, buscar soluções para recuperar o meio ambiente 

bem como responsabilizar o causador do dano. 

b) A Mediação Transnacional pode ser utilizada com os mesmos objetivos 

se os danos possíveis ou já existentes afetarem espaço territorial superior a de um 

país que integre a Bacia do Rio Amazonas 

Tudo o que foi abordado durante esse trabalho não será repetido aqui, 

mas a Tese foi concluída com apresentação de respostas concretas sobre os 

referentes que foram a base para desenvolvê-la, ainda que ficassem em aberto 

algumas questões surgidas que restam aqui registradas para, eventualmente, 

determinarem novos estudos, propiciar debates e, ainda, o aperfeiçoamento da 

Mediação Transnacional.  

Considerando tudo o que foi discutido e examinado nos capítulos 

anteriores, as conclusões encontradas no final deste trabalho foram as seguintes: 

Todos têm direito ao desenvolvimento e a autodeterminação, 

independentemente de onde estejam estabelecidos. Entretanto, o desenvolvimento 

só é possível se for de maneira responsável. Desenvolver não é sinônimo de 

crescer. Se for necessário o crescimento, ele só se justifica se for de maneira 

sustentável. 
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Na implantação e no funcionamento dos Grandes Empreendimentos, 

especialmente as usinas hidrelétricas, que afetam diretamente a Bacia do Rio 

Amazonas, pode haver conflitos de muitas naturezas, destacando-se os sociais, os 

econômicos e os ambientais. 

A Mediação Transnacional Prévia é instrumento absolutamente eficaz 

para garantir o alcance da Sustentabilidade, se os conflitos que podem surgir forem 

tratados de forma antecipada, desde a fase de projeto de Grandes 

Empreendimentos, sem que, com isso, haja necessidade de substituir as audiências 

públicas que normalmente ocorrem nesses casos. 

Não sendo suficiente a Mediação prévia, ela pode ser utilizada em fases 

posteriores, durante a execução do projeto ou mesmo depois do funcionamento do 

empreendimento, dependendo do caso concreto. 

A Mediação Transnacional pode ser utilizada sem nenhuma modificação 

de lei ou de estrutura de Poder Judiciário dos Estados que se localizam na Bacia do 

Rio Amazonas, pois eventual acordo pode prever onde e como se dará eventual 

execução para o caso de inadimplemento. 

Ainda que o transnacionalismo seja um fenômeno recente, suas principais 

características (não tradional, não estatal, não estático, dinâmico e normativo) 

coadunam-se perfeitamente com a Mediação, por ser esta um método adequado de 

solução de conflitos, que garante ampla participação dos envolvidos, totalmente 

adaptável e sem formalismo que pode, inclusive, gerar procedimentos normativos 

internalizados, se essa for a vontade das partes, especialmente se entre elas existir 

um ente estatal. 

A Mediação Transnacional deve ser realizada por meio de co-Mediação, 

com mediadores distintos que trabalhem em conjunto e que representem os países 

dos envolvidos na resolução do conflito. 

Os mediadores devem ser escolhidos pelas partes independentemente da 

existência de um processo judicial em um dos países onde ocorreu ou tenha efeito 

os possíveis danos causados pela instalação de um grande empreendimento. 



207 

 
 

Devem haver requisitos mínimos para o exercício da função de mediador, 

sendo que, no caso brasileiro, a formação determinada pela Resolução n° 125 do 

Conselho Nacional de Justiça é suficiente para isso, acrescentando-se apenas a 

necessidade do conhecimento das línguas dos países em que tenham envolvidos na 

Mediação Transnacional, ou a utilização de intérpretes. 

O tempo de duração e o número de processos, ao menos do Brasil, 

sofrem impactos com a Mediação, pois ela resolve o conflito em grande escala e em 

menor tempo. 

Embora essas conclusões sejam claras, restaram alguns pontos que 

ficaram em aberto e que precisam ser aperfeiçoados, considerando que as 

modificações da sociedade são cada vez mais frequentes.  

Além disso, tem-se que a ferramenta da Mediação não foi testada, na 

prática, em um ambiente transnacional na Bacia do Rio Amazonas. 

Assim, essa Tese contribui para demonstrar, por meio dos estudos e 

debates que a Mediação Transnacional precisa ser testada em um ambiente 

transnacional da Bacia do Rio Amazonas. Essa possibilidade se avizinha frente ao 

sucesso da Mediação ocorrida no Estado de Rondônia471 e diante da premente 

implementação de uma usina hidrelétrica bi-nacional Brasil-Bolívia, justamente tendo 

o Estado de Rondônia grande possibilidade de ser o local provável da parte 

brasileira desse empreendimento. 

Por isso, carecem de aprimoramento, os seguintes assuntos: 

A necessidade de internalização das decisões mediadas em espaços 

nacionais dos países integrantes da Bacia do Rio Amazonas, para fins de registro e 

de materialização de eventual necessidade de cumprimento do acordo obtido, ainda 

que já exista alternativa para isso, conforme uma das conclusões deste trabalho. 

O estudo da possibilidade de eventual adendo ao Tratado de Cooperação 

Amazônica, assinado em Brasília em 03 de julho de 1978 e aprovado pelo Decreto 

                                            
471 A mediação mencionada foi descrita acima no item 4.1 Fato em análise. 
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Legislativo n° 69/78, ou mesmo a criação de um novo instrumento jurídico 

internacional envolvendo os países abrangidos pela região da Bacia do Rio 

Amazonas. 

A ampliação dos estudos inerentes às fontes transnacionais para fins de 

servir de guia de Princípios de utilização interna nos países que são abrangidos pela 

região da Bacia do Rio Amazonas, a exemplo do The Principles of Transnational Civil 

Procedure, elaborado em conjunto pela Amerincan Law Institute e pelo Institut 

International pour l’Unification du Droit Privé – UNIDROIT. 

A inserção o tema de direito transnacional de forma sistematizada em 

grades curriculares de cursos jurídicos no Brasil, a fim de possibilitar o entendimento 

do tema e capacitar profissionais a enfrentar intercorrências transnacionais. 

É preciso reafirmar: a Mediação Transnacional Prévia é, sim, capaz de 

resolver conflitos ambientais, mas essa prática precisa ser mais utilizada e 

aprimorada. 

O fato em análise472 demonstrou a possibilidade da realização, com êxito, 

de uma Mediação complexa, envolvendo diversas comunidades afetadas 

indiretamente por um grande empreendimento na Bacia Amazônica. 

Para isso, foi necessário respeitar as peculiaridades das comunidades 

atingidas, sem deixar de lado os interesses da empresa que construiu a usina 

hidrelétrica, que também trouxe desenvolvimento e vai permanecer no local por 

muitos anos, considerando que a vida útil de um empreendimento desses é em torno 

de um século. 

Novos conflitos podem surgir, pois outros empreendimentos dessa 

natureza certamente serão realizados, quer utilizando-se da riqueza hídrica da Bacia 

do Rio Amazonas, quer da Floresta Amazônica. 

A Mediação ocorrida no território brasileiro pode ser considerada um 

marco no tratamento de conflito, de forma ternária, numa visão humana, em que 

                                            
472 Referência a mediação mencionada que foi descrita acima no item 4.1 Fato em análise. 
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houve o reconhecimento do valor de cada um dos envolvidos, que puderam, por 

meio do diálogo, construir uma solução para o problema que enfrentavam 

inicialmente. 

A ampliação do uso do instrumento da Mediação em ambiente 

transnacional é uma realidade palpável, mas precisa ser incentivada e difundida. 

Embora haja complexidade no tratamento de conflitos que ultrapassem a fronteira e 

os limites territoriais, também é fato a se reconhecer que a Bacia do Rio Amazonas 

tem a mesma configuração, do que diz respeito aos aspectos ambientais. 

A participação das comunidades precisa ser implementada, mas a 

coordenação dessa participação, com indicação de representantes, que tenham voz 

para demonstrar e identificar suas questões, seus sentimentos e reais interesses é 

atitude que se impõe, independentemente da vontade estatal. É justamente essa 

medida que garante, prioritariamente, o sucesso da Mediação. 

As novas configurações do Estado, com o aparente enfraquecimento de 

sua soberania e território, colocam a Mediação como ferramenta absolutamente 

eficaz no tratamento dos conflitos decorrentes de danos ambientais provocados por 

Grandes Empreendimentos, não só por não excluir a jurisdição estatal, mas por 

permitir que essa Mediação seja aplicada em Espaço Transnacional. 

Para que o Desenvolvimento Sustentável seja uma realidade e não uma 

falácia, é necessário que novos empreendimentos sejam monitorados desde a fase 

de planejamento, passando pela fase de implementação e também no decorrer de 

seu funcionamento. 

A fiscalização deve ser realizada pelos órgãos de controle e pelo 

Ministério Público, preponderantemente. Entretanto, cobrar e exigir cumprimento de 

normas técnicas que minimizam impactos, é dever de todos, que também carecem 

de ter atitudes que gerem os menores danos possíveis ao meio ambiente.  

Isso deve ser diário. 

Isso gerará efeitos para as futuras gerações. 



210 

 
 

De nada adianta tanta novidade no que se refere a novos equipamentos, 

formas de comunicação, transporte e lazer se não houver um lugar saudável para se 

viver. 

Estamos em 2019 e, apesar de todas as mudanças ocorridas nos últimos 

tempos, de todos os avanços tecnológicos, enfim, o que resolve mesmo, é uma boa 

conversa, olho no olho, tête-à-tête. 
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