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RESUMO

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil trouxe credibilidade ao sistema jurídico nacional, principalmente no que 
concerne ao exercício de direitos fundamentais; o Poder Executivo, entretanto, não possuía estrutura administrativa suficiente para atender a 
nova demanda, elegendo-se então o Poder Judiciário para concretizar o acesso ao exercício desses direitos. Ocorre que os conflitos sociais 
emergentes se apresentaram de uma forma mais complexa. Os conflitos absorvidos pelo sistema judiciário põem em funcionamento mecanismos 
de correção, cuja racionalidade sistêmica manifestada nos enunciados normativos reduz as partes conflitantes a certas formalidades e a uma 
linguagem estritamente técnica, que elimina toda a possibilidade de o Poder Judiciário viver a dimensão total do conflito, ou seja, nem todos os 
conflitos sociais são absorvidos e resolvidos adequadamente, devido às limitações dos mecanismos processuais impostos, podendo gerar 
mudanças deslegitimadoras, quando as respostas às demandas não acompanham o processo de mudança social, podendo provocar, em última 
análise, crises sociais mais profundas. A Mediação se apresenta como uma forma alternativa de resolução de conflitos em relação ao Poder 
Judiciário, com princípios, propósitos e instrumental próprio, propondo um diálogo entre disciplinas, de forma a permitir a construção proativa da 
solução dos litígios em todos os níveis de complexidade.  Justamente na neutralidade do mediador, que não decide nem opina, bem como na 
autonomia das partes, é que surge o problema em discussão. Desde a metade do Século XX, a humanidade tem se conscientizado da necessidade 
da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável das nações. Tal fenômeno não foi diferente no Brasil, passando a 
desenvolver uma preocupação com a preservação do meio ambiente. Por isto, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 
225, estabeleceu o direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado, atribuindo a todos o dever de proteção da natureza. O objeto do 
presente trabalho recai na análise das Ações Civis Públicas julgadas entre 2012 e 2014 no estado do Rio de Janeiro, verificando a situação e 
efetividade das mesmas, bem como se os conflitos seriam passíveis de mediação. Com vistas a observar e verificar tais elementos, foi 
desenvolvido um Mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e Saúde no Brasil. Resultado de um projeto desenvolvido em conjunto pela 
Fiocruz e pela Fase, com o apoio do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, seu objetivo maior é, a 
partir de um mapeamento inicial, apoiar a luta de inúmeras populações e grupos atingidos/as em seus territórios por projetos e políticas baseadas 
numa visão de desenvolvimento considerada insustentável e prejudicial à saúde por tais populações, bem como movimentos sociais e 
ambientalistas parceiros. Em consonância com os princípios da justiça ambiental, o Mapa sistematiza e socializa informações disponíveis, dando 
visibilidade às denúncias apresentadas pelas comunidades e organizações parceiras. Paralelamente, foi obtido junto ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, por meio do banco de Ações Civis Publicas, dados referentes a todas as Ações Civis Publicas julgadas nos anos de 2012 a 
2014, podendo-se apurar quer as ACP’s  levam um longo período de tramitação e julgamento, perdendo o seu objetivo principal, pois não tutelam 
o Meio Ambiente de maneira efetiva pelo distanciamento do Poder Judiciário – seja pela formação técnica, seja pelo desconhecimento dos 
elementos fáticos inacessíveis por meio dos autos de um processo, enquanto que, nos conflitos onde se optou pela Mediação, os resultados são 
melhores, por demonstrar maior engajamento das partes, conseguindo um alto grau de respeito e satisfação com a solução obtida.
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