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RESUMO

O presente trabalho trata de uma proposta para o lançamento de um projeto de lei de criação de Tribunais Extrajudiciais de Conciliação 
Ambiental, pautado na concepção de especialização da justiça ambiental, assentado na cultura do consenso, por meio da aplicação dos métodos 
alternativos de resolução de conflitos, e conduzido por uma via extrajudicial. O problema indagava de que forma seria possível resolver as 
demandas que envolviam matéria ambiental de forma pacífica, célere e desatrelada dos sistemas processuais tradicionais?  Na busca de 
responder a problemática proposta, a hipótese afirmava que a efetivação do direito de acesso à justiça não se limitava ao sistema judiciário 
tradicional, sendo possível o surgimento de novos caminhos, como a criação dos tribunais extrajudiciais de conciliação ambiental, que se assentou 
no movimento mundial de especialização da justiça ambiental e de promoção dos métodos consensuais de solução de conflitos, como sendo a  
forma mais adequada para lidar com os conflitos socioambientais. Ao longo da pesquisa, confirmou-se a hipótese formulada, tendo em vista que 
já existem referências no direito comparado de justiça ambiental especializada e com resultados favoráveis à sua implementação também na via 
extrajudicial. O trabalho se assentou em cinco etapas. A primeira discorreu sobre o conceito de conflito, bases teóricas, proposta de classificação, 
indicação de causas e consequências, de forma a estabelecer a base para a compreensão dos mecanismos de composição e a possibilidade de 
aplicação aos conflitos de ordem socioambiental. A segunda tratou do conceito de meio ambiente, do Direito Ambiental, dos conflitos 
socioambientais e sua classificação. A terceira ocupou-se em destacar o posicionamento doutrinário em relação à especialização da Justiça 
Ambiental e experiências no Direito Comparado, o que permitiu a análise entre sistemas e institutos, que possibilitaram compreender esse 
fenômeno jurídico no cenário mundial. A quarta etapa, por sua vez, analisou a aplicação dos métodos alternativos de resolução de conflitos no 
contexto do Judiciário Brasileiro e o papel do Estado como regulador das demandas advindas da sociedade. Por fim, a quinta etapa, abordou num 
primeiro momento o renascimento das vias conciliativas, em face do interesse pelas vias alternativas ao processo, com destaque para a doutrina 
de Grinover, que a apresentação da proposta normativa de criação de um tribunal extrajudicial de conciliação ambiental. Os resultados 
demonstraram que, o atual cenário da crise do judiciário, elevadas taxas de congestionamento de processos e a falta de aperfeiçoamento, apesar 
do extraordinário progresso científico do direito processual, demonstraram que a especialização da justiça ambiental, além de uma necessidade, 
constitui um caminho sem volta, para se garantir a efetividade do direito de acesso à justiça e a proteção ambiental. Nessa esteira de 
entendimento, a proposta de criação de tribunais extrajudiciais de mediação e conciliação ambiental se evidenciou como viável ao enfrentamento 
dos conflitos socioambientais, independentemente do seu nível de complexidade.
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