
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE ESTUDOS GERAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

SOCIOLOGIA E DIREITO 

 

LORRAYNE FIALHO NEVES 

 

Perspectivas sociojurídica e econômica 

da med-arb 

 

NITERÓI 

2019 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE ESTUDOS GERAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRAUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO 

 

 

 

 

LORRAYNE FIALHO NEVES 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS SOCIOJURÍDICA E ECONÔMICA  

DA MED-ARB 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia e Direito da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do título de mestre em Ciências Jurídicas e 

Sociais. 

Orientador: Professor Doutor Fernando Gama de 

Miranda Netto 

 

 

Niterói, 2019

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica automática - 

SDC/BFD Gerada com informações 
fornecidas pelo autor 

Bibliotecária responsável: Josiane Braz de 
Assis - CRB7/5708 

 

N511p Neves, Lorrayne Fialho 
PERSPECTIVAS SOCIOJURÍDICA E 

ECONÔMICA DA MED-ARB / 
Lorrayne Fialho Neves ; Fernando Gama de Miranda 
Netto, orientador. Niterói, 2019. 

237 f. : il. 
 

Dissertação (mestrado)-Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2019. 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.22409/PPGSD.2019.m.12954562730 
 

1. Med-arb. 2. Mediação. 3. Arbitragem. 4. Análise 
econômica do direito. 5. Produção intelectual. I. Gama de 
Miranda Netto, Fernando, orientador. II. Universidade 
Federal Fluminense. Faculdade de Direito. III. Título. 

CDD - 

http://dx.doi.org/10.22409/PPGSD.2019.m.12954562730
http://dx.doi.org/10.22409/PPGSD.2019.m.12954562730


 

RESUMO 

A pesquisa se preocupa com a utilização da combinação do instituto da mediação e da 

arbitragem (med-arb) como mecanismo de solução de controvérsias patrimoniais porventura 

existentes entre diversos agentes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Estão eleitos como 

foco de análise as garantias fundamentais e o exame do cabimento das figurais processuais na 

modalidades de vinculação entre os institutos supracitados, como: finalidades objetivas e 

subjetivas do instituto proposto; repercussão ética, social, econômica e jurídica no uso de 

apenas um agente como terceiro imparcial (med-árbitro) nos procedimentos; autonomia da 

vontade x livre consentimento informado; paridade de armas; Med-Arb e sua natureza jurídica: 

a mediação como fase processual x a mediação como contrato entre as partes; Análise 

econômica do direito aplicado aos procedimento med-arb.. 

PALAVRAS-CHAVE: Garantias processuais. Med-Arb. Med-árbitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

La investigación se preocupa por la utilización de la combinación del instituto de la mediación 

y del arbitraje como medio de solución de controversias patrimoniales que puedan existir entre 

diversos agentes, ya sean personas físicas o jurídicas. Se eligen como foco de análisis las 

garantías fundamentales y el examen del cumplimiento de las figuras procesales en las 

modalidades de vinculación entre los institutos citados, como: finalidades objetivas y subjetivas 

del instituto propuesto; repercusión ética, social, económica y jurídica en el uso de un solo 

agente como tercer imparcial (med-árbitro) en los procedimientos; autonomía de la voluntad x 

libre consentimiento informado; paridad de armas; Med-Arb y su naturaleza jurídica: la 

mediación como fase procesal x la mediación como contrato entre las partes; El nisis económico 

del derecho aplicado a las procedimientos med-arb . 

PALABRAS CLAVE: Garantías procesales. Med-Arb. Med árbitro.  
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Introdução 

É natural da natureza humana buscar o melhor para si. Para cumprir tais objetivos 

indivíduos negociam com seus semelhantes objetivando melhor atender suas vontades e 

satisfazer suas necessidades. De caráter intuitivo, por vezes, busca estabelecer alianças que 

podem proporcionar a vivência harmônica em sociedade. Não se pretende com isso dizer que 

não haverá conflitos, apenas que indivíduos buscam, ou tentam buscar, a melhor adequação da 

ferramenta para soluciona-los. 

A via mais comum de solução é a tentativa de satisfação dos próprios interesses pela 

negociação em suas diversas modalidades. Não logrando êxodo, a via mais comum a ser 

adotada é a tutela estatal, através do processo judicial. Ocorre que o Poder Judiciário no decorrer 

dos anos, vem recebendo duras críticas, pela morosidade, ausência de especialidade, dentre 

outras. Como solucionar o problema? 

Heráclito (1991) citando Platão já declarava que tudo na vida é mutável, nada permanece 

inerte. No que tange aos conflitos e seus respectivos métodos de solução não poderiam ser 

diferentes. Embora emergido diversos métodos alternativos de solução de conflito, 

recentemente os mesmos métodos que se apresentavam como “salvadores” atualmente recebem 

elaboradas críticas. E mais uma vez, surge um novo método visando sanar os defeitos dos 

métodos pregressos: med-arb em suas diversas modalidades. Seria a med-arb a “salvação” para 

os conflitos atuais na realidade brasileira? 

A utilização da med-arb não é novidade, e sua respectiva aplicação tem raízes antigas, 

mas, que só nas últimas décadas estão sendo amplamente debatidos e difundidos. ROEBUCK 

(2007) salienta que a combinação entre mediação e arbitragem existiu até mesmo na Grécia 

antiga e no antigo Egito.  

Assim como todo método, a med-arb também apresenta vantagens e críticas, que serão 

debatidas no decorrer do estudo. As primeiras críticas que podem ser colocas são: Qual é a 

vantagem sob a perspectiva econômica na adoção de tal modalidade no Brasil? Qual é a 

vantagem social na perspectiva brasileira? A med-arb é vinculante? Qual é o incentivo para sua 

utilização nos moldes brasileiros? Objetivando responder as indagações, a pesquisa será 

dividida em 5 (cinco) capítulos.



7 
 

No capítulo I será debatido as possibilidades de diversas variações da conjugação entre 

a mediação e arbitragem; não objetivando exaurir as combinações existentes. Ainda no mesmo 

capítulo foi apresentado as finalidades objetivas e subjetivas para a possível predileção na 

escolha do procedimento med-arb em detrimento dos procedimentos arbitrais e de mediação 

em separado. 

No capítulo II  será abordado a aplicação da med-arb em territórios alienígenas 

objetivando definir, em momento posterior, o quadro comparativo com a realidade e aplicação 

nos moldes do ordenamento jurídico brasileiro; para tanto foi confrontado considerações e 

argumentos que favorecem e mitigam a utilização da med-arb tais como: (i) a eficiência, (ii) 

qualidade dos resultados, (iii) incentivo para resolução, (iv) flexibilidade, (v) aplicabilidade 

jurídica e (vi) honestidade das partes. Será analisado ainda os possíveis desafios na utilização 

de um terceiro imparcial desenvolvendo a dupla função de mediador e árbitro no bojo do 

procedimento med-arb. 

O capítulo III analisará o litígio sob a perspectiva econômica com fulcro na teoria da 

análise econômica do direito objetivando responder ao questionamento de quando será 

vantajoso as partes resolverem seus conflitos diante da med-arb, considerando os custos e 

benefícios auferidos economicamente. 

O último capítulo irá analisar sob a perspectiva econômica as possíveis vantagens 

auferidas na utilização da med-arb nas câmaras brasileiras de arbitragem e mediação; as 

Câmaras pesquisadas para análise econômica do procedimento med-arb no Brasil foram as 

Câmaras: CAMARB - câmara de mediação e arbitragem empresarial - brasil, CMA 

CIESP/FIESP, AMCHAM BRASIL, CAM - câmara de arbitragem do mercado 

(bm&fbovespa), CBMA - centro brasileiro de mediação e arbitragem, câmara FGV de 

mediação e arbitragem, ARBITAC - câmara de mediação e arbitragem da associação comercial 

do paraná, CAESP – Conselho Arbitral do Estado de São Paulo e CAMERS - câmara de 

arbitragem, mediação e conciliação do Ciergs.  listadas no Rankings das Câmaras arbitrais 

brasileiras de 2018 da Leaders League, uma agência de mídia e classificação para os principais 

executivos em nível internacional. O presente capítulo argumentará os possíveis problemas na 

aplicação da med-arb com fulcro na legislação brasileira; por fim, abordará ainda a temática da 

boa redação da cláusula escalonada na modalidade med-arb. 

https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/b961425e-030f-40d0-af94-54459f86dc4c?topicUuid=883B4566-EEF6-4240-8C83-48263DC39565&professionUuid=3de10f91-1c1e-4bd5-9bc1-0fe0306bde87&lang=pt
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/c3dc149a-bc2f-45a9-b610-83f117698bf3
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/c3dc149a-bc2f-45a9-b610-83f117698bf3
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/43056ec4-7501-48c5-9897-cb30280ecc90
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/982530be-d473-4ae0-b897-d2051f806015
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/982530be-d473-4ae0-b897-d2051f806015
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/7df01e51-365e-45f0-89f5-8c46d191239c
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/ca90c4fe-ca7d-4326-bcc2-a599e0969702
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/ca90c4fe-ca7d-4326-bcc2-a599e0969702
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/d544f49c-b95a-488a-8900-a46c9022f2f6
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/d544f49c-b95a-488a-8900-a46c9022f2f6
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/8e332c4e-90d9-497e-9af1-5636ffbeebfd?topicUuid=883B4566-EEF6-4240-8C83-48263DC39565&professionUuid=3de10f91-1c1e-4bd5-9bc1-0fe0306bde87&lang=pt
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/66bdfbce-616e-486f-b0ec-70cc6ea2ba86
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/66bdfbce-616e-486f-b0ec-70cc6ea2ba86
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O principal problema apresentado na temática é a eficiência e modo de condução do 

instituto da med-arb. Novo e com inúmeras variações, cuja natureza jurídica é titubeante na 

doutrina, decorrente da complexidade do procedimento, está por definir alguns limites 

decorrentes de tal complexidade e da busca de eficácia aliada ao necessário respeito aos direitos 

fundamentais encartadas na ordem jurídica vigente, sem perder o contexto da tradição jurídica 

nacional ao atender tal complexidade mediante novas soluções que possam se apresentar de 

forma adequada ao momento sociopolítico do Direito. 

Os atos procedimentais de vinculação entre mediação e arbitragem, (med-arb) envolvem 

questões de direito processual e de direito material em conjunto, realização de atos processuais 

e atos de negociação, não unânime a doutrina acerca de sua natureza jurídica: jurisdição 

contenciosa, voluntária ou negócio jurídico processual. Portanto, autorizam a dúvida razoável 

da doutrina e jurisprudência acerca da incidência e eficiência do procedimento em questão, que 

no fundo é a questão dos limites entre a autonomia privada e livre consentimento informado. 

Outro problema colocado é a verificação da incidência, preservação e mitigação das 

garantias processuais na utilização da med-arb. Diversas garantias básicas devem ser 

preservadas e adequadas ao procedimento. Estando inclusa a hipótese de Vinculação entre 

mediador e árbitro e suas respectivas independência, parcialidade e confidencialidade diante do 

livre consentimento informado nas questões levadas ao procedimento em epígrafe e a 

necessidade de se verificar a solução a ser dada na hipótese, considerando que o julgamento 

arbitral não está sujeito a recurso ou revisão jurisdicional. 

 A relevância da pesquisa reside no fato do acesso à justiça. O movimento de acesso à 

justiça teve origem na impossibilidade apresentada pelos Estados e os Poderes Judiciários de 

se mostrarem eficientes e operantes na tutela efetiva dos direitos violados e na garantia dos 

novos direitos reconhecidos na contemporaneidade. Diversas frentes foram adotadas nos países, 

inclusive no Brasil, seguindo a cartilha proposta por Mauro Cappelletti (1998) das ondas de 

superação dos óbices identificados, tais como: enfrentamento das questões econômicas; 

aperfeiçoamento dos procedimentos judiciais, simplificação procedimental; superação de 

excessivas formalidades; reorganização de competências judiciárias; adoção de ações coletivas; 

fortalecimento do uso de jurisprudência; etc. 
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Essa grande gama de providências tem apresentado pouca sensação de melhora junto à 

opinião pública e, junto aos especialistas, tem-se colocado em xeque a qualidade dos resultados 

apresentados como decorrentes dessas mudanças. Contudo, um dos importantes vertentes do 

movimento de acesso à justiça, ainda pouco explorada é a dos mecanismos alternativos de 

solução de conflitos. Justamente esta é a vertente com o maior potencial de ajudar na sobrecarga 

de trabalho reclamada pelo judiciário, além de se mostrar como uma ferramenta social de 

amadurecimento do cidadão, permitindo o exercício de sua autonomia da vontade de forma 

mais aguda, bem como o aproximando mais da construção da solução de seus conflitos, 

considerando que nestes mecanismos sua participação é mais direta. 

Ademais, os métodos alternativos de solução de conflito concorrem diretamente com o 

procedimento judicial. Assim, não resta dúvida que a respectiva utilização de tais métodos se 

torna cada vez mais presentes e com inúmeras variações objetivando uma solução de conflito 

pautada na excelência e no uso de sua autonomia nas escolhas. 

O Objetivo geral da pesquisa é verificar a utilização, eficácia e eficiência da med-arb no 

sistema de soluções de controvérsias no país, sob a perspectiva da análise econômica do direito, 

perquirindo sobre a incidência e possíveis mitigações das garantias processuais nos 

procedimentos de med-arb, onde ocorram disputas nas questões patrimoniais levadas a tais 

procedimentos. 

No que tange aos objetivos específicos, a pesquisa pretende: (i) verificar a densidade 

das garantias processuais nos procedimentos de med-arb, em funcionamento no sistema de 

solução de controvérsias do país, observando os direitos fundamentais, especificamente, a 

autonomia da vontade e sua relação com o livre consentimento informado; (ii)comparar 

atuação, escolha e eficiência dos med-árbitros - terceiros imparciais investidos na função de 

facilitadores da comunicação e/ou negociadores – com os atores dos procedimentos de sistemas 

alienígenas. Considerando a particularidade dos sistemas implantados no Brasil, levantamentos 

de dados pode responder a linearidade perseguida nos procedimentos em implantação; (iii) 

analisar a natureza jurídica do procedimento, contratual ou processual, a fim de verificar as 

consequências práticas decorrentes de tais dogmas conceituais e sua reverberação nos 

resultados efetivos apontados nas resoluções.  
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As hipóteses do trabalho é o modelo brasileiro de med-arb, aparentemente, não possui 

a eficiência econômica apresentada na doutrina estrangeira, quando considerado o fato do 

terceiro imparcial estar impossibilitado de desenvolver plenamente a completude 

procedimental, pela vedação legal oriunda da legislação de mediação, que veda a coincidência 

da mesma pessoa figurar como mediador e árbitro em uma mesma disputa. 

A fundamentação teórica da questão envolve, inicialmente, o princípio da 

disponibilidade e da inafastabilidade da jurisdição. Outras garantias processuais se incorporam 

ao arsenal de princípio valorativo ou procedimental a serem manuseados ao longo do 

desenvolvimento do tema. A med-arb enquanto mecanismo de solução de conflitos tem seu 

balizamento no exercício da autonomia da vontade conjugado com a inafastabilidade da 

jurisdição. 

Da mesma forma que a abordagem sobre a procedimentalização da med-arb requer o 

estudo de todas as garantias compreendidas no princípio do contraditório e ampla defesa. Pela 

própria característica, temos que reconhecer a possibilidade de mitigação de alguns princípios 

sob a perspectiva tradicional, mas que pode ser entendido como a realização de um 

procedimento cooperativo entre as partes, aos moldes do ideal do novo CPC. 

A metodologia a ser empregada deve combinar procedimentos dedutivos indutivos, à 

medida que se partirá da revisão bibliográfica, estabelecendo o estado da arte na doutrina 

teórica, comparando bibliografia produzida no país e a internacional específica sobre o tema. O 

conhecimento teórico será confrontado ao conjunto jurisprudencial a ser levantado, permitindo 

uma aferição dos pontos de contatos das diversas doutrinas e as possíveis tensões existentes 

entre posição prática dos tribunais dos doutrinadores. 

Nas questões investigadas será utilizada a técnica de análise de casos a partir 

procedimentos findados, que permitirá observar os tratamentos dados às questões em discussão, 

naqueles procedimentos analisados.  

As fontes a serem utilizadas na pesquisa compreendem a bibliografia nacional e 

estrangeira sobre a arbitragem, mediação, procedimento híbrido med-arb e as garantias 

constitucionais. A jurisprudência será fonte de consulta para os modelos comparativos, da 

mesma forma que se utilizará autos findos de procedimento de med-arb a fim de se procederem 



11 
 

aos estudos de caso. Os dados estatísticos disponibilizados pelos órgãos oficiais e pesquisar 

alienígenas serão utilizados para traçar os perfis inclusos na discussão presente na pesquisa. 



 
 

CAPÍTULO I: PERFIL DOGMÁTICO DA MED-ARB E 

SUAS FINALIDADES 

1.1. DEFINIÇÕES, FORMAS E VARIAÇÕES  

Como poderá ser observado no decorrer da presente pesquisa, há ausência de clareza na 

conceituação dos termos que denotam diversas combinações entre procedimentos alternativos 

de solução de conflito.  Conforme Selma Maria Ferreira Lemes (2003), a combinação de 

técnicas entre a mediação ou conciliação de maneira prévia à arbitragem é denominada 

“clausula escalonada” ou ainda “clausula combinada”. 

De maneira mais restrita, NIGMATULLINA (2016, p. 17) define como sendo 

combinados o uso da mediação e arbitragem, genuinamente, não importando a ordem dos 

procedimentos, intencionalmente ampla, objetivando que sejam englobadas todas as possíveis 

combinações que apresentam o uso dos procedimentos em questão. 

Conforme salienta PAPPAS (2015, p. 168) há quem defenda que a med-arb é um 

processo híbrido como meio de utilização da arbitragem e mediação em conjunto, objetivando 

aproveitar o melhor dos dois procedimentos.  Conforme ensinamento de Harold I. Abramson 

(1999) med-arb é a terminologia comumente usada para referir-se ao uso combinado dos 

procedimentos de mediação e arbitragem. 

Contudo, pergunta-se: med-arb de fato é um processo híbrido ou apenas a utilização de 

dois procedimentos? Qual seria sua real natureza jurídica? A depender da natureza jurídica é 

possível determinar suas possíveis consequências. Contudo, a problemática quanto a sua 

natureza jurídica será aprofundada no último capítulo da presente pesquisa objetivando 

demostrar suas consequências. 

Há diversos tipos de combinações que podem ser realizadas na solução extrajudicial de 

um conflito. Objetivando elucidar e sanar possíveis confusões, o presente tópico tem por 

objetivo apresentar algumas, das diversas, combinações possíveis limitando-se as combinações 

entre mediação e arbitragem.
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A ausência de clareza na terminologia pode causar diversas dúvidas e confusões que 

não permeiam tão somente o campo acadêmico. A clareza é imprescindível para que as partes 

possam usar as respectivas combinações de métodos sem que haja lesão à voluntariedade; no 

mesmo sentido, direciona e limita a atuação do terceiro imparcial. 

Ainda sobre a ausência de clareza na fase inicial, como é o da conceituação, ressalta-se 

que pode gerar problemáticas considerando que a arbitragem e a mediação são processos 

totalmente distintos que uma vez combinados podem trazer diversas características específicas, 

vantagens, problemáticas a depender dos parâmetros das respectivas combinações. 

Indiscutivelmente, independente da ordem de procedimentos os das regras adotadas em 

qualquer combinação, é necessário que todos os participantes estejam cientes e de acordo com 

o procedimento a ser adotado, sob pena de ferir a autonomia da vontade que irá possibilitar 

questionamentos sobre a validade e legitimidade do procedimento. No ato de orientação e 

esclarecimentos das partes além de evitar o problema, possibilita que haja maximização das 

vantagens de qualquer combinação escolhida e minimização das possíveis preocupações 

decorrentes de tal escolha. 

Sob essa consideração, pode-se entender que a verdadeira essência dessas espécies de 

cláusulas são de procedimentos mistos resultando na vinculação entre as partes para solucionar 

seus conflitos e controvérsias de maneira auto compositiva, por intermédio da mediação, ao 

passo que somente depois da mediação, em casos onde a mediação não foi frutífera ou não 

houve acordo, ser traduzida em reversão para o método adversarial e de vinculação obrigatória. 

 Assim, nesses procedimentos mistos as partes buscam, em conformidade da 

necessidade e particularidades de cada caso demandado, mecanismos que integram benefícios 

de cada modalidade dos ADRs (para o objeto de estudo: arbitragem e mediação), de maneira a 

encontrar um procedimento com ferramentas independentes que resultará em consequências 

diretas na resolução do conflito. 

O procedimento de mediação e arbitragem podem ser combinados de diversas formas: 

em sequência, em paralelo em contrário (LACK, 2011). Contudo, na presente pesquisa a 

terminologia “med-arb” será usada tão somente para a combinação entre os procedimentos de 
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mediação, feita de maneira prévia, e arbitragem feita de maneira posterior em caso de não 

solução do conflito na mediação.   

Não obstante ao exposto em parágrafo anterior, é necessário elucidar as possibilidades 

de combinações. No caso da aplicabilidade do acordo que determina a utilização da med-arb, 

por ser uma cláusula escalonada, as partes pactuam na utilização dos mecanismos da mediação 

e arbitragem para resolver a controvérsia ao passo que é possível verificar, no direito alienígena, 

algumas variações.1 

1.1.1. Med-arb não vinculante  

Este modelo tem como a principal característica de não vinculação para as partes tanto 

para etapa de mediação quanto para a etapa da arbitragem. Assim, a peculiaridade do tal 

procedimento é ausência de vinculação das partes aos acordos e decisões emanadas do processo. 

Desta forma, essa modalidade de med-arb assemelhasse ao “fact finding” entendido como 

procedimento voluntário que consiste no estudo, realizado por um terceiro imparcial, das 

questões objeto da controvérsia e reporta seu entendimento e conclusão as partes. 

(HENRIQUES, CUNHA, 2017. p. 10); ressalta-se que a semelhança aludida é devido ao fato 

de em alguns países a mediação possibilitar a produção de provas e a atuação ativa do mediador, 

agindo de maneira avaliativa do caso. 2  

Esse processo é peculiar considerando os possíveis prejuízos para as partes uma vez que 

as partes não estão vinculadas a as efetivas decisões, e desta forma, podendo o investimento, 

tempo e esforço não lograrem resolutos positivos e termos para a solução do conflito.  

Logo, as partes podem não se sentir incentivadas na cooperação do respectivo 

procedimento se for considerado que a ausência de vinculação não resulta em eficiência, isto é, 

na possibilidade de se atingir o melhor resultado com o mínimo de erro ou desperdício. 

(ZYLBERSZTAJN, 2005, p. 81). 

                                                             
1 Ressalta que as variações de med-arb aqui expostas são meramente exemplificativas, não tendo o 

objetivo de exaurir a temática. 

2 Sobre a temática vide: PAPPAS, Brian A. Med-Arb and the Legalization of Alternative Dispute 

Resolution, 20 Harv. Negot. L. Rev. 157 (2015). Disponível em: < 

https://digitalcommons.law.msu.edu/facpubs/585/ >. Acessado em: 01/01/2018. 
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Contudo, a ausência de vinculação supracitada pode ocasionar outro impacto para os 

agentes, de maneira a incentivar as partes a negociarem entre si e por consequência aceitarem 

a decisão arbitral considerando que o terceiro imparcial (denominado med-árbitro) poderá 

aconselhar as partes e prever o resultado provável da arbitragem, se vinculação tivesse, contudo 

não poderá executar formalmente tal atividade. De certo, a previsibilidade do resultado poderá 

levar as partes a tentarem chegar a um denominador comum ou fomentar o litígio caso o valor 

esperado no ganho ao término do litígio seja maior que os prejuízos ocasionados.  

Isto é, um agente na escolha da modalidade med-arb não vinculativa agirá de maneira 

racionalmente econômica quando o valor esperado da reivindicação nesta modalidade de med-

arb for maior ou igual à diferença entre custos da ação via outra modalidade e custos da ação 

judicial.  (COOTER, ULEN, 2010, pp. 408-412) 

Entretanto, ressalta-se que no ordenamento jurídico pátrio a legislação que trata da 

arbitragem, e seu art. 18, determina que a sentença arbitral não fica sujeito a homologação ou 

recurso ao Poder Judiciário, sendo assim é vinculante. Contudo, não obstante, como é sabido, 

as partes, fundamentalmente tem autonomia de vontade, e assim sendo, podem determinar que 

a sentença arbitral não será vinculante. Não se pretende entrar no mérito da eficácia ou 

eficiência da escolha de tal procedimento. 

1.1.2. Med-arb show cause  

Nesta modalidade, a tentativa de solução de conflito é iniciada na fase de mediação que 

será desenvolvida segundo suas próprias regras, e de maneira ulterior é seguida pela arbitragem. 

Contudo, tal modalidade apresenta como característica diferenciadora a fase da arbitragem. 

Na fase arbitral o terceiro imparcial (med-árbitro) produz uma decisão provisória, no 

primeiro momento não vinculativa, às partes participantes do procedimento que por sua vez 

poderão tecer suas respectivas considerações acerca da decisão, de maneira a demonstrar 

possíveis falhas na decisão. 

 Neste momento poderá ainda haver a tentativa de mudança de decisão à medida que 

são possibilitadas às partes a oportunidade de apresentação de argumentos e causas que 

demonstrem que a decisão proveniente do julgamento arbitral deveria ter sido decidida de 
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maneira diversa. Assim, há uma possibilidade de modificação da decisão após o julgamento 

arbitral. 

Como no procedimento anterior as partes possuem autonomia de vontade e nada obsta 

que seja escolhido pelas partes os moldes e possibilidades que devem ocorrer o procedimento 

arbitral. 

1.1.3. Med-arb trançada (Braided med-arb)  

Igual as demais modalidades relatadas até o presente momento, a modalidade trançada 

envolve um único terceiro imparcial (med-árbitro). Como característica elementar, essa 

modalidade traz consigo a possibilidade de interrupção da arbitragem a qualquer momento para 

nova tentativa de mediação, objetivando que as partes tenham abrangentes oportunidades de 

negociação para realização de um acordo de maneira voluntária. 

No momento arbitral, o med-árbitro tem autoridade para proferir a sentença arbitral que 

irá vincular as partes. Como consequência negativa as partes podem se sentirem pressionadas 

a chegarem a um acordo voluntário, ou ainda se sentirem pressionadas a acatarem as propostas3 

do med-árbitro, violando assim o princípio da autonomia de vontade e autodeterminação dos 

métodos alternativos de solução de conflito. 

Desta forma, se por um lado a modalidade trançada pode incentivar a solução do conflito 

de maneira cooperativa ela pode coagir a parte que não se encontra empoderada e/ou em 

qualquer desvantagem, seja ela subjetiva ou objetiva. 

                                                             
3 Na legislação de Mediação pátria veda a atuação ativa do mediador, sendo assim, o mediador é 

impedido de apresentar qualquer proposta sob pena de macular o procedimento com base no princípio 

da imparcialidade (art.2, inciso I da Lei de Mediação). O mesmo não é comum na legislação alienígena, 

vide: PAPPAS, Brian A. Med-Arb and the Legalization of Alternative Dispute Resolution , 20 

Harv. Negot. L. Rev. 157 (2015). Disponível em: < https://digitalcommons.law.msu.edu/facpubs/585/ 

>. Acessado em: 01/01/2018.  
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1.1.4. Med-arb com opção de retirada (Med-arb with optional withdrawal)  

Como poderá ser observado no decorrer do presente estudo, uma grande preocupação e 

questionamento diz respeito a possibilidade das partes se retirarem voluntariamente do 

procedimento med-arb.  

Tal questionamento pode ser eliminado quando as partes acordarem que podem decidir 

se prosseguem com o procedimento arbitral logo ao término (ou em qualquer momento) da 

mediação. Assim, as partes determinando de maneira expressa a submissão do conflito a tutela 

arbitral vinculante quando não logrado êxodo, ou ainda quando as partes não mais desejarem a 

mediação, resolveria o questionamento que assombra o instituto da med-arb desaguando na 

análise da natureza jurídica do procedimento, que será amplamente debatido no decorrer do 

presente estudo. 

Contudo, conforma salienta (TIJERINA, 2015, p. 221) a modalidade com opção de 

retirada também pode possibilitar as partes a tentarem manipular as situações sendo a retirada 

voluntária no último momento.  TIJERINA (2015, p. 221) ressalta ainda que essa modalidade 

traz a desvantagem da realização de novos esforços para solução do litígio para garantir um 

resultado final. 

1.1.5. Co-med-arb 

A modalidade Co-med-arb apresenta uma particularidade que não está presente em 

nenhuma outra tratada até o momento: não há apenas um terceiro imparcial que desenvolverá 

o papel de med-árbitro. Aqui estão presentes diferentes agentes com diferentes funções, isto é: 

há no mínimo um árbitro e um mediador. 

Na modalidade supracitada o mediador e o árbitro participam conjuntamente das 

apresentações das partes. Contudo, objetivando preservar as informações confidenciais que 

podem ser expressas durante a mediação, o mediador desenvolve sua função sem a presença do 

árbitro. Este, por sua vez só, será solicitado objetivando obter uma negociação, por intermédio 

da conciliação, com o consentimento prévio das partes ou para desenvolver seu respectivo papel 

de árbitro e proferir a sentença arbitral vinculante, em caso de não haver acordo voluntário entre 

as partes (SUSSMAN, 2009).  Assim, na prática o mediador desenvolve o seu respectivo papel 
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enquanto o árbitro poderá agir como conciliador ou árbitro, a depender da vontade das partes e 

do quão escalonado está o conflito. 

Se por um lado a modalidade Co-med-arb pode dar maior confiabilidade e garantia 

quanto a contaminação do árbitro às informações tecidas na mediação, BARTEL (1991, p. 668) 

salienta que obter diferentes agentes imparciais na solução de conflito pode reduzir a eficiência 

do processo, sobretudo no que tange ao custo e aumento de lapso temporal. 

1.1.6. Mediação e Arbitragem de Última Oferta (Mediation and Last- Offer Arbitration) 

Nesta modalidade a mediação é combinada com a oferta de arbitragem. Desta forma, 

poderá ser feita com diferentes terceiros imparciais ou com um único terceiro imparcial, a 

depender da vontade das partes. 

A mediação não resultando em acordo voluntário entre as partes, estas automaticamente 

estão envolvidas em uma oferta final de arbitragem, na qual o árbitro escolherá uma posição 

final sobre as partes e temática. (BARTEL, 1991, p. 668)  

A diferença desta variação para as demais é que a depender, em alguns casos, a posição 

de “oferta final” é escolhida após as sessões de mediação, isto é, as partes propõem uma oferta 

final baseada nas considerações do caso, e o árbitro por sua vez deverá adotar alguma das 

propostas apresentadas. (CASTRO, 2005, p. 230)  

A vantagem que tal modalidade apresenta é que as partes têm maior domínio e 

previsibilidade da sentença arbitral. Contudo, ressalta-se que, em algum momento, as partes 

podem se sentir inibidas a pleitearem tudo o que acreditam ter direito de tal forma a 

menosprezar os pedidos. Isto é, uma vez que as partes se sentem coagidas a realizarem os 

pedidos inicialmente, há quebra da autonomia de vontade e ainda, as partes podem se limitar a 

pedidos medianos por se sentirem coagidas, quebrando assim também a voluntariedade. 

1.1.7. Mediação pós arbitragem ou Arb-med (Post-Arbitration Mediation)  

Em oposição ao med-arb, a modalidade arb-med refere-se há um processo onde um 

terceiro imparcial arbitrará prolatando uma sentença arbitral vinculante para somente depois 

mediar. (FULLERTON, 2010, p.58) 
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No procedimento arbitral o terceiro imparcial recebe provas e depoimentos das partes e 

em momento posterior concede as partes a oportunidade para mediar o conflito que objetivará 

facilitar a comunicação entre os disputantes objetivando chegar a um acordo voluntário. 

Na impossibilidade de acordo, a sentença arbitral é prolatada e vincula as partes. Isto é, 

no ato arbitral a sentença é emitida e lacrada no envelope e somente será prolatada em caso de 

ausência de acordo entre as partes. 

Conforme SCHNEIDER (2007, p.4-10) arb-med será iniciada por intermédio da 

arbitragem pura e em dado momento, após a prolação da sentença arbitral que não será de 

conhecimento das partes no primeiro momento, será convertida em mediação para que as partes 

tentem chegar a um acordo voluntário. 

As partes chegando a um acordo voluntário a sentença arbitral não poderá ser imposta 

a elas. Se por um lado a arbitragem prévia evita a parcialidade do terceiro imparcial, por outro 

em algum momento pode pressionar as partes a fazerem um acordo. 

Objetivando fornecer um período de “último recurso” para as partes e fomentar a livre 

negociação, nesta variação a mediação é realizada após o término do procedimento arbitral, 

contudo, em momento anterior a vinculação das partes. Isto é, a mediação é iniciada ao término 

da arbitragem, mas antes que as partes tenham conhecimento do teor da sentença arbitral. 

(TELFORD, 2000, p. 14) 

Com a mediação pós arbitragem é possível garantir a não contaminação do árbitro com 

as possíveis informações obtidas no procedimento de mediação. Contudo, as partes podem se 

sentir pressionadas a chegarem a um acordo entre elas, o que desconfiguraria a mediação que 

determina a voluntariedade das partes.  

 

1.1.8. Sobreposição dos imparciais (Overlapping neutrals)  

A modalidade de sobreposição dos imparciais pressupõem a existência de dois terceiros 

imparciais: um árbitro e um mediador. Nesta modalidade, o árbitro participa das sessões de 

mediação como mero observador e está autorizado a receber todos os documentos trocados 
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pelas partes durante a mediação, sendo vedado a ele somente a participação ao cáucus4 entre o 

mediador e as partes. A arbitragem seguirá tão somente caso não seja possível acordo voluntário 

no decorrer da mediação. Sobrevindo o acordo a arbitragem não será realizada. 

Decerto, a possibilidade da participação do árbitro nas sessões de mediação pode 

demandar menor tempo considerando que o árbitro já estará familiarizado com a temática e 

necessidades do caso desde o início.  

Há ainda o informe que a divisão de tarefas entre diferentes terceiros imparciais dá maior 

legitimidade aos procedimentos tendo em vista que mitiga a contaminação do árbitro devido à 

ausência de acesso as informações confidenciais proferidas durante o cáucus da mediação; 

Todavia, salienta-se que a contaminação do árbitro não é impossibilitada tendo em vista que o 

árbitro ainda terá acesso às informações, vistas como sigilosas5, do procedimento de mediação. 

Ressalta-se, contudo, que em conformidade com o entendimento de FULLERTON 

(2010, p.57), a modalidade de sobreposição dos imparciais (Overlapping neutrals) pode trazer 

prejuízos econômicos as partes, tendo em vista que haverá a necessidade de pagar dois terceiros 

imparciais, evidenciando ainda a necessidade de participação conjunta de ambos. 

1.1.9. Med-arb conduzido pelo mesmo terceiro imparcial – Med-arb genuína 

Procedimento que vem sendo amplamente debatido6, cujo escopo e consequência carece 

de regulamentação pátria, é a med-arb; embora haja vedação expressa na legislação pátria para 

                                                             
4 Entende-se como cáucus a sessão privada entre o mediador e uma das partes. Sobre a temática vide: MUSZKAT, 

Malvina Ester. Guia prático de mediação de conflitos em famílias e organizações. Ed. São Paulo: Summus, 2008.  
5 Art. 2o da Lei de Mediação. A mediação será orientada pelos seguintes princípios: VII - confidencialidade; 
6 Vide: TELFORD, Megan Elizabeth. “Med-arb: a viable dispute resolution alternative” (Kingston: 

Industrial Relations Center Queens University, 2000); SUSSAMAN,  Edna. Devoloping an effective 

med-arb/arb-med process (NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer, Vol. 2, número 1, 2009); 

NIGMATULLINA, Dilyara. Developing Efficient Dispute Resolution Solutions for International 

Commercial Disputes: Ways to Address Concerns Associated with the Combined Use of Mediation and 

Arbitration by the Same Neutral. 2016. Tese (Doutorado em Psicologia em Direito) -  Doctor of 

Philosophy in Law of The University of Western Australia - Faculty of Law, Austrália;  FULLERTON, 

Richard. Med-arb and its variants. Ethical for parties and neutrals. Med-arb Dispute Resolution 

Journal. The Colorado Lawyer Vol.38. Mayo/ Octubre 2010;  CONLON,  NG y Moon en Trevor Jason 

Sones, Choosing between med-arb and arb-med: a exploratory study. E.U.A., VDM Verlag Dr. Mûller, 

2009)   
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a utilização do terceiro imparcial cumular atribuições de mediador e árbitro7 encontra-se 

ausente regulamentação própria para a temática med-arb 

. Combinação entre a mediação e arbitragem possibilita maior flexibilidade para as 

partes com a junção do procedimento adjudicatório e auto compositivo. Assim, as partes 

encontrarão a possibilidade de esgotarem todos os possíveis conflitos de maneira auto 

compositiva, contudo, sem abandonar a premissa que o conflito será resolvido ainda que não 

haja acordo na fase de mediação. CALCATERRA (2009) ao dissertar sobre mediação 

estratégica define a med-arb como sendo: 

Med-arb. Conhecida como mediação obrigatória, é uma fórmula para garantir que 

existe um resultado. Se não houver acordo na mediação, haverá por meio de 

arbitragem subsequente. Para evitar o medo de revelar informações antes do 

mediador, uma variante disso, o med-arb (diferente), no qual o árbitro não é a mesma 

pessoa que o mediador, ao contrário do med-arb (igual). (CALCATERRA, 2009, P. 

306). 

A med-arb com o mesmo terceiro imparcial é caracterizada pelo uso da mediação 

anterior à arbitragem. Isto é, o terceiro imparcial ajudará as partes a retomar o diálogo para que 

elas possam administrar e\ou solucionar o conflito durante o procedimento de mediação e em 

última ratio o conflito será levado a fase da arbitragem que acontecerá de maneira subsequente 

e executada pelo mesmo indivíduo que exercera dupla função: inicialmente de mediador e 

posteriormente de árbitro. 

Inicialmente as partes diante de uma disputa tentarão resolver seus conflitos com a ajuda 

do terceiro imparcial na mediação, e com suas respectivas técnicas inerentes ao procedimento. 

Em caso de falha na resolução do conflito ou de acordos parcialmente alcançados haverá a 

respectiva adaptação para ser iniciado a arbitragem, onde o terceiro imparcial, antes 

desenvolvendo o papel de mediador, atuará no papel de árbitro. 

Assim, se o conflito for resolvido na fase da mediação prévia a solução tem caráter não-

advsersarial onde as partes usarão de sua autonomia da vontade para realização de acordos, 

enquanto se resolvida pelo terceiro imparcial na fase da arbitragem será adversarial. 

                                                             
7 Art. 7o da Lei de Mediação.O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como 

testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha atuado como 

mediador. 
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Independente do momento em que o conflito será resolvido, fato é: uma solução final é 

alcançada. 

A med-arb genuína oferece as partes em um primeiro momento (na fase da mediação) a 

resolução do conflito por si mesmas, de maneira voluntária e em caso não possibilidade, a 

decisão final e vinculante é fornecida pelo árbitro. Defensores da med-arb genuína apresentam 

como vantagem a sua utilização a otimização do tempo, uma vez que o terceiro imparcial já 

está familiarizado com o caso não haverá necessidade de dilatação do lapso temporal para dar-

se início a arbitragem, e ainda, a economia financeira, uma vez que o mesmo indivíduo exercerá 

a dupla função de mediador e árbitro. 

Contudo, o procedimento vem sofrendo várias críticas sobretudo no que tange ao devido 

processo legal e polarização do árbitro como poderá ser observado no capítulo II que tratará da 

“Vinculação entre o mediador e árbitro”. 

1.2. FINALIDADES PRETENDIDAS DA CLÁUSULA MED-ARB 

Como pode ser observado, as possibilidades de combinações entre a mediação e 

arbitragem são inúmeras tanto quanto as possibilidades de variações das necessidades das partes 

ao firmarem contratos com as respectivas cláusulas. Portanto, as classificações acima são 

apenas exemplares e não exaustiva de todas e cada uma das combinações existentes.  

Como já exposto, o procedimento de mediação pode apresentar maior eficácia no 

cumprimento do possível acordo tendo em vista que as partes são protagonistas dos termos da 

decisão. Ressalta-se, contudo, que a finalidade primordial da mediação não é a obtenção do 

acordo. A obtenção do acordo é um possível resultado da aproximação das partes durante o 

processo de mediação. 

Tratando-se da arbitragem, dentre suas tarefas está o terceiro imparcial obrigado a 

proferir uma decisão que encerre o procedimento de maneira vinculante (art. 18 da LDA). Ainda 

que a lei pátria de arbitragem incentive o acordo entre as partes (Art. 7º, § 2º e Art. 28, ambos 

da LDA), o procedimento arbitral, pela própria natureza heterocompositiva e litigante, não 

incentiva o diálogo entre os envolvidos, como ocorre no processo de mediação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.307-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.307-1996?OpenDocument
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Se por um lado a mediação incentiva o diálogo e acordo entre as partes, a arbitragem 

por sua própria natureza não. Em contrapartida, a arbitragem é capaz de findar o litígio com 

uma sentença vinculante, a mediação não. Assim, a certeza de uma sentença que vincule as 

partes é somente presente na esfera do processo arbitral, sendo excluído assim a mediação. 

Objetivando sanar as disfunções existentes em cada processo em separado (arbitragem 

e mediação) é que surge o novo método de resolução de conflitos como liame entre as principais 

características e benefícios de ambos procedimentos: a med-arb. É através da med-arb que se 

pretende adaptar os métodos alternativos de solução de conflito ao sistema e necessidades 

atuais, beneficiando as partes com as vantagens de ambos os processos (mediação e 

arbitragem). 

Combinar o procedimento de mediação e arbitragem transformando-se em med-arb 

pode ser mais eficiente se comparado na eleição da escolha dos processos em separado 

considerando que haverá economia financeira e temporal na busca de um método adequado na 

resolução de conflito; considerando ainda que um comportamento não adversarial incentivam 

as partes a manterem relações continuadas e amigáveis, podendo até assegurar relações 

comerciais que sejam potencialmente lucrativas. (REDFERN; HUNTER, 1999, p. 41-42). 

Desenvolver os processos de mediação e arbitragem em separado pode ser mais 

dispendioso, considerando o investimento financeiro na escolha dos terceiros imparciais e o 

tempo gasto para tanto. Processar o litígio pela med-arb possibilita a tentativa de resolução da 

controvérsia, inicialmente, de maneira de não adversarial por intermédio da mediação e 

possibilita posteriormente findar o litígio por intermédio de uma sentença vinculante equiparada 

a do Poder Judiciário. 

Assim, objetivando maior satisfação das partes, o procedimento med-arb oferece a 

possibilidade de as partes serem responsáveis e proativas para garantir seus respectivos 

interesses, mas da mesma forma garante que não havendo consenso entre as partes o conflito 

será resolvido sendo proferida uma sentença arbitral. 

Conforme orientação do COLON (2009, p. 26), fracassando a primeira instância 

(mediação), segundo sua orientação, as partes permanecendo ainda com o conflito entre elas, 

sem obter nenhum benefício, os recursos ali investidos na mediação devem ser alocados para a 
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instrução da arbitragem. Isto é: finda-se o processo de mediação e inicia-se o processo de 

arbitragem. E é sob este aspecto que o tópico trabalhará. 

Como associar processos tão discrepantes entre si? Este tópico destina-se a responder 

tal questionamento apresentando as finalidades objetivas e subjetivas da vinculação entre 

distintos procedimentos. 

Logo, as partes ao optarem pelo uso combinado entre mediação e arbitragem na 

modalidade “med-arb” possibilitam a mútua satisfação de finalidades subjetivos e objetivos. 

Visando analisar as possíveis finalidades pretendidas pelas partes na adoção da med-arb os 

tópicos conduzem-se a seguir.  

1.2.1. Finalidade Objetiva 

Como já apontado, há fortes discrepâncias entre os dois procedimentos (mediação e 

arbitragem). Tal afirmativa encontra respaldo na ocorrência da mediação permitir e encorajar o 

acordo pelas próprias partes. Contudo, como desvantagem a ocorrência da mediação não 

necessariamente resulta na resolução final do conflito; é possível que ainda que a mediação 

ocorra as partes não consigam efetuar um acordo com segurança de resolução final. 

Face ao fracasso na conquista do acordo na mediação, as partes encontram-se na mesma 

posição: a do conflito sem obter qualquer benefício. Assim, a manutenção do conflito após a 

mediação traduz-se em danos às partes, tendo em vista o lapso temporal gasto e os recursos 

financeiros investidos para os preparativos, realização e manutenção do processo de mediação.  

No outro extremo, a arbitragem garante a emissão de resolução do conflito ao final do 

procedimento, independentemente da ausência de acordo entre as partes. A obtenção de uma 

resolução final e vinculante, por intermédio da sentença arbitral, garante a solução final do 

conflito, independentemente da vontade das partes com base no princípio que rege a arbitragem 

“competência-competência”8. 

                                                             
8 Sendo encontrado no art. 8 da LDA, o princípio em questão determina que o árbitro terá a competência 

para julgar acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que 

contenha a cláusula compromissória. Vide: CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo, São 

Paulo, Malheiros, 1998, p. 118. 
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Assim, a disfunção apontada, em ambos processos, deu origem a uma ponte articular 

que recebe o nome de med-arb. Portanto, a reunião entre os benefícios oferecidos por cada 

procedimento, com a anuência de todas as partes envolvidas, pode ser capaz de resolver as 

demandas dos conflitos atuais com base a adaptabilidade do sistema oferecido. 

No mesmo sentido, Redfern e Hunter (1999) ensinam que a questão do lapso temporal 

e investimento financeiro exige a busca de um mecanismo para resolver a disputa de maneira 

célere contudo não muito onerosa, e isso será feito de maneira não contraditória, resolvendo o 

litígio de maneira a evitar o confronto, sendo esta uma consideração importante para que haja 

manutenção das relações e garantia da solução obrigatória do conflito. 

Logo, o desenvolvimento dos dois processos já ventilados em instâncias diferentes e 

processados na conclusão do outro podem demandar maior tempo ou em sentido oposto 

economizar tempo, a depender do que foi estipulado nas cláusulas.  Mas seria somente a 

economia de tempo que estaria associada a escolha de um procedimento? Sobre a utilização da 

clausula med-arb, TOUZARD (1981) alude: 

A natureza do processo protege a relação entre as partes porque independentemente de qual 

estágio do processo é resolvido ambos os lados têm deram a si mesmos a oportunidade de 

resolver o problema. Isso tem enorme implicações para o relacionamento. A natureza do 

processo protege o relacionamento comercial a longo prazo, porque a mediação é 

antecipada. A relação das partes é muitas vezes muito importante ea importância de 

relacionamento é muitas vezes a principal variável que leva as partes a entrar em conflito 

com escolha o processo med-arb (TOUZARD, 1981, p. 199). 

Sob este prisma e objetivando explicitar as finalidades objetivas do da utilização do 

procedimento med-arb, este tópico será subdivididos em solução voluntária e obrigatória do 

conflito.  

1.2.1.1.Solução obrigatória do conflito 

Como já exposto, a mediação facilita a comunicação entre os sujeitos possibilitando 

resoluções mais criativas para o conflito, no entanto carece de efetividade na solução obrigatória 

do conflito. Isto é, é possível que indivíduos iniciem uma mediação e ela termine ainda com a 

existe do conflito, sem a respectiva solução. O mesmo não é possível dizer quanto ao processo 

arbitral.  
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Um resultado obrigatório não pode ser assegurado pelo processo de mediação enquanto 

no processo arbitral caso as partes não cheguem a um acordo voluntário9, o árbitro 

obrigatoriamente proverá uma decisão final vinculante que não ficará sujeita a recurso ou 

homologação do Poder Judiciário10.   

Deste modo, a conjugação entre a arbitragem e mediação em um terceiro procedimento 

com nomenclatura de Med-arb pode ser um processo mais vantajoso considerando que haverá 

possibilidade prévia de composição entre as partes, e caso não seja possível, uma solução 

obrigatória necessária será emanada pelo árbitro, obrigando as partes ao cumprimento e 

execução da sentença arbitral. 

Considerando que a mediação possibilita acordo voluntário entre as partes e a 

arbitragem , por sua própria essência, apresenta a característica determinante de resolução do 

conflito por emissão de sentença arbitral, dedutivamente, pelo já exposto, a arbitragem é a parte 

da resolução do conflito que atende à exigência do processo med-arb obrigatoriamente impor 

resolução ao conflito, seja por acordo entre as partes ou por sentença arbitral. 

De fato, a arbitragem é um processo contencioso por sua própria essência, uma vez 

iniciada as partes buscam a decisão que mais favoreçam aos seus interesses, contudo, é possível 

que sob este aspecto haja concentração nas posições subjetivas de cada parte, se afastando da 

realidade ou ainda menor satisfação como um todo considerando que há a possibilidade de 

somente as posições serem satisfeitas e não as reais necessidades. 

Portando, é evidente que na busca de uma resolução final e definitiva a arbitragem se 

sobrepõe à mediação. Contudo, a junção de ambos procedimentos pode garantir maior 

satisfação dos interesses subjetivos de cada parte com a garantia de solução definitiva do 

conflito, seja pela  colaboração dos envolvidos, ou em sua ausência, ou pela sentença  proferida 

                                                             
9 Art. 21 da LDA. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de 

arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, 

facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o 

procedimento.§ 4º Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a 

conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o art. 28 desta Lei. 

Art. 28 da LDA. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a um acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o 

tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral, que conterá os requisitos 

do art. 26 desta Lei 

10 Art. 18 da LDA. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a 

homologação pelo Poder Judiciário. 
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por um terceiro imparcial; assim, fracassada as negociações realizadas na mediação, as partes 

automaticamente poderão ter uma resolução do conflito pela arbitragem. 

Portanto, uma das finalidades pretendidas pelo procedimento med-arb é garantir 

resolução vinculativa por intermédio da arbitragem mesmo que o processo de mediação não 

produza efeitos positivos na disputa, ausência de acordo na mediação ou ainda quando a 

reivindicação das partes não for satisfeita. (TIJERINA, 2015, p. 130) 

No mesmo sentido Redfern e Hunter (1999, p. 41-42) se manifestam no fundamento 

utilizar o procedimento arbitral ante ao fracasso da mediação, permitindo as partes resolução 

do conflito, honrando o compromisso assumido de maneira prévia. Ainda segundo os autores 

supracitados, somente não havendo acordo voluntário entre as partes mediante à mediação, será 

iniciado o processo arbitral, considerando assim a arbitragem como uma fase dentro do processo 

med-arb, tendo como pré-requisito a existência de não resolução do conflito na mediação. 

1.2.1.2.Solução voluntária do conflito 

Como já ventilado, a base de todo e qualquer método de solução de conflito extrajudicial 

é a voluntariedade. A depender do método escolhido, a voluntariedade é base medular 

oportunizando a entrada e saída da resolução a qualquer tempo, como é o caso da mediação. 

Em contrapartida, o mesmo não pode ser encarado quanto a arbitragem, que uma vez escolhida 

seguirá com a resolução final do conflito independentemente da vontade das partes, exceto no 

caso de ambas as partes acordarem voluntariamente o “não prosseguimento”. 

Assim, a mediação como um método alternativo de solução de conflito assume a 

responsabilidade de oportunizar as partes serem protagonistas da própria resolução do conflito 

reforçando a premissa de favorecer e fomentar os acordos voluntários. Criando um espaço 

informal e democrático, a mediação objetiva restabelecer a comunicação, o que para relações 

prolongadas e/ou continuadas podem ser altamente favoráveis. 

A perspectiva democrática apontada, e a manutenção e/ou restabelecimento de relações, 

é decorrência, em grande parcela, do método utilizado: a oralidade.  A oralidade propicia o 

debate acerca dos conflitos e possibilita a reaproximação das partes, facilitando assim um 
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acordo voluntário que promove satisfação mútua. Assim, com o uso da mediação é possível 

alcançar, ou próximo chegar, à paz social.  

Ressalta-se, contudo, que não significa dizer que haverá ausência de conflito, mas sim 

a administração adequada deles. Ou seja, a mediação possibilita remédios mais flexíveis para 

as partes, de maneira mais informal, e oportuniza maior adequação, considerando que as os 

sujeitos pertencentes ao conflito escolheram sua melhor solução, sem a necessidade de 

imposição de resolução por um terceiro imparcial. 

Uma característica que acentua a informalidade e a solução voluntária do conflito, é que 

no procedimento de mediação não se busca a verdade real, e sim a satisfação das pretensões 

dos envolvidos. A verdade real cede espaço para a comunicação entre os agentes que por 

ventura poderão criar soluções criativas para o caso demandado. Sobre a temática SPENGLER 

(2011) destaca: 

importante apreciar a forma como a busca e o culto pela verdade diferencia o tratamento 

dos litígios realizados por modelos heterocompositivos daqueles de caráter 

autocompositivo. Podemos trabalhar com a perspectiva de uma verdade consensual que se 

opõe à verdade processual, de uma responsabilidade que não desemboca em uma sanção, 

mas na possibilidade de escolha das partes, na ausência da figura do juiz, na presença do 

mediador – figura que guia as pessoas no tratamento do conflito sem, todavia, impor uma 

decisão. (SPENGLER, 2011, p.215). 

No mesmo sentido, CAHALI (2011) sobre a solução voluntária do conflito explica que: 

 [...] pode soar estranho, até mesmo às partes, em um primeiro momento, submeter-se à 

mediação para, no final, consumido tempo e recursos, ainda ser necessário a solução 

adjudicada (por arbitragem ou processo judicial). Mas para os profissionais da área, e para 

aqueles que se submeteram ao procedimento, há o reconhecimento do efeito positivo da 

mediação, na inter-relação e na forma como o conflito será a partir de então conduzido. O 

“tratamento” gera no mínimo a conscientização das posições, a redução do desgaste 

emocional, o arrefecimento da animosidade, e o respeito às divergências. (CAHALI, 2011, 

p.57). 

Pelo exposto, afirma-se que a medida que a mediação oferece o caráter democrático pois 

“dissolve os marcos de referência da certeza determinados pelo conjunto normativo” 

(SPENGLER, 2011, p. 215), também acolhe o conflito aparelhando estratégias compartilhadas 

entre as partes que possibilitará a solução voluntária possibilitando assim maior satisfação e 

autonomia para os envolvidos. 
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1.2.2. Finalidade Subjetiva 

Como grande benefício próprio dos métodos de solução de conflito encontra-se a 

autonomia de vontade das partes, isto é, a liberdade de escolha no procedimento mais adequado 

pelas partes no exercício de suas próprias vontades, submetendo-as assim ao mecanismo que 

foi livremente escolhido sem qualquer tipo de imposição obrigatória.  

Assim, as partes ao aderirem qualquer que seja o método de solução de conflito têm-se 

como condição sine qua non a utilização da boa-fé durante todo o procedimento e também ao 

término, respingando ainda na característica e princípio da confidencialidade zelando assim, 

pelo afastamento do conhecimento da problemática e seus respectivos desdobramentos ao 

conhecimento de terceiros. 

Desta forma, parte-se do pressuposto que o indivíduo na satisfação de sua autonomia de 

vontade, servindo como liame entre a boa-fé e a confidencialidade, agirá e motivará a 

cooperação entre todos os integrantes durante todo o procedimento.  

Tratando-se da boa-fé, pode-se defini-la como comportamento esperado, adequado e 

honesto das partes nas relações bilaterais. Doutrinariamente sendo dividida em boa-fé subjetiva 

e boa-fé objetiva, se espera do participante do procedimento, ambas funções, considerando que 

se espera dos agentes o fator subjetivo, no campo psicológico, o ímpeto de licitude e lealdade 

ao acordado e espera-se ainda a externalização desse fator psicológico por intermédio dos atos 

que viabilizam a realização do procedimento. 

Dito isso, existe a possibilidade que a utilização da boa-fé ora apresentada não seja 

desenvolvida de maneira equilibrada entre os pares participantes dos métodos alternativos de 

solução de conflito escolhido. Logo, é possível haja distorção sobre tal conceito na concepção 

de cada indivíduo. 

Segundo pesquisa realizada em território alienígena (TIJERINA, 2015, p. 132), a 

mediação não associada há nenhum outro método alternativo, agindo assim como procedimento 

puro e isolado, podendo fomentar e promover a injustiça se consideradas situações em que 

qualquer das partes está agindo de boa-fé e em contrapartida a outra parte destoa de tais 

atributos. Assim, na ocorrência de tal fato descrito, há possibilidade de uma das partes se utilizar 
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de artifícios para postergar o fim do procedimento ou manter a má fé contratual, com objetivos 

de retardar o cumprimento das respectivas obrigações. 

A consequência para a situação do uso de táticas de retardamento procedimental é o 

insucesso da resolução de conflito, dissipação de tempo e desaproveitamento financeiro. E por 

fim, levando o processo de mediação ao descrédito. Desta forma, se houver má-fé de qualquer 

das partes encontra-se ausente qualquer tipo de eficiência.  

Tal narrativa encontra respaldo se considerado os objetivos do processo de mediação. 

Como já exposto, o processo de mediação tem como principal finalidade aproximar as partes 

para que as mesmas consigam encontrar juntas uma solução possível para o conflito, isto é, a 

mediação age tão somente um método facilitador e possibilitando a aproximação entre as partes 

fornecendo ferramentas para esforço mútuo e colaborativo entre elas. Assim sendo, no 

procedimento de mediação encontra-se ausente o atributo de poder coercitivo obrigando 

qualquer das partes a findar o procedimento com um acordo. A possibilidade do término da 

mediação sem a efetivação de um acordo é uma realidade posta. 

Logo, em casos onde as partes necessitam de uma solução vinculante, como por 

exemplo na seara comercial, pode ser aconselhável a busca para utilização de outros 

procedimentos vinculativos que não apresentam tais deficiências do sistema de mediação puro 

e isolado. 

Conforme salienta TIJERINA (2015, p. 133), com as deficiências sistêmicas da 

mediação pura e simples, tratando-se de conflitos sobretudo de ordem empresarial, a imediata 

e real necessidade dos tempos atuais é que haja acordos negociados, com base em demandas do 

mercado. Assim, a mediação genuína não seria o melhor método a ser utilizado do ponto de 

vista do fenômeno econômico, considerando a iminente possibilidade de que o conflito não seja 

resolvido e a atividade comercial possa ser prejudicada afetando assim a função social da 

empresa11. 

                                                             
11Sobre a função social da empresa, vide: NEVES, Edson Alvisi; NEVES, Lorrayne Fialho. Interesse 

público e função social da empresa. In Direito e Inovação: estudos críticos sobre Estado, empresa e 

sociedade/ organizadores, Clodomiro José Bannwart Júnior, Marcos Vinício Chein Feres, Marlene 

Kempfer. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2013.  
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Ainda sobre os acordos, TIJERINA (2015) aduz que a confiança e tranquilidade das 

partes é resultado da conjugação do mecanismo escolhido para resolução do conflito e a 

coercibilidade para o respectivo cumprimento das partes. Sobre a temática: 

Desta forma, os supostos interesses dos partidos colocados na mesa do debate 

transcendem a disposição que eles terão de pelo menos ter a intenção de realmente 

resolver o conflito. Isso é verdade, já que em muitas ocasiões é preciso interpretar 

erroneamente os verdadeiros interesses dos empresários com falsas posições e 

especulações marginalizadas da realidade; à luz disso, vamos analisar suas principais 

notas diferenciadoras. (TIJERINA, 2015, p. 133).  

Em contrapartida, o oposto pode ser encontrado nos escritos de Denise Manfredi e Marc 

Burbridge (2016, p. 359 – 362) ao vislumbrarem benefícios no uso da mediação, sobretudo em 

demandas empresariais, também chamada de mediação coorporativa. Os autores apontam a 

possibilidade da utilização da mediação para resolução  de conflitos no âmbito interno, isto é, 

uma vez que o conflito entre os pares afeta a produtividade, bloqueando processos e gerando 

custos para a empresa, foge do âmbito pessoal invadindo assim interpendência das partes, 

podendo ser utilizada a mediação coorporativa no ambiente interno  promovendo a mudança de 

paradigma dos envolvidos por intermédio do diálogo estratégico organizacional.  

Ainda sobre a mediação empresarial, há a perspectiva externa que corrobora o benefício 

de sua utilização. Conforme aponta GROSMAN e BAYER (387-388), as empresas não são 

autossuficientes e desta forma constantemente precisam contratar parceiros objetivando a 

realização da sua atividade fim, isto é, o objetivo final da sua atividade proposta. Assim, 

conforme aponta DUVAL e MUNOZ (2004, p. 4), a mediação empresarial possibilita que a 

recuperação da confiança nas relações econômicas que por ventura foram estremecidas. Logo, 

a mediação possibilita o controle continuado do processo e dos resultados pelas partes em 

contraposição aos riscos e incertezas da decisão por terceiros alheios aos negócios. 

Conhecer e identificar os interesses e posições das partes que se submetem a métodos 

alternativos de solução de conflito de fato é vital para que haja análise das reais intenções 

buscadas pelas partes em uma negociação, podendo atingir uma solução pacífica e duradoura 

ao conflito posto. 

Desta forma, proporcionando a oportunidade de tomada de consciência das intenções 

que culminaram no conflito e ofertando ainda a possibilidade de correção e reparação das 
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possíveis deteriorações decorrentes da instalação do conflito. Deteriorações essas que abarcam 

diversos aspectos, sejam eles econômicos, emocionais, psicológicos, entre outros. 

De certo, os interesses inicialmente perseguidos pelas partes integrantes da respectiva 

negociação não necessariamente terão efeitos reivindicatórios que eles pretendem na resolução 

do conflito, contudo, uma vez que interesses e posições forem identificados e individualizados, 

a possibilidade de efetivar acordos satisfatórios se torna mais latente.  

Por este prisma, objetivando expor as finalidades subjetivas pretendidas na adoção das 

cláusulas med-arb faz-se necessário diferenciar e dialogar com a solução do conflito com base 

nos interesses e posições. 

1.2.2.1.Solução do Conflito com base nos interesses 

O termo “interesse” apresenta significado vago e abstrato, o que pode dificultar o 

entendimento e estabelecimento de senso comum. Conforme dicionário pátrio da língua 

portuguesa, o termo “interesse” com etimologia do latim, significa “O que se considera 

relevante, vantajoso, útil. [..]Relevância atribuída a algo”, isto é, tudo que um indivíduo julga 

ser importante, útil ou vantajoso. (URY; L; M; GOLDBERG, 1998, p.5) De forma mais restrita 

Cândido Rangel Dinamarco (2005) conceitua o interesse como:  

uma relação de complementariedade entre a pessoa e o bem – aquela dependendo 

deste para satisfazer necessidades, este sendo potencialmente hábil a satisfazer 

necessidades das pessoas. Interesse, nesse sentido objetivo, não é ideia que guarda 

necessária relação com as aspirações dos sujeitos, ou seja, com a postura mental destes 

em relação ao bem. (DINAMARCO, 2005, p. 136). 

Em uma disputa, os interesses12 que irão fundamentar as posições adotadas pelos 

sujeitos. Sendo as posições entendidas como elementos tangíveis, pretensões dos sujeitos 

participantes do conflito. Contudo, a diferenciação entre os “interesses” e “posições” é uma 

linha muito tênue, que por vezes a diferenciação não irá se fazer e maneira clara e objetiva, nem 

mesmo para os que pleiteiam a resolução do conflito. (URY; L; M; GOLDBERG, 1998, p.5) 

                                                             
12 Decerto, o interesse ora aludido no presente trabalho em nada se confunde com o interesse processual 

da condição de ação que se remete à utilidade da prestação jurisdicional. Sobre o assunto ver: CINTRA, 

Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral 

do Processo. 22ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 275. 
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Para melhor elucidar a diferenciação entre as terminologias ora tratadas, será utilizado 

como ilustração situação hipotética de dois sócios (A e B) sobre a compra de equipamentos 

telefônicos para a comunicação empresarial. O sócio A sugere a compra do aparelho telefônico 

do modelo 1 por possuir bom sistema operacional. Por sua vez, o sócio B propõem a compra 

do aparelho telefônico do modelo 2 por possuir design mais moderno. Pergunta-se: 1) quais 

seriam as posições de cada sócio? Percebe-se de imediato que a posição do sócio A é comprar 

o aparelho do modelo 1 e por sua vez a posição do sócio B é comprar o aparelho do modelo 2) 

Quais seriam os interesses que fundamentam tais posições? O interesse que dá fundamento ao 

posicionamento do sócio A é satisfação que poderá ser adquirida no manuseio do sistema 

operacional e facilidade de efetuar determinadas atividades. Em contrapartida, o sócio B 

fundamenta sua posição no conforto da utilização do aparelho do modelo 2 e possibilidade de 

causar boa impressão perante as demais empresas. Assim, pode-se afirmar que a escolha de 

cada sócio pelo aparelho são suas respectivas posições enquanto os interesses seriam as 

justificativas para cada escolha. 

A divergência de opiniões quanto a melhor escolha do produto para empresa, conforme 

exemplo acima, pode criar um conflito de interesses que poderá ter um enfoque na solução com 

base nas posições ou com base nos interesses. Solucionar um conflito com base os interesses, 

isto é, na mediação, implica na utilização da comunicação, instrumento esse que oferece as 

partes a possibilidade de apresentarem seus interesses e razões ou pelo qual serão aplicados 

métodos e técnicas que objetivam a identificação das informações que resultam nos interesses. 

Por vezes é possível verificar a dificuldade para que os interesses de cada parte sejam 

revelados. Inicialmente, a problemática pode ser encontrada na identificação dos interesses, que 

no primeiro momento, as partes podem sentir dificuldades em identifica-las e expressa-las de 

maneira correta. Tal dificuldade pode estar vinculada as partes estarem com olhar fixo nas 

posições e não observarem os reais interesses e motivações a que se propõe. 

A segunda dificuldade reside no fato que de maneira paralela ao recebimento das 

informações é necessário que ao tomar ciência dos interesses as partes trabalhem para que haja 

desenvolvimento do processo de solução de conflito, exigindo a necessidade de cada parte em 

lidar com alguns fatores, dentre eles a emoção. 
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Uma vez identificado os interesses de cada parte em suas esferas individuais, faz-se 

necessário demarcar os pontos de convergência. Tal demarcação dos pontos que as partes 

divergem possuem em si o potencial de originar uma possível solução consensual.  Para que a 

solução ocorra faz-se necessário um diálogo claro e real onde as partes participem e estejam 

confortáveis a tal ponto que os verdadeiros interesses sejam expostos de forma honesta. (URY; 

L; M; GOLDBERG, 1998, p.6) 

Assim, por tudo que já foi posto, uma vez escolhido o método de solução de conflito 

baseado nos interesses dar-se-á pelos métodos consensuais. (URY; L; M; GOLDBERG, 1998, 

p.5). Contudo, mister salientar que o contrário não necessariamente é aplicável, isto é, o método 

de escolha de resolução de conflito com base nos interesses é mais indicado em métodos 

consensuais, contudo não necessariamente os todos métodos consensuais terão como matriz a 

observância os interesses, vide o exemplo da negociação barganhada13. 

A técnica de priorizar os interesses pode ser considerada um tanto quanto volúvel. Tal 

afirmação reside no fato que considerando que as partes podem gozar dos benefícios trazidos 

durante a troca de informações no processo de mediação. Contudo, em sentido oposto, deve-se 

lembrar que os reais interesses por vezes podem sofrer interferências psicológicas e emocionais 

no decurso do procedimento podendo até mesmo resultar em mutações dos respectivos 

interesses de qualquer das partes. Seria então um jogo de roleta russa? Como resolver tal 

problemática? 

Partindo do ponto de vista do sujeito em conflito, quase que instintivamente, parece 

mais satisfatória que a solução mais adequada para findar o conflito é aquela que atenda 

integralmente aos seus interesses e necessidades. Contudo, como é sabido, o conflito pressupõe 

que haja qualquer que seja alguma pretensão resistida e o sujeito desta resistência também 

possui seus interesses, que podem ser conflitantes ou não.  

                                                             
13Sobre a negociação barganhada: “Intuitivamente, a solução de um processo de barganha é dada pelo 

poder de cada parte, definido pela capacidade de impor às contrapartes um determinado resultado do 

conflito. Quando essa capacidade é perfeitamente assimétrica  ou seja, uma das partes pode impor 

unilateralmente a solução que deseja , a barganha é trivial.” AZEVEDO, Paulo Furquim de. 

Informação e Barganha: implicações estratégicas em arranjos verticais. Disponível  em: < 

https://www.researchgate.net/profile/Paulo_Azevedo7/publication/255627712_Informacao_e_Bargan

ha_implicacoes_estrategicas_em_arranjos_verticais/links/562f61c008ae4742240ac675.pdf>. 

Acessado em 01/10/2018. 
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Considerando que cada sujeito é portador de sua própria individualidade, cada parte tem 

um interesse, ou conjunto de interesses, que se encontra em conflito com os demais. Isto é, visto 

a existência de toda esfera de interesse que compreende e permeia cada uma das partes, existem 

pontos ou áreas de interesse em conflito. E é justamente na área de conflitos de interesse que a 

mediação trabalhará a comunicação e cooperação, criando mecanismos de diálogo entre as 

partes para que haja uma solução de ganho e satisfação mútuos. 

1.2.2.2.Solução de conflito com base nas posições 

Como já exposto, a individualização dos interesses das posições oportuniza as partes 

solucionarem seus conflitos de maneira mais harmônica, satisfatória e duradoura, podendo até 

mesmo evitar problemas, desgastes e outros conflitos oriundos do conflito principal. 

Tratando-se das posições, conforme salienta TIJERINA (2015, p. 134) estas podem ser 

justificadas quando há ausência de conhecimentos das necessidades dos demais integrantes do 

conflito, que na maioria das vezes sentem-se prejudicadas pela existência do conflito não 

enxergando sua parcela de responsabilidade para a instauração e perpetuação do mesmo. 

Há ainda outra a possibilidade para adoção de resolução de conflitos com base em 

interesses: a ausência de necessidade de relação harmoniosa, duradoura e continuada entre as 

partes. Assim,  pode-se dizer que há estratégias que devem ser observadas: (i) Quando o 

resultado para dada  negociação é muito importante e as partes valorizam o relacionamento 

entre elas, a melhor estratégia de negociação é a colaboração, podendo ser adotado a mediação 

genuína ou med-arb; (ii) Quando o resultado de determinado conflito é importante mas o 

relacionamento entre as partes não, pode-se adotar a negociação com técnicas de barganha, 

tendo em visto que deve-se maximizar os ganhos; (iii) Quando o resultado de determinado 

conflito não é de suma importância, contudo as partes valorização o relacionamento, pode-se 

adotar o método da colaboração ou negociação, com possibilidades de em algum momento uma 

das partes se encontrar sob subordinação; e (iv) Quando tanto o resultado quanto o 

relacionamento não for tão importante, a melhor estratégia é não negociar. 

Independe da escolha da metodologia de atuação, seja com base em interesses ou 

posições, o fragmento central está na capacidade de saber os reais interesses e posições, tendo 

em vista que as respectivas identificações tanto do aspecto individual do próprio sujeito quanto 
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da outra parte proporcionarão uma negociação com repercussões menos negativas para o seu 

ambiente. Portanto, identificar e distinguir os interesses e posições possibilita entender o 

comportamento das partes, como será desenvolvido o mecanismo de solução de conflito 

escolhido e até mesmo traçar uma prognóse do futuro no que tange a satisfação unilateral ou 

mutua. 

A utilização das posições como base negocial pode tornar a tomada de decisão, de ambas 

as partes, mais inflexível. A posição é a ótica individual que elimina e rejeita toda e qualquer 

outra possibilidade e postura de alternativa tangível. Assim, os indivíduos que focam tão 

somente na posição têm a margem negocial extremamente escassa, ficam limitados ao que as 

pessoas dizem que querem, que podem ou não estarem relacionados com suas reais 

necessidades e interesses. 

Se os interesses se presumem, informalmente, no questionamento “Do que você 

precisa?”, a posição entende-se como “O que você quer?”. Assim, explorar a posição como 

meio negocial acarreta em assumir o risco e probabilidade que em algum momento uma das 

partes sairá em desvantagem, pois se as posições estão divergentes o acordo só poderá ser 

firmado quando uma das partes ceder e mover-se da sua posição inicial.  

TIJERINA (2015, p. 133-135) ressalta que considerando a redução de possibilidades na 

tomada de decisão caso seja adotado a satisfação das posições, a mudança de posição para a 

realização de um acordo ou resolução do conflito pode denotar perda de credibilidade na visão 

da outra parte, o que pode incentivar a permanência de um conflito.  

Pelo exposto, as partes são livres para selecionar o melhor estilo de negociação ou 

resolução de conflito que melhor se adapte às suas respectivas reinvindicações e interesses, 

dentre eles: a solução de conflito com base em posições que seguiram os parâmetros de uma 

solução justa e certa, sobre a ótica da culpabilidade e satisfação das leis e negócios jurídicos 

previstos. 

Independentemente do método escolhido, posições ou interesses, a finalidade subjetiva 

para solução do conflito deve apresentar benefício para as partes, colocando-as em situação 

melhor do que se encontravam antes da tomada de decisão de escolha do método. Pois, se assim 

não fosse, um agente no uso de sua racionalidade não aceitaria nenhuma margem negocial. 
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Neste contexto, seguindo as considerações fornecidas no guia de negociação, em sentido 

amplo, desenvolvido pela escola de Harvard Business Essentials (2004, p.16), em qualquer 

negociação bem-sucedida estão presentes a análise de quartos elementos basilares: alternativa 

à negociação, o limite mínimo e máximo para um possível acordo e a flexibilidade de cada parte 

para as possíveis concessões. 

Objetivando elucidar o acima disposto, os tópicos a seguir passam a tecer informações 

a respeito sobre as melhores alternativas para um acordo negociado, o preço da reserva e a zona 

de possível acordo. 

1.2.2.3.Melhor Alternativa em um acordo negociado – BATNA 

Para que serve o BATNA? Qual é a sua função? Qual é a relação do BATNA com a 

tentativa de resolução do conflito? Como se dá sua aplicação?  

A melhor alternativa em um acordo negociado, também chamado de BATNA, tradução 

do termo “Best alternative to a negotiated agreement" é um conceito desenvolvido por Roger 

Fisher e William Ury (1992). Como referência basilar no ensino dos negócios, O BATNA foi 

criado nos anos 60 na Faculdade de Direito de Harvard. 

O BATNA refere-se a analisar as opções dadas, e dentro de o universo de possibilidades 

que podem ser ofertados, identificar a melhor alternativa individual que a parte almeja 

conseguir. Para que a negociação seja bem-sucedida é necessário a adequada aplicação do 

BATNA, assim, é imprescindível saber qual é a melhor alternativa antes de iniciar a negociação. 

El BATNA corresponde al curso de acción que usted seguiria si no lograr cerrar um 

acuerdo. Conocer el próprio BATNA implica saber qué acción ca a tomar o qué 

ocurrirá si no llega a um acuerdo. (Harharvd Business School Publishing, 2007, p. 

17). 

Identificar o BATNA possibilita uma parcela de prognóse do futuro dentro do processo 

negocial; isto é, é possível quantificar quando uma tomada de decisão dentro da negociação é 

economicamente rentável ou não, ou ainda, se um acordo é benéfico, individualmente ou 

mutuamente, no campo dos interesses e/ou posições. No mesmo sentido: 

Nunca acepte um acuerdo que sea inferior a su BATNA. Al determinar esta última, 

sin embargo, asegúrese de considerar todos los factores involucreados, inclusos 
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algunos de aquellos elementos intangibles y difíciles de medir, como el valor de la 

reclación. ((Harharvd Business School Publishing, 2007, p. 27). 

Em vista disso, com a identificação do BATNA é possível determinar quando é benéfico 

negociar e quando deve-se negar uma proposta e mesmo em quando paralisar a negociação.  

Conforme salienta TIJERINA (2015, p. 138) quando o BATNA é forte, é aconselhável negociar 

para obtenção de termos mais favoráveis aos interesses, isto é, quando o BATNA é forte a parte 

tem condições mais favoráveis para utilizar como recurso em caso de falha na obtenção do 

acordo. 

Em sentido oposto, quando o BATNA é fraco, o afirmado acima é contrário. Sendo o 

BATNA fraco, a margem negociação é escassa, por conseguinte, a negociação também será 

fraca. Contudo, mister salientar que o BATNA fragilizado não é sinônimo de “não negociação” 

ou fracasso premeditado da negociação. Conforme orienta, Harvard Business Essentials (2004), 

independentemente do nível de debilidade do BATNA, existem três possíveis soluções para o 

fortalecimento da posição enfraquecida: (1) melhorar o BATNA; (2) Identificar o BATNA dos 

demais participantes da negociação; e (3) enfraquecer o BATNA dos demais participantes da 

negociação.  

Desta maneira, é indispensável que a parte negociadora estabeleça seu próprio BATNA 

em uma negociação para que estabeleça sua melhor estratégia de negociação a ser adotada. No 

mesmo sentido o conseguir estabelecer o BATNA da parte oponente garante identificar a 

possível zona de acordo (ZOPA) que facilitará a não só a escolha de método de negociação 

como também a satisfação de posições e interesses mútuos.  

Sob tal lógica negocial, a parte débil de alternativas é chamada de “tomador de negócio” 

(deal taker) sendo quase que institivamente o aceite do acordo proposto, enquanto a parte que 

explora suas alternativas por intermédio do BATNA é chamado de “negociador” (deal maker), 

pois a ele é incumbido a criação do acordo, isto é, o indivíduo que melhor explora o BATNA é 

a parte dominante na relação negocial. (Harvard Business Essentials, 2004, p. 24). 

1.2.2.4.Princípio do preço de Reserva 

Já explanada a ideia do BATNA, é necessário tecer breves comentários sobre o preço 

de reserva. Também conhecido como o ponto de retirada (Walk-away), o preço de reserva serve 
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como base para entendimento e identificação do ponto menos favorável que o sujeito se 

dispõem a aceitar o dado acordo. (Harvard Business Essentials, 2004, p. 90) 

Embora não necessariamente igual, o preço de reserva é derivado do BATNA, sendo 

àquele semelhante a este à medida que a negociação tratar tão somente de valores pecuniários 

e houver correspondência monetária factível no BATNA.  

Para melhor elucidar a compreensão do exposto, cita-se o exemplo ficto de uma 

negociação de venda de estabelecimento comercial. O empresário X (comprador) deseja 

adquirir o estabelecimento comercial do empresário Y (vendedor).  O comprador X considera 

pagar o equivalente a R$100,00 (cem reais) por todos os bens corpóreos e incorpóreos da 

respectiva empresa. Assim, R$100,00 (cem reais) será o BATNA do empresário X. Contudo, o 

comprador X considera que as patentes da empresa, objeto da negociação proporcionaria, maior 

receita a longo prazo, motivo pelo qual estaria disposto a pagar a quantia de até R$150,00 (cento 

e cinquenta reais). O valor de   R$150,00 (cento e cinquenta reais) é o preço reserva de X. 

Assim, considerando que o BATNA de X é R$100,00 (cem reais) e seu preço reserva é 

de R$150,00 (cento e cinquenta reais), se o empresário Y (vendedor) solicitar valor superior ao 

preço reserva de X (R$150,00 /cento e cinquenta reais), X não encontra incentivos econômicos 

para a realização da compra do estabelecimento comercial em questão, logo, ou tentará 

barganhar o preço ou, em caso de falha na barganha, não efetuará o negócio, se só considerar 

elementos puramente econômicos. 

1.2.2.5.Zona de possível acordo (zone of posible agrément) - ZOPA 

Identificado o BATNA e o preço de reserva, é possível que as partes realizem um acordo 

voluntário? Um acordo poderá ser firmado após ser analisado o BATNA e o preço de reserva, 

isto é: ao ser encontrado o ZOPA. Mas afinal o que é o ZOPA? 

A zona de possível acordo (tradução da língua inglesa “zone of posible agrément”), que 

recebe a abreviação “ZOPA”, é a zona da quantificação do possível acordo, isto é, é o intervalo 

dentro do qual o possível acordo pode ser realizado. 

O ZOPA ocorre na delimitação entre os limites superiores (BATNA) e os limites 

inferiores (preço de reserva), ou seja, o ZOPA é a interseção da equivalência e justaposição 



40 
 

entre o BATNA e o limite de reserva das partes. Assim, suponha uma negociação entre dois 

participantes (X e Y) no contrato de compra e venda.  

A parte X possui o preço de reserva para compra o equivalente a R$ 200,00 (duzentos 

reais), e por ser portador da racionalidade econômica deseja pagar o menor valor possível, que 

por seus cálculos subjetivos é equivalente a R$10,00 (dez reais).   

 

Em oposição, o vendedor, parte Y,  por sua vez também pe um agente dotado de 

racionalidade econômica, logo: deseja maximizar seus lucros e minimizar suas perdas. Assim, 

a parte Y possui o preço de reserva equivalente à R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e deseja 

na negociação a obtenção do maior valor pecuniário possivel, o equivalente à R$ 400,00 

(quatrocentos reais). 

 

Conforme gráfico apresentado, a ZOPA é o intervalo entre o preço de reserva de X e o 

preço de reserva de Y. Assim, considerando que há possibilidade de benefícios para as partes 

envolvidas na respectiva negociação, o ZOPA passa existir. Tem-se a margem negocial 

equivalente à R$ 50,00 (resultado da diminuição do preço de reserva de X e Y): 
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Ressalta-se, contudo, que nem sempre uma negociação haverá ZOPA. Por exemplo, se 

no caso ficto acima, invertendo os valoes, o vendedor (parte Y) fixa seu preço reserva o 

equivalente à R$200,00 (duzentos reais) e o comprador (parte X) fixa seu preço reserva o 

equivalente à R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Conforme demostração gráfica, não há superposição de intevalo que possibilite um 

possível acordo, logo, não há ZOPA. Considerando que negociadores são dotados de 

racionalidade econômica, isto é, tentam maximizar seus lucros e minimizar suas despesas,  

pode-se afirmar que se a negociação for efetuada fora dos valores da ZOPA não haverá acordo, 

irrelevante sendo as habilidades dos negociadores. 

Não havendo BATNA a negociação tende a fracassar ou apenas a ser baseada em outros 

elementos, tais como ameaça, consistencia de assimetria informacional de prognóse de futuras 

situações, recompensa, prova social, urgência,  blefe, etc. Fato é: haverá grande risco da 

negociação se tornar competitiva de barganha e em algum momento uma das partes poderá se 

encontrar numa posição de vulnerabilidade e fatalmente não se sentirá satisfeita com a 

negociação e como consequência encontrará resistência para negociar novamente com a parte. 

Não havendo ZOPA, para que aumente a possibilidade de um acordo harmônico, faz-se 

necessário  que o valor de reserva de uma das partes seja alterado ou que os valores da reserva 

de ambas as partes sejam revistos. (Harvard Business Essentials, 2004, p.19-22) 

Contudo, como poderá ser observado nos próximos capítulos, ainda que as partes 

tenham racionalidade econômica, há casos em  que  as partes valorizam elementos subjetivos 

em detrimento dos objetivos, o que poderia servir como somatória ou novo elemento na 

realização de um acordo. 
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CAPÍTULO II: MED-ÁRBITRO: A VINCULAÇÃO 

ENTRE MEDIADOR E ÁRBITRO 

 

Em territórios alienígenas podem ser conhecidos como “terceiro neutro/neutral”, aqui 

por motivos não meramente etimológicos denominaremos de terceiro imparcial; a razão para 

tanto será descrita no decorrer do presente capítulo. O terceiro imparcial é o sujeito alheio ao 

processo que irá intervir para participar em conjunto com as partes, seja para resolve-los ou 

para ajudar no diálogo, a depender do procedimento a ser adotado. 

Ainda que no primeiro momento pareçam sinônimos, conforme ensinamento de 

Fernando Gama de Miranda Netto et. al. (2014, p. 111-112), a imparcialidade e neutralidade 

são concepção distintas. Segundo os autores, a neutralidade estaria no campo da psique, isto é, 

a neutralidade está diretamente relacionada ao campo de ideias e percepções pessoais do 

indivíduo, enquanto a imparcialidade é entendida como a não interferência ou julgamento que 

gere favorecimento a alguma das partes. Assim, a neutralidade está relacionada com o campo 

das ideias e desta forma sendo possível de ser evitada, enquanto a imparcialidade seria a 

externalização das ideias, por meio dos atos, que não implicam em favorecimento de nenhuma 

das partes. 

As intervenções podem ser de maneiras variadas, em conformidade com o MASC 

escolhido. De certo, as modalidades de intervenção estão atreladas aos poderes e faculdades 

conferidas pela legislação vigente e pelas partes no exercício de sua autonomia de vontade. 

O terceiro imparcial preferencialmente será uma entidade ou indivíduo (s) com 

treinamento e experiência na gestão de relações interpessoais, tratando-se de processos auto 

compositivos, como por exemplo a mediação. Sendo procedimento heterocompositivo, como a 

arbitragem, o terceiro imparcial será preferencialmente especialista no assunto objeto do 

conflito. 

Como já exposto em oportunidade pretérita, tratando-se no processo de mediação quem 

irá conduzi-lo é o mediador, enquanto no processo arbitral quem irá desenvolver o papel de 

julgador é denominado como árbitro. Ressalta-se que independente da escolha do método 

alternativo para solução de controvérsias a escolha do terceiro imparcial, via de regra, é
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livremente acordado entre as partes que poderão escolher entidades ou individuo (s) que 

possuem maiores experiências. 

Tal liberdade advém do princípio da autonomia de vontade reconhecido universalmente 

em matéria de MASC. Considerando então que as partes têm autonomia da vontade nas 

escolhas poderão escolher com base em qualquer outro requisito, como por exemplo a confiança 

e não na expertise da matéria objeto da controvérsia. 

Ocorre, que em territórios alienígenas há fomento para que um mesmo indivíduo 

desenvolva a dupla função de mediador e árbitro no processo med-arb, recebendo a 

denominação: med-árbitro. 

Na ocorrência das capacidades atuantes se fundirem na mesma figura, o nível de 

importância e responsabilidade fruídas pelo terceiro imparcial tomam uma nova dimensão, de 

maior responsabilidade, em detrimento da análise em funções separadas. O aumento da 

dimensão é devido ao maior risco de ocorrer alguma mácula no processo med-arb. 

A crescente possibilidade de falhas está atrelado com o aumento de risco da falta de 

capacidade que o indivíduo possa exercer fielmente suas funções. Isto é, há controvérsias 

quanto à possibilidade de o indivíduo agir de forma eficaz e imparcial no papel de mediador e 

árbitro no mesmo cenário conflitante. 

No cenário do procedimento de mediação, a controvérsia paira na eficácia do 

cumprimento integral, imparcial e de flexibilidade necessárias na implementação do papel de 

mediador. A hipótese é posta considerando que em dado momento o terceiro imparcial pode, 

ainda que de forma inconsciente, pressionar as partes a chegarem a um acordo. Outro problema 

vislumbrado é a possibilidade da ausência de honestidade das partes para com o mediador 

considerando que não havendo acordo, o mediador que já teve acesso a informações emocionais 

e confidenciais, por meio do cáucus, irá desenvolver o papel de árbitro, isto é, julgador.  

 Contudo, no momento em que o terceiro imparcial se torna árbitro, outros problemas 

se tornam evidentes, sobretudo na ocorrência de uma mediação prévia. Tais problemas 

desaguam na seara ética, legal, social, econômica e em alguns casos legal. A hipótese de 

problemas na dupla atuação já na fase do processo arbitral pressupõe a existência de afetação 
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no julgamento do árbitro que teve discussões intimas, no cáucus, com as partes e desta forma 

poderá ter sua imparcialidade afetada. 

A imparcialidade supracitada pode ser causa não só por traços de empatia desenvolvida 

durante o procedimento de mediação, mas também pelo acesso as possíveis informações 

confidenciais reveladas durante o cáucus. Decerto, o med-árbitro tomará suas respectivas 

decisões com base precisamente em sua opinião e análise do caso e desta forma podem surgir 

queixas de influências das partes durante o estágio da mediação, fazendo assim o processo cair 

em descrédito. 

Diante das problemáticas e controvérsias ventiladas é que o capítulo pretende analisar a 

função, limites e externalidades na ocorrência da cumulação de função entre mediador e árbitro 

na mesma figura. 

2.1. VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO MED-ÁRBITRO. 

Como todo e qualquer método, a med-arb apresenta vantagens em detrimento de outros 

métodos de solução de conflito. Importa saber sua possível adequação e admissão. A questão e 

controversa e muito debatida mundialmente; a doutrina aponta inúmeros exemplos de 

divergências de posicionamentos no que tange a unificação no desenvolvimento de funções 

entre mediador e árbitro, dando origem ao med-árbitro. 

 De um lado há defensores da separação de funções para que haja manutenção da 

imparcialidade e não macule o procedimento em cada fase (ROSS DONA, 2013
 ), e no oposto há 

a defesa do exercício duplo das funções pelo mesmo indivíduo como será demostrado no 

presente capítulo. Assim, será analisado as vantagens e preocupações que serão discorridas no 

presente capítulo na utilização do mesmo individuo para a dupla função de mediador e árbitro 

objetivando ajudar a moldar o tipo de atividade que o med-árbitro pode engatar. 

Defensores da utilização do mesmo do med-árbitro tentam salvaguardar as 

características fortes dos processos em separado (mediação e arbitragem) vistas como 
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vantagens, de maneira a mitigar as características que apresentam desvantagens dos processos 

em separado.14  

Como já exposto, as principais vantagens ofertadas pelo med-arb são as diversas 

possibilidades que as partes passam a ter de resolverem o conflito de forma criativa com 

controle sobre a solução impondo, contudo, resoluções definitivas e vinculativas do conflito em 

caso de não acordo. A temática exposta já foi trada no capítulo denominado “Med-Arb”. Não 

obstante, a literatura alienígena apresenta outras vantagens tais como: eficiência, aplicabilidade 

jurídica, qualidade dos resultados, flexibilidade, incentivo de resolução do conflito e 

comportamento honesto das partes. 

2.1.1. Eficiência  

Importa inicialmente informar que a eficiência tratada no presente tópico diz respeito 

tão somente a eficiência energética, isto é, diz respeito a economia de custos desprendidos para 

a realização da med-arb com o mesmo terceiro imparcial e a minimização do tempo desprendido 

para a resolução final do conflito. 

Conforme BLANKENSHIP (2006) e KAUFMANN-KOHLER (2015) apresentam a 

eficiência como principal vantagem na escolha do processo med-arb e a mais forte razão para 

sua adoção.  

A utilização de concentração e funções (mediador e árbitro) em um mesmo indivíduo   

pode poupar tempo considerando que não será necessário reexaminar as qualificações de 

potenciais árbitros para que seja iniciada a fase de arbitragem (PHILLIPS, 2009). No mesmo 

sentido, escolhendo o med-árbitro as partes podem poupar tempo para iniciar o procedimento 

da arbitragem (considerando que o med-árbitro já está familiarizado com o caso (REWALD; 

KIMBERLY). 

PHILLIPS (2009) apresenta que a med-arb realizada pelo mesmo terceiro imparcial, 

med-árbitro, tem o potencial de economia de lapso temporal até mesmo na audiência. O autor 

                                                             
14Para aprofundamento da temática vide: Vide:Thomson, Claude, Med-Arb - A Fresh Look (2006) (on 

file with the ICC Documentation & Research Centre); Wolski, Bobette, Arb-Med-Arb (and MSAs): A 

Whole Which Is Less than, not Greater than, the Sum of Its Parts?, 6(2) Contemp. Asia Arb. J. 249 

(2013); Hindle, Royden, Mixing it up: Medarb Re-visited (unpublished paper prepared for the AMINZ 

Seminar ‘Current issues in Arbitration’, Mar. 2014) 
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ressalta que uma vez que a med-arb é conduzida pelo med-árbitro, este pode apresentar um 

resumo para a fase arbitral que facilitará o andamento processual, por vezes, podendo até 

mesmo ser dispensável a realização de audiência supracitada tendo em vista que o med-árbtiro 

já está familiarizado com a causa. Assim, havendo comum acordo entre as partes, o med-árbitro 

poderá proferir a sentença arbitral baseado nos fatos apresentados na mediação juntamente com 

as provas apresentadas na fase arbitral. 

A economia de tempo parece razoável se considero que o conflito será sanado na fase 

de mediação, assim sendo, tempo e custos para a arbitragem seriam contidos. Contudo, como é 

sabido, participar de uma mediação não significa que o conflito será sanado.15 Logo, 

considerando que as partes têm autonomia de vontade, recursos financeiros limitados, uma vez 

que o conflito não é sanado na fase preliminar de mediação, sendo assim levado à fase arbitral, 

a med-arb realmente apresente eficiência?  

2.1.2. Qualidade dos resultados 

DE VERA (2004) relata que o resultado alcançado na utilização do med-árbitro é de 

melhor qualidade se comparado a med-arb realizada por terceiros imparciais distintos, isto é, 

na não acumulação de funções em um mesmo indivíduo. Considerando que a mediação guiada 

pelo med-árbitro ajuda as partes a atingirem um resultado mais justo na mediação se comparada 

com a mediação genuína ou ainda com a mediação feita por um terceiro imparcial distinto do 

terceiro imparcial na arbitragem. Observa-se que para DE VERA (2004) a qualidade dos 

resultados está associada ao critério de justiça. 

Enquanto o mediador genuíno ajuda as partes a alcançarem a sua negociação, os med-

árbitros são mais propensos a flexionar o critério “justeza” na busca do resultado, pois não 

havendo acordo entre as partes, o med-árbitro será o tomador da decisão. (BARTEL, 1991) 

Seria essa a função do mediador nos moldes brasileiros? 

Em caso de não ocorrência de solução na mediação, a disputada segue o fluxo para a 

arbitragem, para que haja a sentença arbitral no momento oportuno. Conforme relata BARTEL 

                                                             
15 Lastly, despite well-meaning efforts, the mediation process may still fail, 

adding to the delay and expense of reaching an effective resolution to the 

commercial dispute. (DE VERA, 2004, p. 155) 
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(1991) a sentença arbitral proferida em sede do med-árbitro é mais suscetível de maior 

aceitabilidade pelas partes do que a sentença proferida pelo árbitro genuíno. A explicação para 

afirmação, segundo BARTEL (1991), reside no fato de as negociações ulteriores realizadas na 

mediação podem originar acordos e medidas processuais que resultariam em soluções mais 

previsíveis e aceitáveis.  

O med-árbitro tendo acesso as informações na mediação, facilitaria as partes a chegarem 

a acordos de forma mútua e aceitável, ou ainda, permitindo que a decisão seja mais informada 

em relação à arbitragem.  Assim, utilizar o med-árbitro como terceiro imparcial possibilita as 

partes a chegarem a acordos criativos, reescrever negócios, denuncia-los e chegar a acordos 

com maior grau de aceitabilidade e cumprimento mútuo. (NIGMATULLINA, 2016, p.39) 

2.1.3. Honestidade das partes 

Há algum fator que interfere no comportamento das partes? As partes estariam mais 

suscetíveis à honestidade, ou ausência dela, considerando o julgador? Conforme poderá ser 

observado no capítulo III, a influência da percepção dos agentes no caso demandado influencia 

diretamente para a (não) realização de acordos. Tal fato é devido se for considerando que os 

indivíduos não são totalmente alheios a elementos subjetivos percebidos ou ainda se uma 

informação for distinta da realidade, tornando-os indivíduos otimistas ou pessimistas. 

Defensores da utilização do med-árbitro alegam que as partes estão mais passíveis à 

utilização da boa-fé na mediação ao tentarem negociar. Assim, a negociação seria mais robusta 

e honesta com relação a demanda proposta considerando que ao tratarem de determinado 

assunto, o med-árbitro no exercício de sua dupla função em dado momento seria o tomador da 

decisão proferindo a sentença arbitral vinculativa. (BLANKENSHIP, 1973) 

Segundo KAGEL (1973), as partes sendo mais propensas à honestidade comportamental 

é chave propulsora para o med-árbitro aja e maneira correspondente. Logo, pode-se entender 

que o comportamento dos integrantes na resolução do conflito pela med-arb, partes e med-

árbitro, é cíclico.  

Com a utilização do med-árbitro é possível também empoderar a parte mais fraca na 

negociação durante a mediação. Durante o processo de mediação, a parte que se encontra, 
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aparentemente, em desvantagem pode negociar com maior grau de confiabilidade e segurança 

considerando que caso não haja obtenção de acordado de aceitabilidade mútua, o med-árbitro 

irá tomar uma decisão ao final.  (LAWDAY, 2009, p.15) Tal característica seria privativa e 

exclusiva da med-arb que utiliza o med-árbitro?  O terceiro imparcial desenvolvendo a função 

somente de árbitro, não chegaria a uma resolução final e vinculativa? Poderia o terceiro 

imparcial no desenvolvimento da função de árbitro genuíno empoderar uma das partes? 

BARTEL (1991, p. 682-683) orienta que a principal diferença na utilização do med-

árbitro e do mediador sem acumulo de funções reside no fato da possibilidade de produção de 

um resultado  considerado mais injusto, isto é, segundo o autor é possível que a parte 

considerada como estando em desvantagem  poderia ser pressionada pela outra parte a aceitar 

um acordo com resultados mais injustos, como única forma de findar o litígio; ressalta ainda 

que a mediação realizada pelo mediador genuíno, sem acumulo de funções, o mediador pode 

não querer empoderar uma das partes para que a negociação seja igualada. O autor ainda 

evidência que não é garantido a parte vista como fraca no que tange a habilidades negociais 

e/ou poder um resultado favorável, contudo, a mediação realizada pelo med-árbitro pode ajudar 

a garantir que a fraqueza não se torne um fator em si. 

No mesmo sentido, considerando que o med-árbitro irá decidir ao final caso não haja 

acordo, torna-se um incentivador para que a parte vista como mais forte torna-se razoável e com 

maior grau de consciência de justiça (BARTEL,1991, p. 682-683). O pensamento de BARTEL 

(1991) encontra respaldo na teoria da análise econômica do direito(COOTER; ULEN, 2010), 

tratada no capítulo a seguir, que identifica que se uma das partes estiver em posição otimista, 

mais forte, em relação ao seu desempenho, tenderá a maximizar excessivamente o seu lucro 

rejeitando toda e qualquer oferta de acordo extrajudicial com valor inferior ao esperado. 

Contudo, mister salientar que o liame entre o comportamento mais honesto das partes e 

a utilização do med-árbitro não encontra respaldo em dados empíricos para confirmar ou negar 

tal fato. Sendo assim, até o presente momento há carência de pesquisas empíricas de 

embasamento para comprovação de teoria; as constatações expostas são pautadas tão somente 

em análise bibliográfica.  
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2.1.4. Incentivo para resolução 

Como poderá ser observado no Capítulo III, há fatores e elementos subjetivos e 

objetivos que interferem na tomada de decisão dos agentes no que tange à escolha de litigar ou 

não. O mesmo ocorre quando os tomadores de decisão, agora já adeptos e integrantes da med-

arb são chamados à tentativa negocial na mediação. 

Defensores da utilização do med-árbitro acreditam que as partes trabalhem mais 

intensamente a tentativa de resolução de conflito na mediação tendo em vista que, se assim não 

for, em momento posterior a arbitragem não será evitada. Assim sendo, há incentivos para a 

resolução do conflito na mediação para que seja evitado uma decisão vinculativa pela sentença 

arbitral. (PHILLIPS, 2009, p. 8) 

 A pressão para resolução de conflito na mediação quando há utilização do med-árbitro 

pode tornar-se maior do que se comparado à utilização do mediador autônomo. A pressão 

supracitada pode ser explicada pelo fato do med-árbitro possibilitar de pronto, a pedido de uma 

das partes, a adjudicação obrigatória, enquanto na utilização de diferentes terceiros imparciais 

a arbitragem por ser presidida por outro terceiro imparcial, árbitro, alheio a mediação, o 

processo arbitral estaria mais remoto, podendo assim ter aumento de lapso temporal para a 

resolução do conflito.(PHILLIPS, 2009.2, P 12); assim, a possibilidade da sentença arbitral 

poderia servir como forte incentivo para que as partes obtenham sucesso na resolução do 

conflito durante a mediação. Contudo, seria esse incentivo desejável? Em algum momento, o 

incentivo acima disposto, estaria em uma linha tangencial com a coação? 

McGillicuddy, Welton e  Pruitt (1987, P. 104) realizaram um estudo empírico em um 

centro de mediação comunitária, com dados coletados no Centro de Solução de Controvérsias 

de Westen Nova York, objetivando testar os impactos comportamentais  durante o processo de 

mediação em três modelos distintos de intervenção de terceiros imparciais: (1) mediação pura; 

(2) med-arb conduzida por diferentes imparciais e; (3) med-arb conduzida por med-árbitro.  

Os resultados da pesquisa supracitada mostraram que utilização o med-árbitro 

apresentaram menos hostilidade comportamental sob a dimensão do conflito, apresentando 

comportamentos mais conciliatórios na mediação, apresentando propostas para soluções com 
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maior grau de concessão nas decisões. McGillicuddy, Welton e Pruitt (1987) explicam que o 

comportamento pode ser devido pela dupla influência que o med-árbitro encontra na med-arb. 

Assim, as partes encontraram incentivos para o comportamento acima exposto pois 

receavam a perda de controle na transição da mediação para a arbitragem (McGillicuddy, 

Welton e Pruitt, 1987). Seria correto a afirmação que as partes estariam se sentindo coagidas? 

A coação por si só não seria considerada um fator sine qua non para q quebra da voluntariedade 

que é o pilar de todo e qualquer método alternativo de solução de conflito? 

Outro argumento de incentivo para o comportamento ora exposto é que as partes 

apresentariam uma relação de maior preocupação com o árbitro do que pelo mediador, tendo 

em vista que ao mediador é destituído o poder decisório, tampouco vinculativo. Daí o 

posicionamento mais amistoso das partes ao tratarem com o med-árbitro (McGillicuddy, 

Welton e Pruitt, 1987). 

Outro fator que se torna incentivador para a resolução do conflito é que os med-árbitros, 

se comparados a mediadores, possuem maior poder de persuasão considerando que a sentença 

arbitral, via de regra, não é passível de recurso, as partes tendem a não ignorar as tentativas de 

mediação realizadas pelo med-árbitro. 

2.1.5. Flexibilidade 

O excesso de formalismo procedimental pode gerar o “engessamento” do processo, seja 

ele judicial ou extrajudicial, limitando determinadas situações no decurso processual. Decerto, 

o formalismo presente nos processos possibilita ordenar os limites processuais criando regras 

previamente postas assegurando assim a segurança jurídica. 

Em sentido oposto ao alto grau de formalismo que dificulta a celeridade da resolução 

conflituosa, a med-arb realizada pelo med-árbitro apresenta-se como atributo diferenciador. 

Segundo PHILIPS (2005, p.30) a med-arb realizada com um único terceiro imparcial é o 

processo mais flexível se comparado aos demais MASC. 

SHENEIDER (1998) explica que a flexibilidade nessa modalidade de med-arb é 

proporcionada a dupla função exercida pelo terceiro imparcial, isto é, uma vez que é outorgado 
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ao med-árbitro o acumulo de funções há a possibilidade de alternação entre a mediação e 

arbitragem sem grandes embaraços, tornando o procedimento mais flexível e célere. 

SHENEIDER (1998) ressalta ainda que a utilização do med-árbitro possibilita a 

maximização de resolução do conflito considerando que uma vez que desenvolve a dupla 

função (mediador e árbitro) possui informações completa do caso, sabendo os pontos fortes e 

fracos das respectivas posições, podendo auxiliar com maior consciência a resolução da 

controvérsia. 

 Utilizando o med-árbitro seria possível a retomada do procedimento de 

mediação a qualquer momento em caso de concordância mútua, possibilitando a criação de 

soluções criativas à disputa com o grau de efetividade da arbitragem. Assim, os med-árbitros 

podem ofertar a realização de uma nova mediação no decurso do processo arbitral. 

 A flexibilidade procedimental além de poder ofertar maiores soluções 

mutualmente aceitáveis possibilita ainda a manutenção das relações entre as partes, tornando 

assim as decisões provenientes da med-arb com maior grau de confiabilidade e executividade. 

2.1.6. Aplicabilidade jurídica 

Como já debatido em oportunidade ulterior, a utilização do med-árbitro para a resolução 

do conflito pode garantir a resolução final do conflito em tempo satisfatório com maior grau de 

aceitabilidade mútua. Assim, caso uma solução do conflito não seja alcançada na mediação o 

med-árbitro tomará a decisão final e vinculativa na arbitragem. Assim, o med-árbitro é capaz 

de superar o elemento não vinculativo da mediação comprometendo as partes à resolução final 

do conflito. 

Outro fator importante de aplicabilidade jurídica é tornar a decisão exequível segundo 

os termos da Convenção de Nova York de 1958, diploma internacional de caráter multilateral, 

que trata sobre o reconhecimento e execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras. A 

aplicabilidade jurídica em conformidade com a respectiva Convenção encontra amparo 

considerando que uma solução firmada na mediação poderá ser homologada pela sentença 

arbitral, ou ainda, no decurso da arbitragem poderá ser firmado acordo na mediação que se 

tornará internacionalmente executável nos termos da Convenção de Nova York. 



52 
 

Convenção de Nova York.Artigo I -2 – Entende-se por “sentenças arbitrais” não 

apenas as sentenças proferidas por árbitros nomeados para determinados casos, mas 

também as que forem proferidas por órgãos de arbitragem permanentes aos quais as 

Partes se submeteram. (Convenção de Nova Iorque, 1958). 

Assim, a decisão firmada pelas partes e confirmadas e/ou homologadas em sede arbitral 

terá sua executividade internacional reconhecida e amparada pela Convenção em epígrafe. Essa 

seria uma grande vantagem ofertada pela utilização do med-árbitro (FLAKE, 2015), 

considerando a desnecessidade de maior dispêndio financeiro e de lapso temporal, o med-

árbitro teria a competência de findar o conflito demandado, mesmo sem a fase de mediação, 

com amparo na Convenção de Nova York. 

A mediação oferece inúmeras vantagens, contudo encontra-se ausente mecanismo 

unificado que garanta aplicação internacional à acordos firmados no procedimento; a ausência 

de mecanismo regulatório e de execução, em caso de pretensão resistida, pode  apresentar-se 

como obstáculo à  maior difusão e desfrute da mediação genuína em uma disputa na seara 

internacional, por consequência a utilização da med-arb realizada com med-árbitro pode trazer 

benefícios se comparado à mediação genuína ou a med-arb realizada por terceiros imparciais 

distintos. 

Há a necessidade de mecanismos para o cumprimento do que foi acordado na mediação? 

É necessário mecanismos de vinculação? Ora, de fato em um mundo ideal não haveria 

necessidade de mecanismos de validação e/ou execução para assuntos firmados em sede de 

mediação considerando que a mediação tem como princípio basilar o acordo voluntário e seu 

cumprimento também deveria ser voluntário; contudo, deve-se lembrar que o cenário não é 

lúdico: as relações podem ser imperfeitas e diversas circunstância podem afetar, direta ou 

indiretamente, os acordos. Deve-se lembrar também que a boa-fé, ainda que elemento essencial 

para a realização de qualquer acordo voluntário, por vezes não se encontrará presente no seu 

respectivo cumprimento. 

Observando a problemática a UNICITRAL (2015, p. 4-11) abordou a possibilidade de 

convenção sobre mecanismos de execução para acordos provenientes da mediação comercial 

internacional. Houve divergência de opiniões; MCllwrath (2014) considerou a proposta positiva 

com grandes valores práticos servindo como grande incentivador para a resolução de conflitos 

em matéria empresarial internacional a mediação. Em contrapartida, Nadja Alexander (2014) 

argumenta que a proposta deve ser melhor estudada considerando que sua adoção prematura 
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pode desconsiderar significantes variáveis dispostas em cada país, assim sendo, a formulação, 

implementação e adoção de uma convenção prematura poderia ignorar a prática da mediação 

transfronteiriça. 

Até o presente momento não há Convenção universal que vincule as partes ao acordado 

em procedimento de mediação. Assim, o acordado em sede do respectivo procedimento pode 

ser reclamado sob a argumentação de violação do contrato ou pedido de desempenho específico, 

considerando a vinculação jurídica contratual.  Como resolver tal problemática diante da 

ausência regulatória? 

Na União Europeia há a Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

que trata sobre a mediação em matéria civil e empresarial, garantindo que o acordado na 

mediação possa ser inscrito como decisão vinculativa. 

art. 6(1)-(2), 21 maio 2008, OJL 136/3: os Estados-Membros asseguram que as partes, 

ou para um deles, com o consentimento explícito dos outros, solicitem que o conteúdo 

de um acordo escrito resultante da mediação seja feito executória. O conteúdo de tal 

acordo será feito executório, a menos que, no caso em causa, o conteúdo desse acordo 

seja contrário à lei do Estado-membro em que o pedido é efectuado ou a lei desse 

Estado-membro não prever a sua aplicabilidade.o conteúdo do acordo pode ser exequível 

por um tribunal ou outra autoridade competente numa sentença ou decisão ou não acto 
autêntico, em conformidade com a lei do Estado-membro em que o pedido é efectuado. 

O mesmo não pode ser equivalente no ordenamento jurídico brasileiro que determina 

que o termo final de celebração de acordo em procedimento de mediação somente será 

constituído como título executivo judicial se a mediação realizada for judicial, ou em caso de 

ocorrência de mediação extrajudicial quando o respectivo acordo for homologado pelo Poder 

Judiciário. (art. 20, parágrafo único da Lei de Mediação e art. 515, inciso III do CPC/2015). 

Assim, nos moldes do arcabouço jurídico pátrio, a liquidação do acordo da mediação pode 

tornar um empecilho para seu uso, aumentando ainda o valor a ser gasto pelas partes no 

processo. 

Pelo exposto, utilizar o med-árbitro garante as partes uma combinação de regularização 

dos respectivos consentimentos por intermédio da sentença arbitral. Embora a Convenção de 

Nova York seja omissa no que tange ao consentimento de sentenças,  considerando que a 

legislação pátria equipara a sentença arbitral a sentença produzida pelo Poder Judiciário, 

sobretudo tratando-se do mérito da causa, este se apresenta como uma forte argumentação para 
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o uso do med-árbitro, pois garantirá a segurança jurídica que irá salvaguardar os interesses das 

partes. 

 

2.2. PREOCUPAÇÕES COM A UTILIZAÇÃO DO MED-ÁRBITRO 

Como já dito, se na concepção dos defensores da utilização do med-árbitro permite a 

concentração das melhores qualidade da mediação e arbitragem, é possível divergir de tal 

posicionamento sob a alegação que cumular em um mesmo indivíduo  a dupla função pode 

acarretar em incompatibilidade que se  resultará em um processo falho, devido a elementos 

técnicos, sociais, processuais, financeiros e éticos. 

As principais divergências no procedimento de mediação e arbitragem, especialmente, 

consiste no árbitro aplicar a legislação pertinente, ou escolhida, sob os fatos e provas expostas 

enquanto na mediação consiste mais em um processo de negociação pautado na comunicação. 

Enquanto àquele emana decisão final vinculativa para as partes, o mediador, por sua vez, ajuda 

as partes a chegarem a uma solução por conta própria.  

Ao passo que a arbitragem é sobre o que aconteceu no passo que resultou na situação 

conflitante (como por exemplo, quem é o responsável para determinada quebra contratual), em 

contrapartida, a mediação concentra-se em corrigir e reparar problemas presentes, bem como 

efetuar a respectiva manutenção de relações futuras. (NIGMATULLINA, 2016, p.45) 

Conforme argumenta Susan B. Meek (1996. P. 54) as partes devem tomar ciência sobre 

as repercussões éticas, sociais, psicológicas e morais ao adotarem os métodos alternativos de 

solução de conflito, isto é, o consentimento informado deve estar presente na adoção de 

qualquer método de solução do conflito.  

 Contudo, deve-se considerar ainda que não somente as partes devem vislumbrar os 

desdobramentos de suas respectivas escolhas, é necessário ainda que o terceiro imparcial esteja 

ciente de suas responsabilidades, limitações para que seja desenvolvido sua função com êxito. 

Assim, ao ser optado pela utilização do med-árbitro por intermédio de pacto contratual, 

todos os envolvidos, incluindo o terceiro imparcial, devem ser capazes de considerar as 
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consequências que poderão surgir na adoção de suas escolhas, bem como a compatibilidade e 

possibilidade de cumprimento do que está sendo acordado. 

Não obstante à autonomia da vontade das partes e o consentimento informado, a (in) 

efetividade da utilização do med-árbitro não se encontra isento de restrição por obstáculos 

processuais, éticos e morais que podem questionar, e por vezes impedir, o cumprimento dos 

seus fins. Desta forma, torna-se conveniente ponderar as respectivas repercussões subsequentes 

que a escolha da utilização do med-árbitro apresenta. 

2.2.1. Repercussão ética 

Em qualquer tomada de decisão há desdobramentos, alguns positivos e outros que 

levantam questionamentos. Fato é: as consequências existem. Na escolha do med-árbitro não 

seria diferente. Escolher um único indivíduo para desenvolver dupla função procedimental seria 

adequado? Poderia ferir a ética?  

O termo “ética” advém de “éthos” que em grego significa o hábito e comportamento 

pessoal proveniente da natureza, convenções sociais ou educação. Na forma plural, isto é, o 

conjunto dos hábitos comportamentais supracitados pela coletividade, incluindo os próprios 

costumes da civilização, na língua grega recebe o nome de “éthe” (BITTAR; ALMEIDA, 2001, 

p. 445). 

Em que pese, sem entrar nas nuances, a etimologia da ética não se confunde com a moral 

pois partem de premissas distintas: “a moral tem como fundamento o próprio comportamento 

social e a ética, uma reflexão sobre ele” (ALMEIDA; CHRISTMANN, 2006, p. 27). Desta 

forma, as regras morais são preocupações do saber ético e este pode ser compreendido como 

conjunto dos sistemas do dever-ser que formam, hoje, os campos distintos – e, na maioria das 

vezes, largamente contraditórios – da religião, da moral e do direito” (COMPARATO, 2006, p. 

18). 

No mesmo sentido, Lewicki  (2008, p. 162) define ética como padrões aplicados sobre 

o que é considerado certo ou errado para dada situação específica ou em processo para 

estabelecimentos dos padrões supracitados; diferenciando-se assim a moralidade, que são ideias 

individuais do que é certo ou errado. 
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Assim, a premissa da ética para a presente pesquisa é ventilar a ética como regulação de 

regras de convivência para resolução do conflito através de duas abordagens distintas, mas 

sincronizadas para o raciocínio da utilização do med-árbitro: a ética do resultado final e a ética 

do dever. 

A ética do resultado final pode ser entendida como o resultado final pautado em que a 

justiça de uma ação é definida em conformidade com a avaliação entre prós e contra de suas 

consequências (TIJERINA, 2015, p.241); em contrapartida, a ética do dever  pode ser entendida 

como o alcance da integridade de dada ação sendo determinada pelas devidas obrigações de 

encerrar leis, princípios, padrões sociais uniformes que definem o certo e errado e ainda, onde 

existe a linha divisória. (LEWICKI,2008, p. 162) 

Como já exposto, tanto no procedimento de mediação quanto o arbitral, as partes são 

garantidas o privilégio da confidencialidade, e assim sendo o profissional que desenvolverá o 

papel de terceiro imparcial têm o dever ético de não revelar as comunicações e/ou provas onde 

a privacidade é esperada. Aqui reside o início da problemática; considerando que o julgador 

(med-árbitro) terá acesso a informações confidenciais oriundas da mediação, informações essas 

que não teria caso não houvesse dupla função, as partes tendem a ser mais honestas na 

mediação? O comportamento do med-árbitro pode influenciar na percepção e 

consequentemente na tomada de decisão para realização de acordo entre as partes? Objetivando 

analisar tais questionamentos seguem os tópicos. 

2.2.1.1.Honestidade das partes? 

Decerto, na escolha da adoção da med-arb com sigilo, a parte pretende e espera que a 

confidencialidade seja cumprida, garantindo assim o dever ético entre todos os participantes, 

sobretudo do med-árbitro no desempenho de suas funções, que se traduz em cumprimento de 

um dever. 

Conforme salienta FULLERTON (2010, p. 55-60), a mediação genuína e a arbitragem 

pura possuem modelos distintos de produção e consumação, sobretudo tratando-se dos deveres 

éticos pertinentes ao encargo de disciplinar os terceiros imparciais (mediador e árbitro) em suas 

respectivas atividades. Não pretende-se questionar nesse tópico a capacitação do med-árbitro, 

pois espera-se que no ato de  aceite do desenvolvimento de suas respectivas funções este seja 
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capaz,  pretende-se enunciar que há circunstancias especiais para a função de mediador e 

circunstancias especiais para a função de árbitro; parte-se do pressuposto que o med-árbitro é 

conhecedor das respectivas disciplinas e circunstâncias óbvias  de cada processo. 

Logo, o med-árbitro, assim como as partes, deve saber as reais circunstâncias especiais 

em ser mediador e árbitro, dentro dos parâmetros próprios da ética inerente a cada tipo de 

processo, ignorando os aspectos e conhecimentos adquiridos durante o processo de mediação 

no que tange ao desenvolvimento do processo arbitral, quando atuará como árbitro. Como da 

mesma forma durante a atuação como mediador, o med-árbitro, não deve interferir no processo 

de maneira a pressionar as partes para que haja acordo; o acordo deve ser voluntário, com 

autonomia de vontade, considerando que o med-árbitro é conhecedor das circunstâncias 

próprias e éticas de cada processo em separado, assim informações fornecidas e posturas não 

podem fugir as reais finalidades estabelecidas. 

Contudo, ainda que o med-árbitro e as partes estejam cientes das peculiaridades e éticas 

próprias de cada processo, há um problema permanente: a med-arb realizada com um único 

terceiro imparcial (med-árbitro) não garante remédios para que não haja efeitos contra as 

informações confidenciais obtidas durante a mediação.  

Desta forma, é possível que a parte faça utilização da má-fé objetivando obter proveito 

da ausência de garantia supracitada, como por exemplo, persuadindo o med-árbitro durante o 

processo de mediação com a introdução de informações enganosas que (não) poderá 

subsequentemente afetar a sentença arbitral, considerando que tal informação poderá ser 

exposta durante o cáucus e desta forma será protegida pela confidencialidade e não estará sujeita 

a nenhum tipo de contestação. 

Conforme Carrie Menkel-Menadow (1984, p. 822-823) a mediação  incentiva a 

honestidade das partes considerando que há promoção, durante todo o processo, da livre 

expressão das necessidades, interesses e opções de resolução do conflito das partes; os 

mediadores irão trabalhar em conformidade com as trocas de informações obtidas para a 

identificação das necessidades e construir a relação de confiança entre as partes. Contudo, 

utilizar o med-árbitro irá abalar negativamente na honestidade das partes durante a mediação 

que impactará o processo arbitral, reduzindo assim a eficácia da med-arb. (PAPPAS, 2015, p. 

179) 
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O comportamento acima descrito encontra respaldo na lógica que é conhecimento das 

partes que o med-árbitro, em momento posterior à mediação, assumirá a função de julgador 

(árbitro), logo,  as partes podem assumir a tendência da ausência de honestidade com o med-

árbitro no que tange as suas fraquezas processuais, provas e argumentativas ou ainda ocultação 

de informações que julguem ser prejudiciais para a manutenção de suas posições. 

O relato acima descrito pode ser observado na pesquisa realizada por Wissler Suvey 

(2008) na qual pedia que os advogados que Ohio relatassem suas experiências no que tange à 

mediação e “settlement conferences” (acordo de conferência) no Tribunal Federal. A pesquisa 

foi capaz de identificar que quando o juiz, atribuído ao caso, supervisionou o acordo de 

conferência, 71% dos advogados discordaram da possibilidade utilizar a 

honestidade/sinceridade em com o terceiro imparcial no que tange à interesses e fragilidades do 

caso, sem que haja preocupação com as consequências e desdobramentos negativos com as 

revelações. No mesmo sentido, os 26% advogados discordaram da afirmação que as partes 

podem ser honestas com o julgador não responsável para o caso, 7% para mediadores do 

Tribunal, 6% para mediadores voluntários e 2% para mediadores privados. 

Com base nos resultados da pesquisa supracitada, PAPPAS (2015, p.173) argumenta 

que colocar o julgador no processo de mediação é prejudicial à honestidade das partes e no 

mesmo sentido, utilizar med-árbitros farão com que as partes protejam informações durante a 

mediação. Como resultado do comportamento acima descrito, a med-arb fica comprometida, 

considerando que as informações necessárias para elaboração de uma solução duradoura e 

razoável estarão indisponíveis ao passo que as partes estarão adotando um processo mais 

legalista e formal. 

Como já relatado em oportunidade ulterior, as comunicações obtidas na mediação são 

confidenciais, salvo em casos de abusos e na ocorrência de atividades criminosas; contudo, as 

comunicações ali realizadas não estão sujeitas a divulgação ou relatório que contenham 

informações sigilosas a serem apresentadas ao juiz ou árbitro, assim sendo,  informações 

apresentadas durante a mediação não podem refutar as alegações realizadas em cáucus feitas 

pela outra parte. Obtendo tais informações, quais são os incentivos racionais das partes em 

serem abertas e honestas na med-ar com a utilização do med-árbitro? 
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Sob a perspectiva da análise econômica do direito, como será evidenciado no capítulo 

seguinte, o litígio é caracterizado pela assimetria de informações, gotejando também nas 

percepções sobre o valor do julgamento, fazendo com que haja afetação comportamental dos 

tomadores de decisões nos “jogos de informação incompleta”. Assim, as informações das partes 

têm efeito direto na interação entre elas.  

Sabendo disso, a parte pode usar como estratégia comportamental não compartilhar 

voluntariamente as informações, ou compartilhar informações de forma não honesta, ao 

perceber que a outra parte encontra-se em desvantagem ou é relativamente pessimista. Assim, 

a revelação de informações para o med-árbitro pode ser facilitadora (ou não) à possibilidade de 

acordos na med-arb com a utilização do med-árbitro. 

A utilização do med-árbitro pode ser criticada pelo risco de inibição da voluntariedade 

das partes no que tange ao compartilhamento de informações honestas na mediação; a 

possibilidade de impacto negativo sobre a fase antecedente de mediação  pode ocorrer devido 

as partes saberem que o med-árbitro após desenvolver a função de mediador terá informações 

privilegiadas quando atuar como árbitro prejudicando assim o julgamento arbitral, afinal como 

relata  Andrew J. Wistrich (2005) a evidência psicológica tem grande peso, peso esse que sugere 

que as pessoas possuem grande dificuldade de desconsiderar informações. 

Pelo acima exposto, a utilização do med-árbitro pode implicar em problemas 

comportamentais uma vez que há possibilidade de relutância das partes em serem abertas e 

honestas em expor seus anseios e discussões perante ao mediador, que em momento posterior 

estará no papel de julgador, podendo as partes utilizarem a mediação como ferramenta tática e 

estratégica.  

Pergunta-se: considerando que a informação que o mediador posteriormente será árbitro 

é fornecida a todos, inclusive ao med-árbitro, somente as partes poderão ter problemas 

comportamentais? Observando tal questionamento o tópico subsequente tratará a possibilidade 

dos possíveis problemas comportamentais do med-árbitro e os (des) incentivos para a resolução 

do conflito. 
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2.2.1.2.Incentivo para resolução? Os problemas comportamentais: imparcialidade 

Como visto no tópico anterior, a utilização do med-árbitro pode afetar diretamente no 

comportamento das partes, seja por elementos subjetivos como a desconfiança, medo e receito, 

como por elementos objetivos como a análise econômica e escolha estratégica. Contudo, não 

só as partes podem desenvolver problemas comportamentais; o “privilégio” dos problemas 

comportamentais pode ser estendido ao med-árbitro. 

Não só as partes podem desenvolver comportamentos relutantes durante a mediação. 

Conforme relatam Brewer & Mills (1999, p.85), o desenvolvimento do med-árbitro na fase da 

mediação pode ser inibido considerando que sabendo que em momento posterior poderá 

desenvolver a função de árbitro, é possível que no decorrer da mediação o med-árbitro não 

desenvolva sua função com habitual rigor. No mesmo sentido FLAKE (2015), ao descrever sua 

experiência pessoal, relata que espera menor taxa de sucesso da resolução do conflito no 

processo de mediação quando é utilizado o med-árbitro se comparada à mediação genuína, 

devido ao efeito objetivo e subjetivo causado as partes e ao med-árbitro.   

No mesmo sentido, PAPPAS (2015, p. 178) argumenta que a utilização do med-árbitro 

gera a quebra da confidencialidade dos institutos em separado (mediação e arbitragem) e desta 

forma pode prejudicar o med-árbitro a desenvolver o processo de mediação, uma vez que será 

mais dificultoso o med-árbitro mediar, pelos argumentos já tratados no tópico anterior. Outro 

argumento utilizado por PAPPAS (2015) é que a utilização do med-árbitro prejudica a 

imparcialidade comprometendo assim a resolução duradoura e desejável das partes.  

A utilização do med-árbitro cria incentivos para resolução dos conflitos? Será que a 

utilização do med-árbitro realmente estimula a voluntariedade das partes para a resolução do 

conflito? 

PAPPAS (2015, p. 179) elucida que na med-arb o terceiro imparcial é estimulado a 

impor soluções e transfigurar e mediação em um pseudo “judicial settlement conference”, isto 

é, em uma falsa conferência de liquidação, assemelhando-se a um acordo judicial. A afirmativa 

encontra respaldo considerando que o med-árbitro pode exercer influências significativas sobre 

as possibilidades do acordo negociado. 
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 Isto é, as partes no domínio de suas estratégias poderão analisar reações e linguagem 

corporal do med-árbitro objetivando assim controlar, ainda que informalmente, a melhor 

alternativa para o acordo negociado (BATNA). A utilização do med-árbitro possibilita as partes 

a procurarem pistas comportamentais do terceiro imparcial de como será o resultado final na 

ocorrência da arbitragem. Sabendo de tal fato, o med-árbitro pode procurar manter-se o mais 

imparcial e neutro possível, podendo evitar até mesmo estratégias mais incisivas. O med-árbitro 

estaria desenvolvendo seu papel de mediador da maneira esperada e desejável?  

Como já relatado, é possível (e esperado) que as partes utilizem quaisquer pistas do 

med-árbitro para a realização (ou não) do acordo negociado na mediação, e ainda, poderão as 

partes  serem impactas negativamente quanto à sua franqueza pois um agente dotado de 

racionalidade econômica não iria expor suas fraquezas processuais ao mediador que irá se 

tornar o seu julgador, como já exposto no tópico anterior. Contudo, observa-se que sobre um 

fato não há assimetria de informações, fato é: caso não haja acordo voluntário entre as partes 

na mediação, o mediador tornara-se o árbitro, com pleno poder decisório. E é justamente tal 

fato, o saber da dupla função do terceiro imparcial, que paira a penumbra. 

O comportamento do med-árbitro também pode ser afetado pelo duplo grau de funções, 

sobretudo no que tange à sua imparcialidade visto que é possível o desenvolvimento de 

problemas comportamentais. O terceiro imparcial também se encontra sobre pressão durante a 

med-arb visto que as partes têm a oportunidade e de influenciar a sentença arbitral, testando se 

o acordo voluntário no procedimento de mediação é preferível ou não. Em algum momento, as 

partes podem tentar utilizar o cáucus como estratégia de convencimento e manipulação do med-

árbitro sobre a argumentação que lhe pareça mais favorável, criando assim, conforme relata 

PAPPAS (2015, p. 179)  um “spin” para o med-árbitro, isto é, um estado de confusão mental 

que respingará em todo o procedimento de mediação como também no procedimento arbitral. 

Os problemas comportamentais não são somente na fase de mediação, podem ocorrer 

também no processo arbitral. Essa segunda problemática diz respeito a possibilidade de 

imparcialidade do med-árbitro ao tentar evitar a própria imparcialidade, isto é, objetivando 

evitar a imparcialidade no curso do processo arbitral, é possível que o med-árbitro faça alguma 

espécie de pressão para o acordo mediado. (PAPPAS, 2015, p. 180-181) 
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Segundo PAPPAS (2005), o med-árbitro objetivando não comprometer o procedimento 

arbitral devido as trocas de informações sigilosas obtidas na mediação, pode pressionar a 

liquidação do conflito abusando da possibilidade de sentença menos favorável, em outras 

palavras: o med-árbitro na tentativa de ser imparcial pode pressionar as partes a realizarem um 

acordo durante a fase de mediação. Assim, a imparcialidade do med-árbitro estaria 

comprometida devido a “pressão” realizada, pressão essa que por vezes pode ser entendida 

como coação. 

Pelo já relatado, cria-se um excessivo poder a um terceiro imparcial considerando que 

exercerá a autoridade de julgador com decisão vinculativa cumulado a função de pessoa que irá 

desenvolver o papel de facilitador no conflito. O receio é que o med-árbitro abuse do poder 

supracitado pressionando as partes, ou mesmo coagindo, para que haja um acordo negociado 

na fase da mediação. 

Considerando que a mediação e arbitragem possuem como princípio basilar a 

voluntariedade, seria forçoso entender que a med-arb não é pautada também pelo mesmo 

princípio, assim, acordos celebrados sob coação ou de maneira voluntária são sinônimos de 

falha total do processo. 

A afirmação acima parece tanto quanto lógica, contudo, curiosamente é possível trazer 

à baila um caso que demonstra potencial abuso de poder materializado na prática. MASON 

(2011, p. 544-545) relata a partir de sua própria experiência envolvendo uma arbitragem 

realizada entre uma parte brasileira e a outra americana; na arbitragem supracitada, conforme 

relata MASON (2011, p. 544-545), o árbitro,  fora treinado principalmente como mediador, e 

ameaçou as partes com “penalizações” em caso de não resolução do conflito na mediação; o 

resultado foi desastroso: as partes não conseguiram negociar e o árbitro, por fim, efetivou sua 

promessa de penalização através da sentença arbitral. 

O segundo caso que pode ser ventilado é encontrado nas escritas de NIGMATULLINA 

(2016, p. 50) citando a experiência de SHNEIDER (1998, p. 111)  relata que  em uma 

arbitragem internacional realizada na Câmara do Comércio Internacional (CCI), um árbitro de 

Zurique, informou as partes que ambas estavam com posições fracas e que seria aconselhável 

que as partes negociassem.  As partes conseguiram chegar a um acordo negociado, contudo não 

por acreditarem e confiarem que seria a melhor solução posta, mas sim por se sentirem 
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obrigadas a fazer. O advogado da parte francesa relatou que duvidava da licitude do acordo 

feito justamente pelo elemento da coação que eliminou a voluntariedade. 

Assim, o risco da utilização do med-árbitro parece ser confirmado por dados empíricos. 

Observa-se que os casos relatados demostram que a temática tratada na pesquisa não é 

puramente teórica, é uma realidade posta que atinge e ameaça a credibilidade da med-arb; é 

justamente sob esse viés que o tópico subsequente se propõe a debater. 

2.2.2. Repercussão Social: Ser e parecer ser 

Atualmente, a confidencialidade da informação tende a ser elemento primordial em 

determinadas resoluções de conflito; terceiros imparciais buscam sistemas que atendam a essa 

necessidade, salvaguardando a integridade informacional de todos os envolvidos, fornecendo 

ainda segurança jurídica para os envolvidos e seus respectivos dossiês. Sob esse prisma, as 

partes litigantes são as principais afetadas na repercussão da instalação de cada via escolhida 

na promoção da defesa dos respectivos interesses. 

Considera-se aqui há repercussões positivas no emparelhamento da mediação com a 

arbitragem (med-arb) que seja capaz de gerar melhor adequação para cada caso concreto, 

considerando que caso não haja acordo voluntário entre as partes no processo de mediação, é 

possível a utilização de outro método: a arbitragem. As partes teriam uma nova oportunidade 

de resolução do conflito por intermédio dos meios adequados de solução de conflito sem a 

necessidade de submissão do conflito à via judicial. 

Contudo, ressalta-se que não basta oportunizar a parte a solução de conflito, é necessário 

a parte se sentir segura para a utilização do método ofertado. Parte da segurança relatada será 

oportunizada pelo fator “imparcialidade do terceiro”, não bastando tão somente o med-árbitro 

ser imparcial, mas também parecer imparcial, as partes não devem ser sentir coagidas ou 

pressionadas. Assim, afirma-se: não basta ser, deve também parecer ser. 

O “parecer ser” é de tanta importância quanto o verdadeiramente ser imparcial, pois 

como será visto no capítulo seguinte, a percepção das partes sobre o caso, no contexto geral, 

afeta diretamente na tomada de decisão, e desta forma fazendo com que a med-arb seja um 

sucesso ou perfeito fracasso. 



64 
 

Será o fator de percepção das partes que irá conduzir a (im) possibilidade de aceitação 

e manutenção da med-arb, trazendo assim repercussões na aceitabilidade social e credibilidade 

como um todo. Se as partes têm uma percepção positiva quanto a med-arb estarão mais abertas 

e dispostas a se aventurar nesse formato de resolução de conflito.  

Caso não haja credibilidade pelas partes no formato de solução de conflito objeto do 

estudo, ainda que no futuro haja regulamentação própria, no âmbito nacional e internacional, 

não haverá aplicabilidade como é o caso da Austrália e Singapura, que adotaram legislação 

objetivando facilitar a utilização do med-árbitro, contudo, não há recorrente utilização. Ou 

ainda, havendo aplicabilidade, possivelmente ocorrerá aumento de questionamentos no âmbito 

do Poder Judiciário objetivando anulações do acordado em sede da med-arb. 

Para algumas disputas a confidencialidade é basilar, para proteger a reputação das 

partes, evitar constrangimento ou mesmo divulgação de informações sensíveis, sobretudo 

quando se trata de litígios empresariais que possuem maiores repercussões e 

tangibilidade/efeitos social.  Assim, quando há preocupação ou desconfiança com a 

confidencialidade torna-se dificultoso a utilização da med-arb. Como implementar um método 

com tantas zonas de penumbra e desconfianças sem que haja quebra da segurança jurídica? 

Como popularizar um método que apresenta falhas latentes? 

2.2.3. Repercussão jurídica  

Perpassado as considerações de cunho social, será abordado as considerações de cunho 

legal, considerações essas salutares que determinam de fato o que é legal ou ilegal, permissível 

ou vedado, permitindo (ou não) a participação das partes no respectivo uso do med-árbitro. 

Quando as partes acordam com a utilização da med-arb com o med-árbitro para 

resolução do conflito imploram o apoio de um arcabouço jurídico correspondente, onde as 

vontades das partes é a mola propulsora e fator determinação para a resolução do respectivo 

conflito. A maneira como ocorre a predisposição nos acordos contratuais é um permissivo (ou 

não) institucional que faculta as partes a respectiva utilização do med-árbitro, respeitando e 

incentivando a vontade das partes para poder optar ou não o melhor método de adequação. 

Estaria então a autonomia de vontade e a voluntariedade das partes sobrepondo o arcabouço 
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jurídico pátrio? Poderia a parte afastar a legislação pátria vigente sob tal argumentação? 

Objetivando responder tal questionamento os tópicos seguintes se desenvolvem. 

2.2.3.1.Violação devido processo legal: há limites para a autonomia de vontade? 

Conforme GIACOMOLLI (2013. p. 443), o conceito tradicional do princípio do 

contraditório encontra liame na concepção formal do processo no qual o juiz de fato e de direito  

assume a posição fundamentalmente passiva; assim,  a problemática traz à baila a definição 

clássica de contraditório como sendo “ a ciência bilateral dos atos e termos processuais e a 

possibilidade de contrariá-los” (MENDES DE ALMEIDA, 1937, p. 110).  

Na conceituação acima disposta, estão presentes dois elementos fundamentais ao 

conceito: a informação e a possibilidade de reação. Contudo, o conceito não vislumbra a 

necessidade de submissão ao contraditório toda e qualquer matéria objeto da decisão, ainda que 

decorrente do poder oficial do juiz. 

Com o advento de novas ideias, problemáticas e teorias, os conceitos no campo jurídico 

foram sofrendo significativas modificações e com o princípio do contraditório e ampla defesa 

não seria diferente; atualmente, o direito fundamental do contraditório - tipificado no art. 5, 

inciso LV da CRFB/88 -  não se limita tão somente a possibilidade de informação e reação, 

ampliando sua conceituação, outorga poderes para que as partes participem mais ativamente do 

processo, no que tange ao seu desenvolvimento e resultado, de forma mais isonômica possível. 

Mister salientar que a ampliação conceituação repercutiu em todas as fases processuais, 

seja na fase processual do conhecimento, execução e urgência e recursal, em qualquer grau de 

jurisdição, englobando ainda matérias puramente de direito ou matéria fática. Com base na 

perspectiva contemporânea,  afirma-se que o contraditório e ampla defesa devem estar presentes 

em todo e qualquer processo, seja no campo administrativo, judicial ou ainda em nos 

equivalentes jurisdicionais.16  Em outras  palavras, significa dizer que é preciso ofertar as partes, 

em simétrica paridade, a efetiva participação dos atos processuais para a tomada de consciência 

de todo e qualquer ato inerente ao processo em questão, de maneira adequada para que haja  a 

                                                             
16 Ressalta-se que o objetivo da pesquisa não é trazer à baila a natureza jurídica da arbitragem, mediação 

ou med-arb. Não se pretende debater se os respectivos meios adequados de resolução de conflito são 

jurisdições ou equivalentes jurisdicionais. A pretensão da afirmação é tão somente enfatizar que 

independente da conceituação e/ou natureza jurídica adotada, fato é: o contraditório e ampla defesa 

devem ser respeitados sob pena de violação do devido processo legal. 
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possibilidade reação, em tempo hábil, e de maneira efetiva, sob pena de violação do devido 

processo legal (art. 5, inciso LIV da CRFB/88). 

De tal sorte, nenhuma parte pode ser rechaçada ou prejudicada no bojo procedimental 

ou mesmo em fase de sentença por razão de provas cujo conhecimento não teve sequer a 

possibilidade de conhecimento quiçá de manifestação contrária. 

De certo, a essência de cada processo não pode ser mudada, no máximo poderá ser 

flexibilizada, fato é: a essência é imutável. Sob tal fato é possível afirmar que o legislador, no 

campo de seu referencial normativo, estruturou o objeto e a finalidade de cada um dos processos 

igualmente fez com a imposição das respectivas sanções aos seus infratores do arcabouço legal. 

Sendo assim, usuários da modalidade da med-arb com um único terceiro imparcial também não 

estão isentos do cumprimento das obrigações emolduradas pela própria lei. 

Grande repercussão jurídica na utilização do med-árbitro relaciona-se com a 

preocupação do processo arbitral ser afetado por informações percebidas na mediação. Para 

além do relatado, há incapacidade plena de uma das partes de responder aos questionamentos e 

argumentações efetivadas em cáucus com os med-árbitros que pode (ou não) influenciar no 

julgamento arbitral, e desta forma, conduzindo a uma violação do devido processo legal. 

Como é sabido, o árbitro deve julgar com base nos elementos probatórios17 apresentados 

no decurso do processo arbitral em que cada parte terá a respectiva oportunidade de apresentar 

suas provas e contestar as provas do opositor. A mediação difere nesse aspecto, donde não é 

possível contestação ou defesa de todos os argumentos apresentados, sobretudo em cáucus, mas 

ainda assim não se caracteriza como violação da ampla defesa, contraditório e devido processo 

legal tendo em vista que a mediação genuína não tem o condão vinculativo, isto é, o mediador 

não tem poder decisório. 

Discrepante ao acima disposto, encontra-se a med-arb com a utilização do med-árbitro. 

Utilizar o med-árbitro torna-se problemático considerando que a violação da ampla defesa e 

contraditório (art. 5, inciso LV da CRFB/88), por consequência a violação do devido processo 

legal (art. 5, inciso LIV da CRFB/88) considerando que haverá troca de informações que 

poderão exercer influência sob  a figura do julgador, sem que haja oportunidade de real (e não 

                                                             
17 Salvo quando a arbitragem for pautada na equidade (Art. 2º da Lei de Arbitragem pátria) 
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meramente nominal) de participação, sobretudo na apresentação de argumentações contrárias à 

informações cedidas vistas como sigilosas.   

Conforme Gilmar Ferreira Mendes (2013,p. 427- 432), o devido processo legal é 

fundamental de toda e qualquer ordem jurídica de um Estado Democrático de Direito, podendo 

ser deduzido como agrupamento de princípios constitucionais fundados sob o prisma da 

legalidade e na proteção das liberdades. 

O processo justo não é apenas aquele que está formalmente preestabelecido em lei, 

mas o processo previsto de forma adequada e razoável para a consecução de sua 

finalidade primordial no Estado Democrático de Direito, que é garantia e proteção dos 

direitos fundamentais. [...] O devido processo não é apenas o processo legal, mas o 

processo legal, justo e adequado. ( MENDES, 2013, p. 430) 

Não obstante ao já tratado, o devido processo legal encontra-se no âmbito das garantias 

fundamentais dos processos assumindo amplitude ímpar traduzindo-se numa série de 

postulados de garantias no ordenamento jurídico. Assim, ao falar-se em direito ao contraditório 

e ampla defesa, obrigatoriamente remete-se, por consequência, ao devido processo legal. 

Como já exposto, a utilização do med-árbitro tende a afastar o contraditório, ampla 

defesa e consequentemente o devido processo legal, questão corolários da ordem vigente no 

ordenamento jurídico pátrio, “violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla 

defesa e devido processo legal”. 

De tal modo, o devido processo legal encontra ampla aplicação garantido a possibilidade 

de amplas alegações, produções e contestações de provas e fatos com a certeza da valoração 

pelo julgador competente. Atendidas tais coordenadas, afirma-se que o contraditório poderá ser 

adiado – como por exemplo nos casos previstos na necessidade de grave lesão de difícil 

reparação ou impossível reparação- contudo, jamais poderá ser eliminado. 

O devido processo legal não se esgota, devendo estar presente em todos os elementos 

da med-arb, para respectiva atuação das partes no decorrer dos processos em sua total inteireza; 

decerto, o conceito deverá ser moldado em conformidade ao caso concreto, contudo ofende ao 

ordenamento jurídico pátrio vigente não possibilitar defesa aos fatos e razões trazidos ao bojo 

processual, seja em razão dos direitos ou aos fatos. Assim, a atuação do med-árbitro fere as 

normas constitucionais. 
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2.3. EXPERIÊNCIAS ESTRANGEIRAS COM MED-ARB 

Decerto, provisionar como será dada a implementação do procedimento med-arb na 

realidade brasileira só poderá ocorrer quando de fato indivíduos começarem a utilizar o 

procedimento amplamente; contudo, por ser um procedimento importado, torna-se relevante a 

análise de sua respectiva aplicação alienígena. 

Para a análise em questão, foi pesquisado um país de cada continente, como 

amostragem; representando respectivamente:  (i) Austrália (Oceania); (ii) África do Sul 

(África); (iii) Bolívia (América do Sul); (iv) China (Ásia); (v) Estado de Ontário , localizado 

no Canadá  (América do Norte); (vi) Costa Rica (América Central) e; (vii) Inglaterra (Europa) 

2.3.1. Austrália 

Alan L. Limbury (2009, P. 84-85) relata que a arbitragem comercial é antiga na 

Austrália, contudo o mesmo não se pode dizer da mediação, que obteve crescimento ao final da 

década de 80; com o crescimento a mediação na Austrália, surgiram também por procedimentos 

híbridos, dentre eles a med-arb. 

Ainda segundo Alan L. Limbury (2009, P. 84-85) dos casos levados à mediação, cerca 

de 80% (oitenta por cento) são resolvidos chegando a acordos negociados, assim sendo, as 

partes não encontram incentivos para a adoção da cláusula med-arb. 

O surgimento da med-arb em dado país não relata a sua respectiva utilização. A med-

arb ainda que ofereça a possibilidade de resolução negociada entre as partes, e na ausência do 

acordo,  a certeza de resolução pela via arbitral,  o procedimento híbrido torna-se pouco atraente 

uma vez que australianos estão cada vez mais preocupados e calculistas quanto ao tempo 

gerencia e os custos envolvidos na escolha de todo e qualquer método alternativo de solução de 

conflito. (LIMBURY, 2009, p. 86) 

Na utilizando do mesmo terceiro imparcial para a realização da mediação e arbitragem 

há economia temporal considerando que o indivíduo já estará familiarizado com o caso 

demandado, podendo obter insights durante a fase de mediação que pode ajudar as partes a 

chegarem a um acordo negociado; haveria ainda economia financeira tendo em visto que o 

pagamento seria realizado apenas para um único terceiro imparcial. Havendo acordo voluntario 
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entre as partes, em momento posterior, seria homologado pelo med-árbitro tornando assim 

executável.  

Quanto as críticas na adoção da med-arb na Austrália, em nada são inovadoras; assim 

sendo, são idênticas no que tange a análise comportamental, já trabalhada em tópicos anteriores, 

e a ausência de economia temporal e financeira caso não haja utilização do med-árbitro. 

Preocupação nova trazida por Alan L. Limbury (2009) é quanto a (im) possibilidade de 

anulação da sentença arbitral considerando que a Lei de Arbitragem Comercial de Nova Gales 

do Sul (1984), replicada nos estados australianos, exige que em caso de má conduta do árbitro 

a sentença arbitral poderá ser anulada. Assim sendo, a preocupação quanto a anulação da 

sentença arbitral faz-se aparente quanto da utilização do med-árbitro, no que tange à “violação 

do direito natural”. 

Segundo a legislação em comento, a violação do direito natural ocorre quando uma das 

partes não tem ciência de algum fato alegado no bojo do procedimento, e por consequência não 

há como se defender de fato desconhecido; assemelha-se ao direito brasileiro no instituto da 

ampla defesa (art. 5, LV, da CRFB/88). A possível violação ocorreria durante a fase de 

mediação, a qual as partes mantem comunicações privadas com o mediador e no momento 

posterior serão julgadas pelo mesmo indivíduo. 

Assim, sendo, com fulcro no artigo de Alan L. Limbury (2009) a pouca utilização do 

procedimento híbrido med-arb reside também no fato da especulação de manutenção da decisão 

auferida no procedimento med-arb, considerando que há instabilidade na segurança jurídica 

uma vez que qualquer das partes podem tentar anular o procedimento com base na violação do 

direito natural. 

Segundo a legislação arbitral da Austrália, o árbitro poderá atuar como mediador 

podendo ainda efetuar a realização de comunicações, em conjunto ou separadamente com cada 

uma das partes, ressalvado se as partes dispuserem de forma contrária. 

27D Power of arbitrator to act as mediator, conciliator or other non-arbitral 

intermediary (1) An arbitrator may act as a mediator in proceedings relating to a 

dispute between the parties to an arbitration agreement (mediation proceedings) if:  

(a) the arbitration agreement provides for the arbitrator to act as mediator in 

mediation proceedings (whether before or after proceeding to arbitration, and 

whether or not continuing with the arbitration), or  

(b) each party has consented in writing to the arbitrator so acting. 

(2) An arbitrator acting as a mediator:  
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(a) may communicate with the parties collectively or separately, and  

(b) must treat information obtained by the arbitrator from a party with whom he or 

she communicates separately as confidential, unless that party otherwise agrees or 

unless the provisions of the arbitration agreement relating to mediation proceedings 

otherwise provide. (AUSTRÁLIA, Commercial Arbitration Bill 2010) 

Percebe-se que a própria legislação garante a utilização do med-árbitro; contudo, 

conforme relatado por Alan L. Limbury (2009), a legislação por si só não é capaz de fomentar 

a utilização da med-arb devido à ausência de economia temporal e financeira em caso de não 

utilização do med-árbitro; já em caso de sua utilização, há economia, contudo, as preocupações 

se analisadas com os benefícios, tornam-na pouco utilizada. 

2.3.2. Bolívia  

Mercedes Tarrazón (2009, p. 87) relata, em sua experiência como árbitra, que a 

combinação de diferentes métodos de solução de conflito no mesmo âmbito procedimental tem 

sido cada vez mais eficientes, se tornando prática habitual também na américa latina. 

Como já relatado,  utilizar o med-árbitro requer que as partes estejam plenamente cientes 

das diferenças de funções entre mediador e árbitro e quando ocorrerá o desenvolvimento de 

cada procedimento; em contrapartida, o terceiro imparcial deverá ter ciência  não apenas o 

quadro jurídico nas fases procedimentais em que está atuando, deverá também observar a 

cultura local, a cultura das partes e as peculiaridades de cada caso concreto. 

Sob essa premissa, Mercedes Tarrazón (2009, p. 87) afirma que não há procedimento 

padrão, deve-se ser analisado em separado cada caso concreto; contudo, pontua ainda que em 

sua prática profissional tem provado ser eficaz a utilização da med-arb em casos ad-hoc, donde 

atuou na função de med-árbitra.  

Contudo, deve-se considerar que no ano de 2007 houve proposta de mudança legislativa 

boliviana; tal mudança objetivou revogar a Lei de Arbitragem e Conciliação de 1997 e alocar 

para os tribunais locais todo e qualquer conflito, sendo assim, como únicas jurisdições 

competentes para resolução de conflitos de natureza civil e comercial. Contudo, a lei não foi 

aprovada continuando a vigorar a legislação de 1997. No entanto, após a aprovação da 

Constituição Boliviana no ano de 2009, foi reaberto o debate 
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There was a general feeling in the business community that settling the dispute in a 

mutually satisfactory way provided a common front against the politically 

disadvantageous climate. It is worth noting that Article 51 of the Bolivian Arbitration 

and Conciliation Act allows for awards by consent, which is an excellent ending for 

settlement agreement reached in arb-med proceedings. (TARRAZÓN, 2009, p. 87-

88) 

Atualmente, vigora a legislação Ley n° 708 de 25 de Junio de 2015 que trata dos 

procedimentos arbitrais e de mediação. Fato é: durante o lapso temporal de incerteza da 

validade da arbitragem criou grande instabilidade jurídica que segundo Mercedes Tarrazón 

(2009) serviu como mola propulsora para que as partes tentassem negociar entre si pelo 

procedimento híbrido med-arb, ainda que caso a legislação que objetiva banir a arbitragem do 

contexto boliviano fosse aprovada e entrasse em vigor, tornaria a sentença arbitral inexequível.  

2.3.3. África do Sul 

Diversos são os estudos que pesquisam sobre os métodos alternativos de solução de 

conflito, e diversos são os estatutos que regulamentam as suas respectivas utilizações; contudo, 

conforme orienta Barney Jordaan (2009, p. 118) os métodos alternativos de solução de conflito 

não são amplamente utilizados na África do Sul, salvo em relações de trabalho. Ainda segundo 

o autor, o mesmo se aplica aos países sul africanos incluindo Namíbia, Botswana, Suazilândia, 

Lesoto, Zâmbia e Zimbábue. 

Recentemente pode ser observado aumento de interesse na utilização da mediação para 

disputadas comerciais promovidas por instituições privadas, mas ainda de maneira muito 

incipiente. No mesmo sentido, o governo objetivando melhorar o funcionamento do Poder 

Judiciário debate a possibilidade de utilização da mediação dentro do escopo do processo 

judicial (JORDAAN, 2009, p. 118) tal como é o modelo brasileiro. 

No entanto, tratando-se da med-arb, Barney Jordaan (2009, p. 120)  ressalta que 

ressalvado os litígios sobre direito de família onde há vedação expressa, os procedimentos 

híbridos como a med-arb encontram regulamentação, desde 2002,  sobretudo para matérias 

trabalhistas versando sobre a quantificação salarial percebida e não sobre os direitos 

trabalhistas; contudo,  a utilização de med-arb envolvendo disputadas de natureza civil e/ou 

comercial é praticamente inexistente devido ao receio da quebra da confidencialidade ao ser 

utilizado o med-árbitro e sua respectiva confusão de funções. 
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It can, of course, be argued that by submitting to the process the parties must be taken 

to have waived their right to object on this ground, but this does not entirely resolve 

the dilemma, for the parties may simply become more circumspect both in what they 

disclose to the mediator and in their conduct during the mediation phase, thereby 

inhibiting the mediation phase of the process itself. (JORDAAN, 2009, p. 117)   

Em observância a política do Chartered Institute of Arbitrators18 a utilização do med-

árbitro foge ao escopo da ética que por consequência poderia tornar inexequível o resultado do 

procedimento med-arb devido as potenciais contestações com fulcro no Artigo V da Convenção 

de Nova York de 1958. E sem que seja utilizado o med-árbitro, segundo Barney Jordaan (2009, 

p. 119)  não haveria nenhuma vantagem econômica tampouco vantagem temporal quando 

comparada a utilização da arbitragem convencional; contudo, conforme Barney Jordaan (2009, 

p. 120), a Comissão a Comissão Sul-Africana de Reforma Legislativa em 2001 recomendou 

revisão da Lei de Arbitragem local para que seja incluído a possibilidade de utilização da med-

arb, desde que haja prévia concordância das partes do conflito. Os argumentos para a sugestão 

de reforma legislativa foram: 

First, it is notorious that commercial arbitrations are often protracted and very 

expensive. Therefore disputants who are interested in resolving their dispute as 

opposed to delaying payment should logically consider mediation as a first option. 

The inclusion of some provisions on mediation would indicate an offi cial policy 

supportive of cost-effective and expeditious resolution of commercial disputes through 

mediation. Secondly, mediation as a method of dispute resolution is apparently more 

in keeping with traditional African methods of dispute resolution than the adversarial 

procedure of the (English) common law. (REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, 

JUSTICE AND CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT, 2001). 

A respectiva comissão recomendou garantias no relatório para que, em momento futuro, 

vire lei tais como: (I) concordância expressa autorizativa da utilização da med-arb; (II) estando 

ausente a designação do mediador pelas partes, o tribunal arbitral ou órgão competente poderá 

designar um mediador; (III) impossibilidade de negação do árbitro com a base argumentativa 

que o árbitro agiu previamente como mediador da causa, assim sendo, será necessária 

cumulação de argumentações; (IV) Se as partes acordarem previamente a divulgação de 

informações confidenciais durante o procedimento de mediação, assim o med-árbitro deverá 

fazer antes de iniciar a arbitragem; (V) Objetivando evitar atrasos, se a mediação não produzir 

um acordo negociado no prazo de 28 (vinte e oito) dias, a contar da data na instauração da 

mediação ou qualquer outro período acordado pelas partes, o procedimento de mediação deverá 

ser encerrado, caso as partes não acordem em contrário; (VI) Os acordos negociados em sede 

do procedimento de mediação deverão ser aplicáveis pelos tribunais como se sentença judicial 

                                                             
18 Para maiores informações, vide: https://www.ciarb.org/our-network/. Acessado em 10.03.2019. 

https://www.ciarb.org/our-network/
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fosse e; (VII) árbitros gozam de seguros, próprios do exercicio da função, mesmo quando 

estiverem atuando como mediadores. (REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, JUSTICE AND 

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT, 2001) 

Barney Jordaan (2009, p. 120) ressalta ainda que na África do Sul ainda que não haja 

proibição legislativa para utilização da med-arb (ressalvado as disputadas próprias do direito de 

família), o procedimento híbrido em questão não é utilizado com frequência em matéria civil 

e/ou comercial, sendo quase nulo. 

2.3.4. China  

As desvantagens  da utilização da arbitragem com apenas um único terceiro imparcial 

já foi exposto em tópicos anteriores; contudo, mesmo com todas as desvantagens já 

apresentadas TAI-HENG e ANTHONY KOHTIO (2009, p. 95) apresentam a China como 

propulsor do procedimento híbrido; relatam que desde a criação da Comissão Internacional 

Econômica e Comercial da China (CIETAC) há fortes incentivos para utilização da med-arb. 

Conforme TAI-HENG e ANTHONY KOHTIO (2009, p. 96), a China pela própria 

cultura tende a adotar os métodos auto compositivos; contudo, ressalta que tal ato com base no 

discurso generalizador cultural torna-se tendencioso considerando que a China é uma nação 

formada com mais de um bilhão de cidadãos e uma diáspora global de associados. O autor 

salienta ainda que, sem considerar a cultura local, é possível ainda haver outra forte razão para 

a ampla adoção da med-arb na China: a percepção dos processos judiciários e arbitrais. 

Na China os processos judiciais e arbitrais são altamente imperfeitos e desta forma as 

partes tendem a procurarem métodos auto compositivos que ofereçam maximização de valores, 

minimização de lapso temporal desprendido para resolução do conflito (TAI-HENG; KOHTIO, 

2009, p. 96). Assim, é possível afirmar com base na pesquisa de TAI-HENG e ANTHONY 

KOHTIO (2009) que as imperfeições oferecidas pela arbitragem e Poder Judiciário Chinês 

funcionam como fomento para a busca de métodos auto compositivos, como a mediação, de 

maneira prévia a tentativa de resolução definitiva realizada pelas sentenças arbitrais ou Poder 

Judiciário. 
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2.3.5. Inglês  

Algumas das literaturas utilizadas para a realização da presente pesquisa foram de 

origem inglesa, não por tendenciosa escolha e sim pelo amplo debate ofertado; conforme orienta 

Jon Lang (2009, p. 103), a med-arb tem sido amplamente debatida sob a perspectiva inglesa, 

contudo o debate é puramente teórico com pouca aplicação prática. 

I am not a fan of med-arb, but that doesn’t mean that the two processes should not be 

used together. Very recently I spoke to an arbitrator about having one aspect of the 

dispute he was arbitrating mediated. Indeed, I think mediation should be used much 

more in international arbitration cases. But I also believe that one person should not 

do both jobs! (LANG,2009, p 102) 

A insuficiência na aplicação, se comparada ao amplo debate no campo teórico, reside 

no fato dos riscos associados na utilização do med-árbitro; decerto, poderia ser realizada a med-

arb com diferentes imparciais, contudo não apresentaria ganhos econômicos nem temporais; 

sob tal premissa, Jon Lang (2009, p.102) apresenta a inutilização do instituto em território inglês 

sob a argumentação da insegurança jurídica; isto é: segundo o mediador  em questão, a 

utilização híbrida dos procedimentos (mediação e arbitragem) pode encontrar dificuldades uma 

vez que a parte vencida pode tentar anular o laudo arbitral sob a alegação de imparcialidade do 

med-árbitro. 

A imparcialidade supracitada, que já foi amplamente debatida em tópicos anteriores, 

reside no fato de o med-árbitro ter acesso a informações confidenciais das partes e em momento 

posterior julgar o litígio proposto; contudo, o consentimento informado poderia resolver tal 

insegurança. Mesmo com a alternativa proposta, segundo o mediador Jon Lang (2009, p.103) 

as partes pouco utilizam a med-arb devido a insegurança trazida em seu bojo procedimental. 

Afirma-se: as partes ficam receosas de em momento posterior terem sua sentença arbitral, ou 

acordo negociado, anulados. 

2.3.6. Ontário- Canadá 

As discussões quanto a (im) parcialidade do med-árbitro também intrigam a realidade 

Canadense. No ano de 2007, em Ontário, foi confirmado em sede recursal (apelação) acordo 

para imposição de participação do procedimento med-arb, mesmo estando presentes diversas 

preocupações relacionadas a justiça natural, já debatida em tópicos anteriores, dentre outras. 
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No caso em questão, denominado Marchese v Marchese19, o Tribunal Recursal de Ontário 

argumentou a existência de acordo prévio entre as partes para a realização da med-arb, mesmo 

a legislação vedando expressamente20 a utilização do med-árbitro21; sendo assim, a cláusula 

escalonada era plenamente executável; a cláusula aludida versada que as partes utilizariam Phil 

Epstein22 em todas os procedimentos (mediação e arbitragem).   

O Tribunal considerou que em caso de proibição da utilização da med-arb, tal proibição 

seria dispensável e as partes mutualmente poderiam decidir quanto da utilização da med-arb, 

considerando assim uma espécie de renúncia. Sobre a decisão LEON e PETERSON relatam 

que “The decision is a welcome one for those in the dispute resolution world who believe that 

today’s businesses are looking for greater innovation and fl exibility in the methods used to 

resolve commercial disputes”. (2009, p.92) 

No julgamento aludido, foi considerado que em algumas situações o Poder Judiciário e 

a arbitragem oferecem soluções pouco eficientes e utilizando tão somente a mediação pode não 

garantir a solução definitiva do conflito. No mesmo sentido: “Med-arb provides another option 

that in the right circumstances, and conducted by a skilled mediator-arbitrator, can achieve 

results that neither mediation nor arbitration alone could achieve”. (LEON; PETERSON, 

2009, p. 92) 

                                                             
19  Para análise completa do caso vide: (2007), 219 O.A.C. 257 (C.A.), MacPherson, Sharpe and Juriansz, JJ.A. 

Disponível em<https://ca.vlex.com/vid/marchese-v-marchese-681790525>. Acessado em 01.01.2018. 
20 Arbitration Act, 1991, SO 1991, c. 17. - Mediation and conciliation : 35 The members of an arbitral tribunal 

shall not conduct any part of the arbitration as a mediation or conciliation process or other similar process that 

might compromise or appear to compromise the arbitral tribunal’s ability to decide the dispute impartially.  1991, 

c. 17, s. 35. Disponível em: < https://www.ontario.ca/laws/statute/91a17?search=Arbitration#BK37>. Acessado 

em 05.03.2019. 
21 Ressalta-se, contudo, que a legislação sobre mediação determina de forma diversa; Com a leitura da legislação 

de mediação local é possível a utilização do med-árbitro. A saber: 

Nation Mediation Rules & Code of Conduct for Mediator. As amended August 3, 2012. 1. INTERPRETATION  

1.1 In the Rules, unless the context otherwise requires: [...] 

(c) “Mediation” means the use of an impartial third party to assist the parties to resolve a dispute, but does not 

include an arbitration; [...] 

(e) “Mediator” means the impartial person or persons engaged to assist the parties to resolve a dispute, but does 

not include an arbitrator unless the arbitrator is acting as a mediator by consent of the parties; Disponínel em: 

<http://adric.ca/pdf/ADRMEDIATIONRULES2014.pdf>. Acessado em 05.03.2019 
22 “Philip is a senior partner at Epstein Cole. He is the Editor in Chief of the Reports of Family Law and the author 

of "Epstein, This Week in Family Law" published by eCarswell. His practice is now confined to mediation and 

arbitration and appellate advocacy. He has been involved in many significant cases in the family law field in the 

Superior Court of Ontario, the Court of Appeal, and the Supreme Court of Canada.” Fonte:< 

http://epsteincole.com/team/philip-m-epstein/ > . Acessado em 05.03.2019 

https://www.ontario.ca/laws/statute/91a17?search=Arbitration#BK37
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A decisão supracitada demostrou que as partes contratantes da cláusula escalonada, em 

Ontário, podem livremente optar pela med-arb sendo dispensável a observância do estatuto de 

arbitragem doméstico no que tange à mediação prévia; considerando ainda que o que é 

previamente acordado deve ser cumprido. 

Contudo, já no ano de 2001, o posicionamento era diverso; no aludido ano, o Tribunal 

de Justiça em sede no processo denominado Hercus x Hercus23, a decisão arbitral foi anulada 

sob a argumentação de inobservância de etapa prévia de mediação; o que distingue o caso 

Hercus do Marchese, é que àquele ignorou a etapa de mediação enquanto este, ainda que não 

tenha havido mediação, houve reunião inicial o qual foi pacífico o insucesso da mediação dadas 

as circunstâncias. 

It also is likely that Ontario courts will assess equality and fairness complaints arising 

from a med-arb in a fl exible and pragmatic manner. That is, it is likely that a court 

will look at the whole picture to determine whether the complaining party knew the 

particular material information that had been provided to the mediator-arbitrator in 

a private caucus and had a reasonable opportunity to respond to it, rather than the 

court focusing on the particular manner in which the knowledge was obtained or 

whether the opportunity to respond was provided. The opportunity to respond would 

probably not need to be provided in the same manner as would be required under the 

court’s rules of evidence and procedure. In a med-arb process, and even in an 

arbitration conducted under more innovative procedures (which the Ontario domestic 

arbitration statute permits), what should count is substance, not form. (LEON; 

PETERSON, 2009, p. 94). 

Os dois casos supracitados são marcos importantes para o fomento da med-arb em 

Ontário uma vez que o Tribunal reconhecer a med-arb como um procedimento distinto, e 

facultando as partes sua respectiva utilização. 

 Contudo, uma vez que as partes utilizaram sua autonomia de vontade na escolha do 

procedimento, os tribunais de Ontário tendem a aplicar o convencionado pelas partes. (LEON; 

PETERSON, 2009, p. 92). 

2.3.7. Costa Rica 

Na Costa Rica, a legislação pátria permite expressamente as partes a recorrerem de 

forma incidental ao procedimento de mediação no decurso do procedimento arbitral; segundo 

a legislação em comento, se as partes desejarem submissão ao procedimento de mediação de 

                                                             
23 [2001] O.T.C. 108, [2001] O.J. No. 534 (Ont. Sup. Ct. J.), Templeton J. vide<https://mediators.com/wp-

content/uploads/2017/06/DisResNewsSpr09.pdf>. Acessado em 10.03.2019. 
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forma incidental, isto é, no curso da arbitragem, deverá o tribunal arbitral suspender o 

procedimento já em curso. Caso haja acordo negociado durante o procedimento de mediação, 

o tribunal arbitral registrará o acordo como forma de sentença arbitral, nos termos acordados 

pelas partes; contudo, caso as partes não consigam chegar a solução do conflito durante o 

processo de mediação, volta a correr o procedimento arbitral.24 

Conforme a legislação supracitada,  as partes são livres para escolher o procedimento 

que regulará a arbitragem, desde que haja respeito aos princípios do devido processo legal, 

contraditório e direito de defesa; mister salientar que o tribunal arbitral poderá modificar ou 

ajustar  regras procedimentais, anteriormente convencionadas pelas partes, objetivando  o 

devido cumprimento dos princípios supracitados; a modificação é pautada na promoção do 

equilíbrio processual entre as partes e a busca da verdade real.25 

Pelo exposto, percebe-se que a legislação da Costa Rica possibilita a utilização da med-

arb; contudo, a legislação é ausente no que tange à (im) possibilidade de utilização de med-

árbitro; o requisito legislativo para atuação como árbitro é que o indivíduo que pretende exercer 

tal função não tenha conexão com as partes ou com os respectivos advogados atuante na causa 

demandada;  estabelece ainda que caso a arbitragem seja pautada em lei, e não em equidade, o 

                                                             
24 Artículo 63. da LEY No. 7727 - LEY SOBRE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN 

DE LA PAZ SOCIAL.- Procesos de solución de conflictos Si, antes de dictarse el laudo, las partes decidieren 

acudir a una mediación, conciliación, transacción u otro proceso de solución de conflictos, el tribunal dictará 

una resolución que suspenda el procedimiento. Si de la mediación, conciliación, transacción u otro proceso de 

solución de conflictos resultare un acuerdo total o parcial, el tribunal lo registrará en forma de laudo, en los 

términos convenidos por las partes. Si de este no resultare acuerdo alguno, las partes entregarán al tribunal 

constancia de haber acudido a otra instancia, para que dicte una resolución de continuación del procedimiento. 

Si, en cualquier etapa del proceso, se hiciere innecesaria o imposible continuar el procedimiento, por cualquier 

razón no mencionada en el primer párrafo del presente artículo, el tribunal comunicará a las partes su propósito 

de dictar una resolución que concluya el procedimiento. El tribunal arbitral estará facultado para dictar esa 

resolución, excepto que alguna de las partes se oponga a ello, con razones fundadas a criterio del tribunal. El 

tribunal arbitral notificará a las partes la resolución que concluye el procedimiento o el laudo arbitral, según los 

términos convenidos por las partes en la mediación, conciliación o transacción. En ambos casos, la resolución 

que ponga fin al procedimiento arbitral será firmada por los árbitros. . Disponível em: < 

http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2012/05/Costa-Rica.pdf>. Acessado em 04.03.2019. 
25 Artículo 39 da LEY No. 7727 - LEY SOBRE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE 

LA PAZ SOCIAL.- Libre elección del procedimiento Con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, las partes 

podrán escoger libremente el procedimiento que regulará el proceso arbitral siempre que ese procedimiento 

respete los principios del debido proceso, el derecho de defensa y el de contradicción. Mediante resolución 

fundada y en cualquier etapa del proceso, el tribunal podrá modificar o ajustar las normas sobre el procedimiento 

que hayan seleccionado las partes y que não se ajusten a los principios indicados, con el objeto de propiciar un 

equilibrio procesal entre las partes y la búsqueda de la verdad real [...]. Disponível em: < 

http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2012/05/Costa-Rica.pdf>. Acessado em 04.03.2019. 
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árbitro obrigatoriamente deverá integrar a Ordem dos Advogados da Costa Rica.26 Logo,  Costa 

Rica não apresenta expressa vedação para utilização do med-árbitro. 

2.4. DESAFIOS DO MED-ÁRBITRO 

Conforme afirma BARTEL (1991, p. 27), o sucesso de qualquer método de resolução 

de conflito está muitas vezes associado com a qualidade do terceiro imparcial selecionado para 

atuar na disputa. Defensores27 da utilização do med-árbitro argumentam que há certo exagero 

nas críticas tecidas e o sucesso da med-arb dependerá muito da escolha acertada do terceiro 

imparcial que deverá ser qualificado para lidar com as informações fornecidas no cáucus, 

minimizar possíveis vieses e violação do devido processo legal. 

 A cumulação de funções em um mesmo indivíduo gera preocupações na 

transição de um processo para outro, não importando muito a sequência em que os processos 

são geridos; fato é: para o exercício da dupla função é aconselhável que o indivíduo possua 

qualificações para gerir de forma apropriada a mediação e da mesma forma deverá realizar de 

forma eficiente a arbitragem, que por sua própria natureza, terá temáticas, em sua grande 

maioria, questões específicas envolvidas. (Weisman,2015) 

É preciso ter em mente que ainda que o med-árbitro deverá estar disposto e disponível 

para efetuar a transição procedimental supracitada, não necessariamente será uma passagem 

pacífica que garanta a execução procedimental harmoniosa sem o respectivo treinamento 

adequado. Estariam os terceiros imparciais preparados para gerir eficazmente os dois papéis 

demandados e com a respectiva especialidade exigida pela demanda mercadológica?  

                                                             
26 Artículo 25. da LEY No. 7727 - LEY SOBRE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN 

DE LA PAZ SOCIAL.- Requisitos de los árbitros Pueden ser árbitros todas las personas físicas que se encuentren 

en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no tengan nexo alguno con las partes o sus apoderados y abogados. 

Tratándose de arbitrajes de derecho, los árbitros deberán ser siempre abogados y tener como mínimo cinco años 

de incorporados al Colegio de Abogados. Las personas jurídicas que administren institucionalmente procesos de 

arbitraje, podrán designar su propia lista de árbitros de consciencia y árbitros de derecho, los cuales deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley. Não obstante lo dispuesto en el presente Artículo, los 

órganos jurisdiccionales no podrán ser investidos como árbitros de equidad ni de derecho. Disponível em: < 

http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2012/05/Costa-Rica.pdf>. Acessado em 04.03.2019. 

27 Vide: Geoff Lawday, Hybrid Dispute Resolution Processes 22 (unpublished paper presented at ‘Mediation in a 

Global Village - Cross-cultural and International Aspects of Mediation and Negotiation’, Germany 2009). Richard 

Hill, MED-ARB: New Coke or Swatch?, 13(1) Arb. Int’l. 105, 105 (1997); John T. Blankenship, Developing Your 

ADR Attitude: Med-Arb, a Template for Adaptive ADR. 
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Como é sabido, a mediação dedica-se a fomentar formas eficientes na criação de valores 

tendo como protagonistas as partes do conflito, o que requer analise e observância aos interesses 

subjacentes das partes possibilitando o confronto subjetivo da parte que poderá refletir sobre as 

possíveis divergências no tocante as suas expectativas, demandas exageradas e falsas 

percepções do caso demandado. 

Assim, o med-árbitro ao desenvolver a função de mediador poderá solicitar que as partes 

forneçam informações confidenciais que em algum momento possibilitará as partes explorarem 

seus reais interesses possibilitando a ocorrência do afastamento da posição. Para que o med-

árbitro desenvolva a função eficaz de mediador é necessário que possua características e 

habilidades que orientem seus atos para a sensibilização e dinâmica interpessoal para que possa 

envolver as partes garantindo-lhes confiança. É necessário, a depender do caso concreto, a 

utilização de habilidades psicológicas, como por exemplo a Programação Neolinguística (PNL) 

e compreensão da psicologia negocial para que possa ajudar as partes a encontrem soluções 

alternativas para o conflito, sem que haja maiores interferências de problemas subjacentes. 

Conforme salienta BARTEL (1991), para que uma mediação seja eficaz e bem-sucedida 

depende muito mais da relação pessoal estabelecida durante o processo entre o mediador e as 

partes.  

De maneira contrastante, a arbitragem diligência que haja desapego e distanciamento 

pessoal e emocional entre as partes e o árbitro, devendo ser utilizados os fatos apresentados e 

as regras estabelecidas para resolução do conflito, não sendo abordado embate entre interesses 

e posições, focando nas possíveis compreensões das realidades comerciais, obrigacionais, 

contratuais e legais.  Ressalta-se ainda que o indivíduo ao realizar a função de árbitro deve estar 

qualificado para tomar difíceis decisões desenvolvendo características e habilidade de 

imparcialidade, avaliação minuciosa documental e de testemunhas, correto gerenciamento do 

tempo. Diferentemente do mediador, o árbitro deve possuir voz de comando e julgador. 

Já consolidado as diferentes essências que permeiam a arbitragem e mediação, é 

necessário que haja diferentes habilidades e competências para o eficaz desenvolvimento. 

Estaria um único indivíduo capacitado para desenvolver funções tão contrastante entre si? A 

essência do mediador é servir como um facilitador ajudando as partes na comunicação podendo 

ter como um resultado, ou não, um acordo amigável, utilizando muitas vezes de atributos 

intangíveis (MASON, 2011, P. 543); enquanto  a função desenvolvida pelo árbitro é fundada 
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na realização de uma decisão vinculativa sobre as questões demandadas, utilizando conjunto de 

instrumentos jurídicos. 

A divergência de habilidades no exercício da função entre o mediador e árbitro pode 

tornar embaraços nas respectivas execuções de ambos papeis de forma eficaz; a divergência 

pode ser observada logo incialmente, no treinamento dos profissionais. Conforme Sussman 

(2009, p. 326), o preparo para árbitros é pautado ao gerenciamento do processo com eficiência 

e de forma contrastante, o treinamento para mediador é voltado para resolução de impasses. 

Ressalta-se ainda que ainda que indivíduos sejam qualificados para atuação como med-

árbitro, a gama de preocupações não fica esgotada. É preciso considerar que ao desenvolver a 

dupla função surgirão novos desafios. A título de exemplo pode-se explanar o já ventilado 

anteriormente, a dificuldade de transição entre facilitador comunicacional para tomador de 

decisões. 

A dificuldade pode surgir também no dispêndio de energia necessária na mediação, 

considerando que em momento posterior haverá uma decisão vinculativa em caso de não 

firmamento de acordo voluntário. Sobre a temática, Mason (2011, p. 545) afirma que deverá o 

med-árbitro possuir, para além das características de ambos processos já mencionados, a proeza 

de identificação de como e quando se colocar e recuar.  

Conforme salienta BARTEL(1991, p. 665), os med-árbitros poderão encontrar ainda 

dificuldades  no que tange ao equilíbrio desprendido em cada processo, isto é,  ao desenvolver 

a dupla função o med-árbitro pode encontrar bloqueio subjetivo em fornecer todo o seu esforço 

na mediação do conflito se perceber, ainda que de maneira inconsciente, que a disputada será 

somente será findada no processo arbitral. Do mesmo modo, em sentido oposto, mediadores 

altamente qualificados podem encontrar embaraços em manter a função de árbitro em ocasião 

posterior considerando que obtém sua própria percepção da não feitura do acordo voluntário. 

Fato é: em dado momento poderá haver confusão entre as funções. 

O med-árbitro ao exercer suas funções pode enfrentar o dilema na tentativa de manter a 

eficiência da mediação e a integridade do processo arbitral. (Bühring-Uhle et al, 2006) Quando 

houver a mudança de funções, de mediador para árbitro,  o terceiro imparcial pode enfrentar 

adversidades para lidar com as informações obtidas no processo de mediação, tendo que manter, 
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ainda, o distanciamento de todo e qualquer percepção que tenha obtido da mediação, para que 

a sentença arbitral não seja maculada de vícios.   

Pelo exposto, observa-se que o acumulo de funções vai exigir do terceiro imparcial um 

esforço maior considerando que na transição dos processos deverá ser abolido a percepção 

anterior e observar o caso sob uma nova perspectiva, ignorando todo e qualquer fato, 

informação e percepção obtida em momento pregresso ao início do da transição, como se 

efetivamente não soubesse dos fatos narrados. Não é preciso tecer comentários quanto a 

dificuldade em ouvir discussões e informações com a mente aberta sem reter nenhuma 

informação. Na ocorrência de falha na tentativa acima descrita, a integridade do processo 

arbitral sofre ruptura.28  

Outrossim, Peter (2005, p. 157) ressalta que na arbitragem independente os árbitros 

tendem a “urge to split the baby, to soften the results”, tratando-se da med-arb, quando utilizado 

med-árbitro, a feitura da sentença arbitral poderá ser mais dificultosa se o indivíduo tiver agido 

como mediador anteriormente.  

Pelo já exposto, a combinação entre mediação e arbitragem pode fomentar abundantes 

controvérsias. Para defensores, a med-arb compila os pontos fortes dos processos em separado 

(mediação e arbitragem), mitigando as possíveis fraquezas dos processos em separado. 

As principais preocupações associadas a utilização do med-árbitro são com relação aos 

problemas comportamentais durante a mediação e as possíveis falhas processuais no curso da 

arbitragem. As preocupações comportamentais englobam as prováveis dificuldades em diálogo 

aberto com o med-árbitro (considerando que em dado momento eles podem assumir o papel de 

julgador), a conduta do med-árbitro que poderá ser inibida no procedimento de mediação, 

utilização da mediação como tática e o possível abuso de poder por parte do med-árbitro, 

travestido em coerção, para solução do litígio. 

Já com relação aos problemas processuais, estes estão voltados para os riscos de atitudes 

tendenciosas no processo arbitral, ou ainda, meramente o fato de parecer ser um processo 

                                                             
28 Ressalta-se que essa é a percepção de Nigmatullina  (2016, p. 56) que entende que os árbitros na 

arbitragem independente muitas vezes agem como mediadores dividindo a sentença arbitral para que 

não haja grandes perdas para nenhuma das partes; Contudo, relatando experiências de advogados e 

árbitros discorre que  por vezes ocorre de forma oposta. 
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tendencioso devido as informações percebidas no procedimento de mediação. Além do 

relatado, deve-se lembrar que a incapacidade de argumentação, pela outra parte, do relatado em 

cáucus para o indivíduo que futuramente poderá ser julgador poder acarretar em violação do 

contraditório, ampla defesa e por consequência devido processo legal, maculando o processo 

como um todo. 

Evidenciado que a utilização do med-árbitro representa um desafio não só para os 

agentes de mercado (terceiros imparciais) mas também para as partes que pretendem efetuar 

sua contratação. Tratando-se dos med-árbitros, estes não só devem ser devidamente 

qualificados para o exercício da dupla função, mas devem também ter expertise tanto na 

arbitragem quanto na mediação, considerando as peculiaridades de cada função de maneira a 

efetuar de maneira eficaz a dupla função, observando a transição procedimental. Apenas o 

indivíduo que compreende esse paradoxo de fusão e cisão comportamental em conformidade 

com a transição efetuada ganhará a confiança das partes e poderá desenvolver de maneira eficaz 

suas funções, impactando não só as partes envolvidas no conflito, mas também ganhando 

credibilidade social, tanto como agente de mercado quanto para a med-arb vista como um 

processo.



 
 

CAPÍTULO III: VIABILIDADE ECONÔMICA DA MED-

ARB 

Eventualmente, ao serem indagados sobre o método de resolução de um conflito 

existente, juristas mais conservadores responderão de imediato “inicie um processo judicial”. 

Abundantes são as motivações e explicações para a resposta, mas conforme WATANABE 

(2005, p. 683) predomina a formação acadêmica possuidora de raízes profundas da cultura 

adversarial e adjudicatória. 

Não obstante ao relatado, é possível encontrar indivíduos que nunca utilizaram o 

processo judicial para resolução de qualquer controvérsia. A ausência da busca do Poder 

Judiciário não simboliza ausência de conflito, mas sim, a possibilidade de superação das 

controvérsias por caminhos outros alternativos à tutela burocrática estatal. 

De certo, o dissenso de interesses e posições somadas a pretensão não atendida são 

inevitáveis e próprias da vida em sociedade, sendo até inerentes da natureza humana; bastando 

a mera convivência de dois ou mais indivíduos para que haja conflito em algum momento 

(FOLLET, 1996, p. 67). E a quem fica incumbido a resolução dos conflitos? 

O Estado, por intermédio do Poder Judiciário, exerce a função jurisdicional ao momento 

que for demandado, por força do art.5°, inciso XXXV da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1998 (CRFB/88). A sua tutela é exercida objetivando findar, ou mesmo mitigar, 

os conflitos de interesse de maneira a aplicar a casos concretos as leis abstratas concebidas em 

dado tempo. Desta forma, percebe-se que o Estado ao tomar pra si a função jurisdicional limita 

a autotutela exercendo o papel de propagador da paz social. 

Contudo, não somente por intermédio do Judiciário pode-se cessar o conflito 

existente.  O acesso à justiça não se limita a mera possibilidade que os conflitos sejam levados 

para solução Estatal, por intermédio de petições propostas perante o Poder Judiciário. Traduz-

se na possibilidade de efetividade da decisão ao caso demandado.  

“(...) o direito de acesso à justiça, erigido à dignidade de garantia constitucional, quer 

dizer bem mais do que a possibilidade de se obterem provimentos ‘formais’, isto é, 

decisões judiciais dotadas apenas potencialmente da aptidão de operar transformações 
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no mundo real. Quando se fala em direito de acesso à justiça, o que se quer dizer é 

direito de acesso à efetiva tutela jurisdicional”. (WAMBIER. 2003, p. 63). 

É sabido que os conflitos podem surgir das mais variadas formas, aspectos, sujeitos 

pertencentes, causas, etc. Conforme salienta TARTUCE (2008, p. 125), considerando que os 

conflitos verificados na sociedade não são uniformes e iguais não é possível que haja tão 

somente um método para resolver abundantes impasses. 

Assim o legislador pátrio, no âmbito de sua esfera de competência, vem gradativamente 

vislumbrando, incluindo e aperfeiçoando a utilização métodos alternativos de solução de 

conflito (MASC). Atualmente, os MASC’s ainda não transmite, de todo, a credibilidade no 

âmbito social – traduzida em ausência de informação- se comparados aos processos judiciais. 

Isto ocorre pela formação cultural, já mencionada, pela qual a população sente a necessidade 

psicológica da intervenção estatal, está enxergada como uma garantia de segurança na 

efetividade das decisões, porque estaria embasada no poder coercitivo do Estado. Essa 

perspectiva social não condiz com a realidade técnica, mas costuma ser atrelada a realidades de 

baixa maturidade democrática. A maturidade habilita os individuos a solucionarem os seus 

problemas pela participação efetiva e a força vinculante da decisão construída por essas 

alternativas pauta-se justamente na autonomia privada e na força vinculante dessas decisões. 

Reforçando o entendimento, o Código de Processo Civil (Lei n° 13.105 de 16 de março 

de 2015) do ordenamento jurídico pátrio manteve a outorga da possibilidade de utilização de 

vias alternativas para a resolução do conflito, que não o processo judicial. 

A lei em comento reforçou a importância da utilização dos métodos alternativos ao 

dispor como norma fundamental do processo civil o estímulo da utilização das respectivas vias 

alternativas. Inicialmente, o estímulo pode ser percebido em seu art. 3, parágrafo § 3°. Contudo, 

não se exaure no artigo referido, a incitação percorre por toda a legislação supracitada. 

Inúmeras são as vias de solução de conflito, e desta forma, proporcionando melhor 

adequação à demanda social. Assim, via de regra, é possível a escolha da resolução de conflito 

que melhor se adeque a controvérsia proposta, considerando que cada conflito tem suas 

peculiaridades e da mesma forma, cada mecanismo apresenta suas próprias características. 
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Explica-se que a expressão “métodos alternativos de solução de conflito” é utilizada 

como referência a qualquer método (consensual, adjudicatórios ou mistos) distinto ao processo 

pertencente ao Poder Judiciário. A expressão em epígrafe é derivada da expressão “Alternative 

Dispute Resolution” (ADR) com origem da doutrina americana. Por questões de tradução, é 

possível verificar doutrinas utilizando a sigla “MASC” como sinônimo de “ADR”. 

Conforme relata MEADOW (2000, p.29), inúmeras são as possibilidades dos 

mecanismos, mas se assemelham em um aspecto: a tendência de sua derivação. Isto é, segundo 

o autor, há uma tendência à derivação dos processos basilares: negociação ou adjudicação. Há 

ainda a possibilidade de fusão, agregação ou combinação desses processos primários, como os 

mecanismos combinados, também chamados de escalonados, como é o caso da med-arb. 

Seja o mecanismo consensual ou adversarial, fato é: cada mecanismo se desenvolve 

dentro da sua própria racionalidade e regras. Os consensuais objetivam a colaboração e 

consenso pelas partes, ignorando a concepção de vencedor e perdedor, enquanto os métodos 

adversariais são baseados na adjudicação. 

Como já exposto, diversas são as peculiaridades de cada conflito. Assim sendo, não é 

razoável o entendimento que uma única via, seja judicial ou extrajudicial, será capaz de 

solucionar todas as controvérsias existentes. Não se contesta a efetividade dos mecanismos e 

sim a sua respectiva adequação a cada caso demandado. 

A adequação referenciada associa-se aos custos próprios do mecanismo, não se 

limitando aos custos financeiros, abarcando ainda os custos de transação, satisfação dos 

indivíduos dentre outros. Objetivando analisar os motivos de tomada de decisão na escolha de 

resolução do conflito existente, o presente capítulo irá analisar, sob a perspectiva econômica, 

quando o indivíduo deve optar por recorrer ao Processo no Poder Judiciário ou quando será 

economicamente vantajoso optar por outro método alternativo de solução de conflito, dentre 

eles a med-arb.   

3.1. PROCESSO JUDICIAL: PERSPECTIVA ECONÔMICA 

A racionalidade de um processo pode ser estudada por diferentes aspectos, não se 

limitando exclusivamente ao aspecto jurídico. O presente tópico tem o objetivo aplicar a 
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economia aos aspectos inerentes aos processos judiciais, iniciando pelo ato de reinvindicação e 

terminando com a respectiva resolução definitiva da lide. 

Conforme ensinam COOTER e RUBINFELD (1989, p. 1068) as disputas judiciais, via 

de regra, são resolvidas em diversos estágios de um processo de tomadas de decisões, nas quais 

as partes tendem a agir em interesse próprio e obtém informações limitadas. 

Conforme preconiza a legislação pátria (art. 319 do Código de Processo Civil- 

CPC/2015), para iniciar um processo judicial é necessário causa de pedir (art. 319, II do 

CPC/2015) que deverá constar na petição inicial. Contudo, ainda que estejam todos os 

elementos elencados no CPC/2015, dentre eles a causa de pedir, não se deve iniciar um processo 

no âmbito judicial tão somente com o preenchimento dos requisitos legais, sob a perspectiva 

econômica. A afirmação é baseada na cognição que somente a causa de pedir, por vezes, não é 

capaz de gerar lucros sob o viés econômico.   

Como é sabido, as regras processuais instrumentalizam os processos judiciais no que 

tange à aplicação do direito material.  Contudo, não é correto o pensamento simplista pelo qual 

as respectivas regras não afetam o comportamento dos indivíduos e sem nenhum objetivo 

macro. 

Segundo POSNER (2007, p. 593) as regras processuais também apresentam o objetivo 

de minimizar os custos, sobretudo dos erros judiciais, e alcançar a eficiência que seria resultante 

do máximo obtido combinado com a menor quantidade de recursos desperdiçados. Assim, a 

análise do processo judicial será pautada sob a ótica da eficiência apresentada por POSNER 

(1995). O objetivo não é identificar ou classificar uma regra processual, ou o procedimento 

como um todo, sob o critério qualitativo de justiça ou moral. Sob a perspectiva adotada não será 

analisado se determina regra encontra-se no padrão de “justa” ou “injusta”, e sim se produz 

eficiência sob a perspectiva econômica. Sobre a temática, DIAS (2009) leciona: 

É fácil perceber, assim, que a Análise Econômica do Direito, pelos menos na sua 

versão dominante, não está preocupada em conceber os parâmetros morais que uma 

norma jurídica deve adotar, mas, em primeiro plano, demonstrar como esse valor se 

torna eficiente ao alcançar o nível de positivação. (DIAS, 2009, p.21) 

Sobre a eficiência, esta é resultante do princípio de Pareto que chancela que a eficiência 

será produzida quando não for possível melhorar a situação de bem-estar do indivíduo sem que 
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haja prejuízo da situação de bem-estar de outro. A essas situações eficientes chamaremos de 

“pareto-eficientes”. (GARCIA, 1996, P.13) 

Portanto, tratar-se-á da litigância judicial sob o prisma econômico, utilizando 

ferramentas da análise econômica do direito para o estudo de demandas judiciais, com foco na 

escolha das ações pelas partes litigantes. Será utilizada a teoria econômica da litigância.  

A análise da litigância judicial sob o prisma econômico examina as regras processuais 

e o desenrolar do processo como um todo, no que tange à sua eficiência, perpassando desde o 

momento da busca por profissionais habilitados (advogados) até a decisão final. (KOBAIASHI; 

PARKER, 2000, p.1) 

De certo, o caminho percorrido numa disputa judicial, desde da instauração do conflito 

até a resolução final, possui peculiaridades que podem modificar os incentivos dos indivíduos 

nas tomadas de decisões, que consideram os custos e benefícios atrelados a possibilidades de 

eventos. 

Portanto, é possível a comparação entre um processo judicial com um jogo sequencial, 

considerando que o jogo é “uma situação de conflito em que alguém precisa fazer uma escolha, 

sabendo que há outros, ao mesmo tempo, também em processo de escolha” (PINHEIRO; 

SADDI; 2005, p. 163).  

A utilização do mecanismo processual enseja custos: “custos administrativos” 

(COOTER; ULEN, 2010, p. 355). São entendidos como “custos  administrativos” a somatória 

dos custos inerentes à evolução de uma demanda judicial, dentre eles: custos dos honorários 

advocatícios (art. 81 do CPC/2015);  a reinvindicação judicial por meio da petição inicial (art. 

319 do CPC/2015); a tentativa de acordo, seja por conciliação ou mediação(Art. 3o,  parágrafo 

§ 3o do CPC/2015); a troca de informações com a outra parte, no momento probatório 

processual(art. 77, inciso I do CPC/2015) ; o litígio e ; recursos (art. 994 e seguintes do 

CPC/2015); dentre outros.  

Há ainda o custo de erro, isto é,  é possível que a decisão judicial seja equivocada tanto 

na aplicação e apreciação da norma cogente material quanto  na responsabilização indenizatória 
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da (s) respectiva obrigação (s): dar, fazer ou não fazer (Parte Especial, Livro I, Título I do 

Código Civil – Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002). 

Como pode ser observado, muitas são as possibilidades enfrentadas na escolha da 

utilização do processo judicial. Porém, em alguns casos a busca pela tutela jurisdicional estatal 

será mais desejável em detrimento dos MASC’s. Objetivando melhor compreender a temática 

será analisado o valor o valor da reivindicação no âmbito do Poder Judiciário. 

3.1.1. Valor da reivindicação judicial 

Ao ser ventilada a denominação “valor da reivindicação judicial” (COOTER; ULEN, 

2010), no primeiro momento, operadores do direito, ainda que inconscientemente, podem 

remeter ao “valor da causa”, como sinônimos. A confusão conceitual é justificável pois juristas 

e economistas utilizam-se de racionalidades distintas. Sobre esse contraste das racionalidades 

George Stigler (1992) ensina: 

Enquanto a eficiência se constitui no problema fundamental dos economistas, a justiça 

é o tema que norteia os professores de Direito [...] é profunda a diferença entre uma 

disciplina que procura explicar a vida econômica (e, de fato, toda ação racional) e 

outra que pretende alcançar a justiça como elemento regulador de todos os aspectos 

da conduta humana. Essa diferença significa, basicamente, que o economista e o 

advogado vivem em mundos diferentes e falam diferentes línguas. (STIGLER, 1992, 

p.455-463) tradução livre29 

Assim, para que não haja confusão epistemológica, e consequentemente na aplicação, 

preliminarmente faz-se necessário a distinção entre “valor da causa” e “valor da reinvindicação 

judicial”. O valor da causa refere-se ao valor arbitrado, podendo ser de maneira provisória30 ou 

não, com conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291, caput, do CPC/2015) 

perseguido pelo autor da ação (ar.t 292, parágrafo §3 do CPC/2015); isto é: o conteúdo 

patrimonial objeto da discussão. 

                                                             
29 Por não ser objeto de pesquisa, a temática de “noção da justiça” não será aprofundada. Sobre o assunto 

vide:HANS, Kelsen. A Ilusão da justiça. Editora Martins Fontes. 4 ed. 2008. 

30 A provisionalidade reside no fato de, em algum casos, ser impossível a avaliação da totalização da dimensão 

do conteúdo econômico a ser demandado .(STJ, REsp 642.488/DF, 1.° T., j. 12.09.2006, rel Min. Teori Albino 

Zavask) Ressalta-se que a provisionalidade não é admissível quando houver definição expressa e legal  de 

requisito processual que estabelece parâmetros fixos, cuja não observância impossibilita o julgamento do mérito 

processual. A título de exemplo pode-se destacar o art. 968, inciso II do CPC/2015. Mas como não é objeto do 

presente trabalho não adentraremos a temática. 
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Em contrapartida, entende-se como valor da reivindicação judicial a variável entre o que 

o autor da ação judicial espera que vá receber depois de iniciado o processo (COOTER; ULEN, 

2010, p. 408). Isto é, para que seja encontrado o valor de uma reivindicação judicial é necessário 

perpassar a também as análises da decisão baseadas em probabilidades e sobretudo em 

consequências econômicas. 

Ao protocolar uma petição inicial é criado uma reinvindicação judicial, isto é: inaugura-

se o processo judicial. Sob a perspectiva econômica, o autor no uso de sua racionalidade deverá 

comparar o custo da petição inicial e manutenção do processo judicial ao valor esperado da sua 

respectiva reinvenção. 

O valor esperado avalia as probabilidades oriundas aos possíveis eventos como as 

consequências econômicas para as combinações de diferentes atos e eventos. Sendo os atos 

“caminhos alternativos da ação, ou estratégias disponíveis ao tomador de decisão” enquanto os 

eventos “identificam as ocorrências que estão fora do controle do tomar de decisões, e que 

determinam o nível de sucesso de cada ato. (KAZMIER, 1982, p 235). 

Conforme KAZMIER (1982, p. 240) “o critério do valor esperado é o padrão pelo qual 

o melhor ato é aquele cujo resultado econômico esperado é o maior, como uma média de longo 

prazo”. Em termos econômicos, o valor esperado para cada evento é resultante da combinação 

de ato, evento e probabilidade do evento; a soma dessa combinação orienta o indivíduo, 

tomador de decisão, a incorrer em escolhas. 

Como já exposto, na ótica econômica, o processo judicial pode ser representado por um 

jogo sequencial na medida em que são definidos como jogos sequências, aqueles que um 

jogador se movimenta e o outro reage (VARIAN, 2000, p. 538). Assim, considerando o 

processo judicial como um jogo sequencial, representado a interação das partes de forma 

dinâmica das partes. 

Conforme ensinamento de Baird, Gertner e Picker (1998, p.50) a modalidade extensiva 

do jogo de dinâmica entre as partes é a única capaz de representar as ações dos indivíduos, as 

respectivas consequências e as possíveis informações no momento de tomada de decisão. Sob 

essa premissa, adotaremos a “árvore da decisão” (COOTER; ULEN, 2010, p. 407) 
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Tratando-se o processo judicial, há o pressuposto que o demandante irá se utilizar da 

racionalidade, isto é, procurará maximizar seus lucros monetários e minimizar o lapso temporal 

de resolução de conflito. No mesmo sentido, no uso da racionalidade o demandado irá 

minimizar seus gastos monetários na reparação do dano e retardar o cumprimento da decisão 

final, isto é, irá maximizar o lapso temporal gasto entre o ajuizamento da ação e o cumprimento 

da decisão final.31 

Decerto, algumas ações que tramitam no Poder Judiciário não objetivam a maximização 

econômica. Contudo, isso não quer dizer que o resultado da ação não seja quantificado 

monetariamente. A título de exemplo, tratando-se de indenizações por danos morais: sabe-se 

que não há cálculo matemático que objetive com exatidão o valor monetário de um 

constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal – CP – Decreto Lei n 2.848 de 7 de dezembro 

de 1940) sofrido por um agente. Contudo, ainda que não haja um cálculo matemático que 

estipule o valor da moral de um indivíduo, é possível que a sua respectiva indenização por danos 

morais seja quantificada em termos monetários.  

Assim, ainda que inicialmente algumas ações não versem sobre questões monetárias, 

muitas delas podem ter sua quantificação econômica, o que possibilita a aplicação da teoria 

proposta no presente trabalho. Conforme o tema proposto e o objeto de pesquisa, a análise ficará 

restrita a ações que versem sobre bens e direitos disponíveis.   

Como já ventilado, o agente no uso de sua racionalidade decidirá se inicia a demanda 

judicial com base nas probabilidades e recompensas de cada evento.  Logo, um agente racional 

escolherá demandar pera ao Poder Judiciário em face de outro indivíduo quando o valor 

esperado de determinada demanda for igual ou maior aos custos de ajuizamento da ação.  

O valor esperado no momento de tomada de decisão de ajuizamento de ação equivale à 

probabilidade de sucesso da demanda (ou em alguns casos a possibilidade de acordo antes do 

respectivo julgamento) multiplicado pelo valor monetário percebido pelo autor em caso de 

procedência dos pedidos ou de possível acordo. Em contrapartida, os custos de ajuizamento 

                                                             
31 Como é sabido o processo judicial por vezes não envolve conteúdos e valores econômicos, versando 

sobre ações penais, questões éticas e morais, etc. Contudo, como não é objeto do presente estudo foram 

retirados do recorte. O presente estudo objetiva-se a analisar demandas que envolvam importâncias 

monetárias. 
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(custos da reinvindicação judicial) são equivalentes aos gastos necessários para manutenção do 

processo. 

Como é sabido, uma demanda judicial inúmeros são as possibilidades de 

desdobramentos, pontos de tomada de decisão, que podem dificultar o cálculo do valor 

esperado. Objetivando melhor entendimento, será representado um jogo sequencias, 

representado em sua forma extensiva. 

 

Como pode ser observado, a representação do jogo revela as ações dos indivíduos, 

sequências das decisões e informações sobre cada ação. O jogo é representado em analogia à 

uma árvore, na qual pontos representam tomada de decisão e os desdobramentos as possíveis 

escolhas. Assim, em cada tomada de decisão leva a um novo ponto, uma nova tomada de 

decisão. 

Desta forma, para calcular o valor esperado de uma reinvindicação judicial é necessário 

calcular os valores em uma sequência de eventos. Tal cálculo é realizado através do método 

indutivo retroativo; isto é: é necessário iniciar o cálculo do último evento possível para que 

depois possa retroagir em direção ao primeiro evento (apresentação da petição inicial). 

(COOTER; ULEN, 2010, p. 407-411) 

Para resolução da árvore da decisão proposta por COOTER e ULEN (2010, p. 411), será 

adotado a alocação dos custos da disputa nos moldes do modelo europeu, que é adotado no 

Brasil (art. 82 parágrafo §2 e art. 85, ambos do CPC/2015). Com isso, pretende-se explanar que 

o pagamento das custas judiciais é pago pelo perdedor da disputa. Não obstante o modelo 

americano, onde cada indivíduo arca com suas próprias despesas judiciais, o modelo europeu 
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assevera que o perdedor do litígio arca com todas as despesas incorridas no desenrolar do 

processo. 

Conforme o exemplo da árvore de decisão proposto por COOTER e ULEN (2010, p. 

411), observa-se que será utilizado o método de indução retroativa para que seja encontrado o 

valor esperado de cada evento. 

Consoante orientação de COOTER e ULEN (2010, p. 411) para resolução da situação 

hipotética proposta, o autor da ação que tem o pedido julgado improcedente paga o equivalente 

a R$20,00 (vinte reais) para ir à sede recursal.  Com o recurso a probabilidade do autor de 

ganhar R$ 100,00 (cem reais) é de 10% (dez por cento). Consequentemente, a probabilidade de 

improcedência em sede recursal é de 90% (noventa por cento). Logo, o valor esperado do 

recurso (VER) é equivalente a R$10,00 (dez reais). Nos moldes americanos, onde cada qual 

arca com suas despesas judiciais, os autores propõem o seguinte cálculo: 

“VER = 0,1($100) + 0,9 ($0) – $20 = $ -10” (COOTER; ULEN,2010, p. 409). 

Como apontado, o valor esperado do recurso é negativo. Trazendo para a realidade 

brasileira onde o sucumbente arcará não só com as suas respectivas despesas, mas também com 

as despesas judiciais sofridas pela parte ganhadora, o valor da VER é ainda menor. Concluindo 

o raciocínio, o demandante no uso de sua racionalidade econômica ao perder o julgamento não 

encontrará incentivos para um possível recurso. 

Superado o cálculo do VER, será calculado o valor esperado do primeiro julgamento 

(sentença de primeiro grau). Ainda em conformidade com a árvore da decisão, em caso de não 

ocorrência de um acordo extrajudicial, o autor deverá pagar R$ 20,00 (vinte reais) para que haja 

um julgamento na seara Judiciária. No julgamento, a probabilidade de procedência do pedido 

de R$100,00 (cem reais) é equivalente à 50% (cinquenta por cento). Pela lógica, o demandante 

tem 50% (cinquenta por cento) de chances de seu pedido ser julgado improcedente. O 

demandante perdendo não entrará com recurso e receberá o equivalente a R$0 (zero reais). 

(COOTER; ULEN, 2010, p. 409). Assim, na busca do valor esperado do primeiro julgamento 

(VEJ) os autores salientam: 

VEJ = 0,5 ($100) + 0,5 ($0) - $20 = $30(COOTER e ULEN, 2010, p. 409) 
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Uma vez calculado o valor do primeiro julgamento (VEJ), com amparo no método da 

indução retroativa, será calculado o valor esperado da barganha (VEB) que objetiva o acordo 

antes do julgamento. Em conformidade com o exemplo utilizado, considerando que o 

demandante trocou informações com o demandado na tentativa de acordo, a probabilidade de 

sucesso na barganha é de 70% (setenta por cento), chegando a um ganho de R$50,00 (cinquenta 

reais), pagando como custo apenas R$1,00 (um real). Seguindo a mesma lógica, uma vez que a 

probabilidade de a barganha ser bem-sucedida é de 70 % (setenta por cento) a probabilidade de 

insucesso é de 30% (trinta por cento), levando o autor a dar prosseguimento na demanda com 

o valor esperado de R$ 30,00 (trinta reais). Se o valor da barganha for positivo, o demandante 

realizará a barganha em busca de acordo; pela mesma lógico, se o valor da barganha for 

negativo, o demandante não barganha na tentativa de acordo e prossegue a demanda no âmbito 

do Poder Judiciário. Assim, para a obtenção do valor esperado para barganha calcula-se: 

VEB= 0,7 ($50 - $1) + 0,3 ($30) = R$43,30 (COOTER; ULEN, 2010, p. 409) 

Uma vez que o demandante não chega a um acordo de imediato, 30 % (trinta por cento) 

de probabilidade, e passa para a troca de informações com o demandado, no ato de apresentação 

de provas, há um custo de R$3,30 (três reais e trinta centavos). Assim, o valor esperado da 

reinvindicação judicial (VERJ) é equivalente a R$ 46, 30 (quarenta e seis reais e trinta centavos) 

VERJ= 0,7 ($ 50 -$1) + 0,3 ($43,30 - $3,30) = $46,30(COOTER e ULEN,2010, 

p. 410) 

Obtido o valor esperado da reinvindicação judicial (VERJ) é possível que o agente no 

uso de sua racionalidade econômica tenha a tomada de decisão de litigar ou não. A decisão se 

promover uma demanda judicial deverá ser analisada pelo suposto autor da ação. Isto é: deverá 

o queixoso sopesar os benefícios que poderão ser auferidos no desenvolvimento do processo 

judicial subtraindo seus custos. 

Ressalta-se que conforme a Carta Magna Pátria (art. 133) o advogado é indispensável à 

administração da justiça, somente sendo outorgado aos ausentes de capacidade postulatória agir 

perante ao Judiciário na seara dos Juizados Especiais Cíveis, onde o valor não poderá exceder 

o equivalente à 20 (vinte) salários mínimos  (art. 9°, da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995). 
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Assim, por preceito legal e por questão estratégica, a parte que pretende iniciar uma 

demanda, via de regra, contratará um advogado para que atue no caso proposto. Evidentemente, 

o advogado privado que oferece ou aceita o serviço cobrará por sua atuação, caso não esteja 

desenvolvendo um trabalho filantrópico. 

Ainda sobre os gastos inerentes ao início de uma demanda judicial, mister salientar que 

que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do Brasil, no uso de suas atribuições, possibilita que 

os tribunais estabeleçam o valor das taxas de administração e as cobrem. Podemos então 

entender que as taxas de administração somadas aos valores cobrados pelos advogados 

compõem em custos para apresentação da lide (CA) para o demandante.  

Sob este prisma, entende-se que se o valor esperado de uma reinvindicação judicial for 

superior ao custo de apresentação da lide, o indivíduo no uso de sua racionalidade econômica 

deverá iniciar uma demanda judicial. Contudo, caso o valor esperado de uma reinvindicação 

seja inferior ao custo de apresentação da lide o indivíduo não deverá iniciar uma ação judicial. 

VERJ> CA  iniciar processo judicial 

VERJ< CA  não iniciar processo judicial 

VERJ = CA  zona de indiferença 

Na ocorrência de serem equivalentes o valor esperado de uma reinvindicação judicial e 

o custo de apresentação da lide, há um ponto de indiferença sob o prisma econômico ora 

analisado.  

3.1.2. A decisão de litigar 

Por questões estratégicas, as partes podem decidir com seu representante legal as 

melhores técnicas e a quantidade de tempo e esforço que será investido na demanda judicial. A 

possibilidade em questão faz com que os custos privados da litigância judicial possam ser 

entendidos como endógenos, conforme salienta SPIER (2007, p.6). Contudo, limitada seria a 

convicção de inexistência de fatores exógenos que afetem os custos privados para os 

demandantes e demandados.  
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Até o presente momento o modelo apresentado, com base nos ensinamentos de Coorter 

e Ullen (2010), apresentou três causas que influenciam o grau de aumento ou diminuição de 

disputas na seara judicial: (1) custo de ajuizamento de ação; (2) valor esperado de uma 

reinvindicação judicial e; (3) a existência de eventos danosos. 

Considerando que as três causas imediatas apresentadas influenciam no grau de 

litigância, é instintivo afirmar que qualquer modificação em qualquer das variáveis supracitadas 

influencia diretamente o número de demandas judiciais. É sobre esse panorama que trataremos 

os sub tópicos ulteriores. 

4. Relação oferta e demanda nos serviços advocatícios  

Atualmente32,  no Brasil 1.102.075 são os números de advogados inscritos e 

regularmente cadastrados na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em todo país, sendo 

divididos respectivamente. 

Conforme dados fornecidos pela OAB, dentre os 1.102.075 advogados inscritos e 

regularmente cadastrados, 67.039 advogados possuem até 25 anos, 506.626 advogados estão 

na faixa etária entre 26 a 40 anos, 336.575 estão na faixa etária de 41 a 59 anos e 191.835 

advogados possuem 60 anos ou mais. 

Como pode ser observado, a diferença percentual de advogados de até 25 anos e 

advogados que se encontram na faixa etária entre 26 a 40 anos é de aproximadamente 13,23%.  

No mesmo sentido, ainda permanece o maior número de advogados regularmente inscritos na 

OAB na faixa etária entre 26 a 40 se comparado com os advogados que possuem 60 anos ou 

mais, apresentando uma margem diferencial equivalente à aproximadamente 37,86%. 

A maior preponderância de advogados com idade entre 26 a 40 anos é devido a diversos 

fatores, que por não ser objeto da presente pesquisa não será aprofundada. Fato é: é instintivo 

que atualmente existe maior quantidade advogados e conforme gráfico fornecido pelo Instituto 

                                                             
32Dados retirados do sítio eletrônico: 

<https://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/quadroadvogados>. Os dados fornecidos são 

com base na pesquisa realizada no dia 26.08.2018. Conforme indicativo da fonte fornecedora de 

informações altera diariamente os números constantes de dados de inscritos no quadro de advogados 

regulares e cadastrados devido as respectivas atualizações. 

https://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/quadroadvogados
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) a taxa de frequência liquida no ensino 

superior de graduação da população de 18 a 24 anos de idade vêm aumentando gradativamente. 

De certo, cursar o ensino superior não garante a formação como advogado. Contudo, 

pode-se considerar que quanto maior o número de universitários no conhecimento jurídico, 

maior a possibilidade de ofertas de serviços jurídicos.  

A questão implícita que se coloca é: a variação no número de advogados irá afetar a 

procura e quantidade de ações judiciais?  Para responder tal questionamento será utilizada a 

teoria econômica. 

Conforme salientam Cooter e Ulen (2010, p. 415), o efeito do número de advogados 

será proporcional a regulamentação do País. Com isso, considerando que dado país oferta maior 

liberdade, no que tange a regulamentação da profissão advocatícia, os serviços ofertados pelos 

serviços jurídicos se aproximam a situação de livre mercado e, como consequência, os preços 

cobrados por tais serviços são determinados pela ralação demanda x oferta. 

Em outras palavras significa dizer, que quando a regulação da atividade profissional em 

questão é mais permissiva, o aumento do número de advogados faz com que a oferta de serviços 

aumente e por consequência cause diminuição do valor dos serviços advocatícios.  

Assim, é possível que em países com legislações mais liberais o preço dos serviços 

advocatícios sofra influências e sejam controlados pelo montante numérico de advogados 

existentes. (COOTER; ULEN, 2010, p. 415-419) 

Em países onde há maiores requisitos para o exercício da profissão e maior qualificação 

para obtenção da licença para advogar, como é o Brasil, é mais viável manter o controle da 

oferta. Ressalta-se, contudo, que tal situação não isenta uma possível submissão do mercado do 

mercado  à regra da oferta e demanda.33 

                                                             
33 Mister salientar que há outros fatores exógenos que influenciam o valor dos preços dos serviços 

prestados pelo advogados, como por exemplo: a credibilidade e tempo de atuação. Contudo, como não 

é objeto da presente pesquisa não será adentrado à temática. 
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Como é sabido, objetivando a desvalorização da profissão, cada conselho seccional da 

OAB edita anualmente uma tabela que serve como parâmetro de cobrança que os advogados 

devem seguir ao ofertarem seus serviços. 

Art. 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou 

integrado em sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito.[...] § 6º 

Deverá o advogado observar o valor mínimo da Tabela de Honorários instituída pelo 

respectivo Conselho Seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente 

às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários.34 

Conforme salientam Cooter e Ulen (2010, p. 416) a medida que a legislação prescreve 

o preço mínimo que pode ser cobrado pelos serviços jurídicos, isto é, uma determinação mínima 

de honorários que podem ser cobrados, o aumento na oferta de advogados não consegue alterar 

os preços dos serviços ofertados. Contudo, conforme os mesmos autores, essa afirmativa só é 

verdadeira e tão somente em caso da tabela ofertada for cumprida. O que estima uma nova 

problemática: a prescrição do preço mínimo que pode ser cobrada pelos serviços é válida na 

legislação pátria, contudo, ela tem efetividade? Está sendo respeitada?  

“O advogado vive da profissão, a legitimidade da retribuição do seu trabalho é 

indiscutível. Não vá julgar-se, no entanto, que o cômputo e a percepção dos honorários 

não levantam problemas; desde os mais recuados tempos se tem suscitado desacordos 

que afetam a correção e a independência do advogado e que, assim, são do domínio 

da moral.” (GARÇON, 1963, p. 137) 

Há ainda uma segunda problemática para além do aumento da oferta de serviços: o 

problema de agência. De certo, partindo do pressuposto que o advogado possui a expertise 

teoria e prática necessária para a condução do processo e em contrapartida, o cliente tem maior 

conhecimento acerca dos fatos, é possível concluir que há uma assimetria de informações, 

estando diante de um caso de “problema de agência”. (COOTER; ULEN, 2010, p. 419-421). 

No problema de agência, proposto pelos respectivos autores, há uma alocação de tarefas 

do agente principal, objetivando que outro agente execute dadas ações em conformidade com 

os interesses do agente principal. Contudo, o agente principal é impossibilitado de monitorar o 

outro agente devido a assimetria de informações. 

Assim, se por um lado o cliente coloca seu pleito sob o controle do advogado, por outro, 

o advogado no exercício de sua profissão irá decidir a dedicação (ou não) do caso em questão. 

                                                             
34 RESOLUÇÃO N. 02/2015 (DOU, 04.11.2015, S. 1, p. 77) que  aprovou o Código de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 
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À medida que há assimetria de informações crescem as possibilidades de desalinhamento de 

interesse das partes, podendo criar incentivos ou desincentivos para o ajuizamento da ação. 

No mesmo sentido, na pesquisa realizada por NIGMATULLINA (2016) é possível 

corroborar tal percepção na fala de um entrevistado advogado atuante no seguimento de 

processos judiciais e também em métodos alternativos de solução de conflito ao afirmar “I think 

the culture is not really an issue. I think the issue is the lawyers. If you are a law firm and this 

is your biggest client … you are going to convince your client that he should not settle”. 

(NIGMATULLINA. 2016, p.114) 

Como pode ser percebido, a modificação na variável da remuneração dos advogados 

afeta diretamente o número de processos judiciais.  A medida que há aumento da oferta de 

serviços advocatícios, via de regra, há controle do preço de serviço feito pelos próprios 

profissionais, que por uma questão de oferta e demanda tendem diminuírem os honorários. A 

medida que honorários são diminuídos, há aumento incentivo35 por parte dos clientes a 

demandarem uma reinvindicação judicial, considerando que os custos de reinvindicação foram 

reduzidos. 

Na ocorrência de ambos os casos descritos acima, a consequência é una: aumento de 

disputas judiciais. A explicação reside no fato na modificação nas variáveis basilares da teoria 

ora apresenta: (1) existência de eventos danosos; (2) custo de reinvindicação judicial e; (3) valor 

esperado na reinvindicação judicial. 

5. Controle quantitativo de reinvindicações judiciais 

Da mesma maneira como a relação do número de ofertas de serviços advocatícios 

influência nos custos da reivindicação judicial, e por consequência a tomada de decisão do 

agente racional, a quantidade de processos que tramitam no Poder Judiciário influenciam 

também a respectiva decisão, seja por fatores subjetivos com a possível ausência de celeridade 

                                                             
35 Ressalta-se que por vezes esse incentivo é ilusório, isto é, partindo do pressuposto que o cliente possui 

racionalidade econômica, ainda que haja redução dos custos pessoais para iniciar uma reinvindicação judicial, 

somente, e tão somente deverá faze-la se o valor esperado da reivindicação judicial for superior aos custos que 

deverá suportar, como já explicitado no tópico anterior. 
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na resolução da demanda, como por fatores objetivos: aumento do custo da reinvindicação 

judicial. 

As taxas e custas judiciais são incluídas no montante das custas da reinvindicação 

judicial, por determinação legal ( art. 98, parágrafo §2 da Constituição Federal e art. 98 caput 

do CPC/2015), devendo ser paga pela parte demandantes, salvo em caso de gratuidade de justiça 

(art. 98, parágrafo § 1, inciso I do CPC/2015) e no caso da demanda ser de competência do 

Juizado Especial36 (Art. 54, caput da Lei n 9.099 de 26 de setembro de 1995). 

Em alguns países da mesma tradição Civil Law, não são cobradas taxas judiciais por 

considerar afronta ao acesso à justiça. Contudo, o Brasil, ainda que seja pertencente à tradição 

em questão não adota tal postura. 

A regulação pátria outorga a cada Tribunal de cada Estado estabelecer o respectivo valor 

de suas taxas e custas judiciais, que são cobradas para cada fase subsequente processual. 

Contudo, objetivando fazer uma integração linear com o já exposto anteriormente, o presente 

tópico tratará tão somente da taxa de apresentação da reinvindicação judicial. 

37 

Como pode ser observado, o eixo vertical indica o número de autores em potencial; e o 

horizontal o valor esperado de reinvindicação judicial (VERJ). Como já ventilado, algumas 

reinvindicações não apresentam expressivos valores monetários, enquanto outras possuem 

considerável montante. A linha indicativa do custo de apresentação da reinvindicação judicial 

divide os potenciais demandantes: À esquerda, donde os custos de apresentação maiores que os 

                                                             
36 A não necessidade de pagamento de custas, taxas ou despesas nos Juizados Especiais dizem respeito tão somente 

em sede de primeiro grau. Na ocorrência de recurso são devidos os pagamentos de todas as despesas inclusive 

aquelas dispensadas no primeiro grau. (art. 54,  parágrafo único da Lei n 9.099 de 26 de setembro de 1995). 
37 Fonte: COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito e economia. 5ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010, p. 413 
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valores esperados e a direita, que indica que os custos de apresentação são menores que os 

valores esperados. 

A linha divisória entre os potenciais demandantes retrata que a medida que os custos de 

apresentação de uma reinvindicação judicial se tornam maiores que os valores esperados, um 

agente racionalmente econômico não iniciará uma demanda judicial. Na mesma linha de 

pensamento, à medida em que os custos de apresentação de uma reinvindicação judicial são 

inferiores ao valor esperado, o agente racional encontra incentivo para iniciar uma demanda 

judicial. (COOTER; ULEN, 2010, p. 414) 

Assim, a taxa de apresentação pode agir como uma espécie de eliminação de novos 

demandantes que possuem reinvindicações que expressam ínferos valores monetários. 

Seguindo essa racionalidade, o Poder Judiciário no uso de suas atribuições pode controlar o 

número de demandas propostas por intermédio do aumento das taxas e custas judiciais. 

(COOTER; ULEN, 2010, p. 414) 

Na experiência brasileira, a teoria econômica de filtragem de novos demandas, como 

acima explicitado, já se fez presente. A Lei n° 13.467 de 13 de julho de 2017, vulgarmente 

conhecida como reforma trabalhista, em seu art. 789 inovou determinando que o demandante 

(trabalhador) arque com as custas do processo caso seu pleito não seja julgado procedente. Após 

a entrada em vigor da lei em comento foi verificado que entre os meses de janeiro e março a 

quantidade de novos processos trabalhistas diminuiu drasticamente, cerca de mais de 40,00%.38  

Em sentido oposto, à medida em que as taxas e custas judiciais diminuem, há aumento 

de potenciais demandas com menores representatividades pecuniárias, isto quer dizer que taxas 

e custos judiciais baixos potencializam e incentivam demandantes com menores valores 

esperados na reivindicação judicial iniciarem um processo judicial. A consequência de tal fato 

é o aumento do número de demandas tramitando no Poder Judiciário. 

Nas palavras de Cândido de Oliveira Filho: 

                                                             
38 Fonte:< http://www.tst.jus.br/>. Acessado em 01/10/2018. No mesmo sentido, em entrevista, o ministro do TST, 

Ives Gandra Martins Filho argumentando sobre a diminuição de reivindicações judiciais na seara trabalhista 

declarou “ Houve uma reação da sociedade à aquilo que estava sendo um protecionismo cada vez maior em 

detrimento do trabalhador”. https://g1.globo.com/economia/noticia/apos-reforma-numero-de-novas-acoes-
trabalhistas-cai-quase-45-no-1-trimestre.ghtml 

http://www.tst.jus.br/
https://g1.globo.com/economia/noticia/apos-reforma-numero-de-novas-acoes-trabalhistas-cai-quase-45-no-1-trimestre.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/apos-reforma-numero-de-novas-acoes-trabalhistas-cai-quase-45-no-1-trimestre.ghtml
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Neste assunto de tributação das causas, convém, assim como em muitos outros, evitar 

os extremos. Nem justiça gratuita, nem justiça cara ou proibitiva. O ideal está nas 

taxas módicas. A primeira tem o inconveniente de incentivar a má-fé. Removida a 

barreira das despesas judicias, os cidadãos mais respeitáveis ficariam expostos aos 

incômodos das demandas e das extorsões. [...] Quanto à Justiça cara ou proibitiva, 

somente é acessível aos riscos. Converte-se em verdadeira denegação de Justiça. 

(OLIVEIRA FILHO, 1947, p. 416) 

O controle das taxas e custas pelo Poder Judiciário pode ser eficiente filtro para controlar 

os números de demandas. Contudo, é socialmente desejável? 

6. Julgamentos 

Um indivíduo ao procurar o Poder Judiciário para solucionar os conflitos existentes, de 

certo, pretende obter a tutela jurisdicional que resultará em um julgamento com mérito (art 487 

e art. 488, ambos do CPC/2015) que seja capaz de ser executado (art. 779 e seguintes, todos do 

CPC/2015). 

Cada país tem sua própria organização no que tange aos julgamentos. No Brasil, em sua 

grande maioria39, assim como em alguns países europeus, os tribunais possuem varas 

especializadas por temática, como por exemplo processos que versem sobre direito civil, 

administrativo, trabalhista, etc. 

Como é sabido, cada país possui seu próprio método e regras para o julgamento, não se 

pretende esgota-las por não ser o objeto principal de pesquisa. Contudo, é necessário ventilar o 

molde brasileiro para que haja melhor compreensão sobre a temática: o custo do julgamento. 

Ao explanar o custo do julgamento, deve-se ter em mente a somatória dos tópicos anteriores 

                                                             
39 Aqui ressalta-se que em pequenos municípios há a possibilidade de ausência de  especialidades na divisão 

judiciária, sendo assim, recebendo a nomenclatura de Comarca de entrância comum. Conforme a notícia veiculada 

pelo CNJ data em 23/05/2016, a entrância comum é aquele comarca de menor porte. Conforme o art. 14 da Lei n 

6956 de 13 de janeiro de 2015, que trata sobre a organização e divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro,  no 

Estado supracitado as Comarcas de entrância comum estão situadas em: Angra dos Reis, Araruama, Armação de 

Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra Mansa, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras de 

Macacu, Cambuci-São José de Ubá, Cantagalo, Carapebus-Quissamã, Carmo, Casimiro de Abreu, Conceição de 

Macabu, Cordeiro-Macuco, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, 

Itagauí, Italva-Cardoso Moreira, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje de Muriaé, Macaé, Magé, Mangaratiba, 

Maricá, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Natividade-Varre-Sai, Nilópolis, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, 

Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Porto Real-Quatis, Queimados, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio 

das Flores, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua-Aperibé, São Fidélis, São Francisco 

do Itabapoana, São João da Barra, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, 

Sapucaia, Saquarema, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Trajano de Moraes, Três Rios-Areal-Levy 

Gasparian, Valença e Vassouras. 
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tratados, isto é, deve-se considerar todos os custos econômicos já apresentados. Isso é tudo? O 

custo do julgamento envolve tão somente os cálculos matemáticos apresentados? 

Como já dito, cada país tem sua própria organização no que tange aos julgamentos. Mas 

uma coisa é comum a todos: para que haja julgamento é necessário que haja custos, que serão 

absorvidos pelas partes, Estado, sociedade como um todo, enfim, não importando, inicialmente, 

por quem serão absorvidos de certo no julgamento de uma demanda judicial haverá custos.  Os 

custos em questão são de 3 (três) ordens: honorários, atrasos e incertezas. 

Como já tratado em tópicos anteriores – Relação oferta e demanda nos serviços 

advocatícios -, os honorários dos advogados podem ser proporcionais ao número de ofertas de 

profissionais existentes no território caso a lei vigente e sua respectiva fiscalização sejam fracas. 

Tal fator é devido pelo monopólio do órgão fiscalizador da atividade profissional (OAB) 

juntamente com o sistema jurídico pátrio vigente e a cultura local. 

No que tange ao fator “atraso”, os tribunais brasileiros, ainda que na constância de 

políticas públicas para reduzir a demanda dos tribunais e aumentar a celeridade, ainda possuem 

alargado lapso temporal para resolução de um litígio. Por vezes, sendo necessário a adoção de 

um controle quantitativo de reinvindicações judiciais, temática no presente capítulo. 

Por fim, mas não menos importante, os custos também associados ao julgamento são as 

incertezas. Mas, quais seriam essas incertezas? As incertezas permeiam diversas searas, pois 

como é sabido, é dificultoso, quiçá impossível, que o legislador possa fazer a prognóse do futuro 

individualizando casos com bases em suas características e peculiaridades. Objetivando filtrar 

o escopo da presente pesquisa, as incertezas tratadas se limitaram ao que tange a ausência de 

clareza na legislação, que por sua vez impõe custos imprevisíveis aos indivíduos pertencentes 

as demandas processuais. 

O processo judicial pode acarretar em diversos prejuízos, sejam na ordem econômica 

individual ou desdobramentos relacionados com sua publicização, fato é que por vezes os 

processos em epígrafe podem caracterizar uma forma de penalização para indivíduos.  

Em decorrência de tal efeito negativo, segmento de advogados se especializam em 

matérias contratuais objetivando elaborar minuciosos contratos com regras claras e objetivas, 
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capazes de antecipar eventuais problemas, podendo evitar futuros litígios. Contudo, deve ser 

esperado que mesmo nos melhores contratos surjam falhas ou eventos incidentais, que poderão 

levar as partes a recorrerem ao Poder Judiciário, à busca de solução para a possível controvérsia 

e proteção dos respectivos direitos. 

Para ser analisado os custos do julgamento, inicialmente, deve-se considerar os 

incentivos que possuem os advogados e o juiz dentro de um processo. Os advogados vendem 

seus serviços funcionando dentro de um mercado ideal, donde agem por interesses próprios e 

idealmente, com base na ética e moralidade, protegendo e agindo também com base nos 

interesses de seus clientes. Assim, a estrutura de incentivos de um advogado conjuga-se entre 

interesses próprios e privados. Contudo, o mesmo não pode ser esperado no juiz. 

Se por um lado os advogados protegem os interesses dos seus clientes e através de 

argumentações e provas esperando do tribunal o resultado ideal por intermédio da produção de 

sentenças livres de falhas, por outro, deve-se observar que o incentivo percebido pelo julgador 

é contrastante. A estrutura de incentivos dos julgadores é diferente à medida que são, ou 

deveriam ser, independentes e imparciais. Público as informações veiculadas à juízes corruptos 

ou que produzem o ativismo judicial, mas por não ser objeto do presente estudo, tais 

informações não servirão de vieses para a presente análise. 

Se os legisladores no exercício de sua função produzem leis (art.59 da CRFB/88) que 

servem como parâmetro para a produção de contratos entre as partes, em caso de divergência, 

quem será o intérprete contratual e o julgador? O Poder Judiciário (art. 5°, inciso XXXV da 

CRFB/88) por intermédio do juiz ao desenvolver sua função pública (art. 93 da CFRB/88); O 

Estado fornece indivíduos, dotados de função pública, que deverão agir de maneira 

independente e imparcial para o respectivo ofício de julgador. 

Objetivando garantir a independência e a imparcialidade dos julgadores, a Lei 

Complementar n 35 de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) em seu 

art. 25 estabelece, salvo em disposições contrárias da CRFB/88, garante aos magistrados as 

prerrogativas de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Tais 

prerrogativas objetivam que os julgadores possam exercer sua função de aplicar o ordenamento 

jurídico, atendendo aos fins sociais e exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, 
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a publicidade e a eficiência (art. 8 do CPC/2015) sem que sofra influências e incentivos 

externos. 

Assim, de maneira oposto aos advogados, que são agentes de mercado, os juízes não 

necessitam agregar interesses públicos aos privados, considerando que sua independência 

garante a cisão entre as respectivas decisões e a riqueza e poder percebidos por cada julgador. 

Assim, a decisão emanada por um juiz em nada interfere na sua percepção salarial, ou de 

riqueza; juizes, de maneira contrastantes aos advogados, não enfrentam os custos percebidos 

pelos agentes de mercado ao emanarem uma decisão. 

Por consequência, juízes podem por vezes, julgar com base em suas opiniões e outros 

elementos de valores subjetivos, podendo causar prejuízos às partes, sob a salvaguarda 

legislativa do “livre convencimento motivado”, que garante ao julgador a apreciação e 

valoração subjetiva das provas desde que motivadas. 

A legislação n 5.869 de 11 de janeiro de 1973 (CPC/73), ora revogada, já versava sobre 

o livre convencimento motivado supracitado, outorgando, no art. 131, que poderia o juiz 

livremente apreciar as provas dos autos processuais, ainda que não alegados pelas partes, 

formam o seu livre convencimento desde que em sua decisão houvesse exposição dos motivos 

formadores para tal convencimento. Não obstante a revogação da lei em comento, o atual 

Código de Processo Civil vigente no ordenamento brasileiro (CPC/2015),  ainda que nos artigos 

pertinentes a valoração da prova não se encontre a palavra “livremente”, pode-se entender que 

o CPC/2015 em nada inovou sobre a temática.40 Tal afirmação encontro respaldo ao considerar 

que: (i) o juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito (art 370 do 

CPC/2015). Assim, se as provas necessárias não forem requeridas pelas partes, o julgador pode 

de ofício determinar quais serão.  

                                                             
40 A (in) existência do livre convencimento motivado ainda não é matéria pacificada. Contudo, no presente 

pesquisa foi adotado a corrente que firma a manutenção do respectivo instituto mesmo com a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil Brasileiro de 2015. Sobre as diferentes correntes  vide: NUNES, Dierle; LEITE, George 

Salomão; STRECK, Lenio. O Fim Do Livre Convencimento Motivado.Editora Martins Fontes,SP, São Paulo. 

2018.  e GAJARDINI, Fernando da Fonseca. O livre convencimento motivado não acabou no novo CPC: Falta de 

norma expressa não significa que o princípio secular do direito brasileiro deixou de existir. 2015. Disponível 

em:<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/novo-cpc/o-livre-convencimento-motivado-nao-acabou-no-

novo-cpc-06042015>. A existência tornou-se polêmica com a entrada em vigor do CPC/2015, já que no art. 370 e 

art. 371 da respectiva legilação não menciona mais a palavra "livre".  
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Se por uma lado tal possibilidade pode  resultar em celeridade processual, por outro 

pode revelar prejuízos as partes caso alguma produção de prova seja indeferida, ainda que a 

decisão de indeferimento seja fundamentada pelo magistrado, como determinação legal ao art. 

370, parágrafo único da Lei em comento; (ii) a segunda problemática pode ser encontrada no 

art. 371 do CPC/2015 que determina que apreciará as provas e indicará sua decisão e respectivas 

razões da formação de seu convencimento; (iii) De maneira análoga, o juiz poderá admitir (ou 

não) provas utilizadas em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, 

respeitando o contraditório (art 372 do CPC/2015). 

Observa-se que a legislação pátria (CPC/2015) conservou ao juiz alto grau de 

discricionariedade e elementos subjetivos na formação de sua convicção e julgamento, desde 

que a respectiva decisão venha a ser motivada. O grau de discricionariedade é tamanho, que 

vulgarmente, há um ditado popular brasileiro que compara as decisões emanadas pelos juízes 

às reações fisiológicas de bebês: “ninguém sabe o que vêm”. 

Assim, os juízes ao decidirem sobre determinada questão, sobretudo com base no livre 

convencimento, podem impactar significativamente dentro de um processo, prejudicando as 

partes, e também promovendo alto custo social, considerando que as suas respectivas decisões 

poderão servir como parâmetro e precedente para futuros julgamentos. O alto grau de 

subjetividade facilita o ativismo judicial, podendo provocar insegurança jurídica e erros de 

decisão. 

Como observado por vezes a ausência de clareza legislativa ou a falta de objetivada, 

podem proporcionar graus de subjetivismo. Para além do já exposto, espera-se de os juízes na 

utilização da prerrogativa/dever de independência trabalharem arduamente e com diligência na 

resolução do processo. Considerando que os valores salariais percebidos pelos julgadores não 

são impactados e proporcionais a qualidade de serviços prestados (julgamentos), quais são os 

incentivos percebidos pela classe? Os julgadores observam os custos individuais de cada parte 

ou observam os custos suportados pela sociedade? 

Cooter e Ulen (2010, p. 438-439) afirmam que com base em incentivos percebidos (ou 

não) é esperado que juízes utilizem de suas prerrogativas para tornar suas próprias vidas mais 

fáceis e agradáveis, tendo incentivo para aplicar ao caso concreto o que é certo e fácil, 
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diferentemente dos advogados, como agentes de mercado, que encontram incentivos para 

realizar atos que difíceis e economicamente lucrativos. 

O que esperar de um julgamento que possui graus de incertezas? O que esperar de um 

julgamento que possui graus de subjetivismo? Assim, julgadores no uso de suas atribuições 

podem inovar no campo jurídico ou julgar em conformidade com a segurança, com base em 

legislações e jurisprudências postas. Não há como profetizar o julgamento, pode-se apenas 

afirmar com grau de certeza que a chance do julgamento ser acertado é de 50% (cinquenta por 

cento), enquanto a chance de erro de julgamento é equivalente à 50%(cinquenta por cento); e 

deste cálculo, em caso de julgamento errôneo, há probabilidade de umas das partes recorrem da 

decisão é de 50% (cinquenta por cento), e a probabilidade das partes não recorrer é também de 

50% (cinquenta por cento), tendo em vista que há somente 2 (duas) opções: “recorrer” ou “não 

recorrer”. 

Na perspectiva da teoria econômica clássica, a conduta individual é pautada pela 

avaliação racional de benefícios e prejuízos decorrentes da ação ou da omissão. 

Assim, ao se deparar com mais de uma escolha possível, o ser humano avaliará que 

opção lhe oferece maior benefício, considerando os prejuízos, e optará pela que lhe 

for mais benéfica. (RIBEIRO; CAMPOS, 2013, p. 42). 

O sistema jurídico brasileiro permite as partes se utilizarem de recursos as instâncias 

superiores, que irão monitorar os julgamentos efetuados em instâncias inferiores, e se for o 

caso, corrigir respectivos erros a baixo custo. Conforme ensinam Cooter e Ulen (2010, p. 450-

451) um agente dotado de racionalidade econômica só deverá recorrer a instância superior caso 

a probabilidade de sucesso multiplicada pelo resultado de tal evento for superior aos custos 

demandados. Por sua vez, a probabilidade de sucesso de alteração do resultado do julgamento 

em sede recursal será proporcional ao erro cometido pela instância inferior. 

Com isso, conclui-se que considerando que o agente é dotado de racionalidade 

econômica, somente apresentará recurso as instâncias superiores caso o valor esperado seja 

maior que seus custos, e por sua vez, o valor esperado do recurso será maior quanto maior a 

probabilidade de derrubada da decisão da instância inferior por parte do tribunal recursal. 

(COOTER; ULEN, 2010, p. 451) 
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Cooter e Uleen (2010) definem o custo social41 do julgamento como somatória entre os 

custos administrativos e custos de erro esperado no julgamento. Desta forma, permitir que a 

instância recursal modificar decisões com erros de instâncias inferiores, tal como é o modelo 

brasileiro, permite reduzir a soma dos custos administrativos e dos custos de erros nas decisões, 

que irão impactar diretamente no custo social. Logo, a diminuição do custo social pelo tribunal 

recursal será maior quando for maior a probabilidade de reforma da decisão judicial com erro 

do que de uma decisão acertada, e quando os indivíduos recorrerem com aumento de 

probabilidade em casos de erro do que em casos de decisões acertadas. 

Alguns erros de julgamentos podem ser corrigidos pela simples aplicação de 

jurisprudência existente.  Contudo, deve-se considerar que o direito não é estático e diariamente 

surgem novos casos com peculiaridades não abarcadas por julgamentos pretéritos; ainda que 

existam jurisprudências abarcando tal temática, é necessário analisar se os juízes, como não 

integrantes do mercado, possuem racionalidade econômica de maneira a produzir atuação 

adequada sob a perspectiva econômica. 

Portanto, a atuação do Poder Judiciário é adequada, na perspectiva econômica, a partir 

do momento em que seus pronunciamentos: (i) se coadunam com a adequada proteção 

do direito contratual; (ii) conferem segurança e previsibilidade às relações 

econômicas, de modo que as partes saibam, de antemão, quais as consequências de 

suas condutas; (iii) resolvem os conflitos de forma célere e ágil, obstando o 

comportamento oportunista dos devedores e conferindo maior dinamicidade ao 

mercado. (RIBEIRO; CAMPOS, 2013, p. 48). 

Com isso, pretende-se explanar que alguns juízes fixarão os julgamentos tão somente 

em legislações e normas vigentes, outros, entretanto levarão outros fatores em consideração, 

fatores esses que podem ser subjetivos ou não, e encontrarão respaldo legislativo para tanto. No 

mesmo sentido, há julgadores que observarão as externalidades trazidas naquela demanda, isto 

é, não ficaram presos ao positivismo e farão suas análises de maneira mais consequencialista, 

considerando a análise dos custos sociais envolvidos em cada caso.  

De certo, subjacente é a modalidade de valoração do julgador, fato presente no sistema 

processual pátrio é: todo e qualquer julgamento tem 50% (cinquenta por cento) de probabilidade 

de acertado e em sentido oposto, 50% (cinquenta por cento) de ser equivocado. Tal grau de 

incerteza afeta diretamente nos custos do valor da reivindicação, devendo ser sopesada e 

                                                             
41 Pode-se entender como custos sociais os custos suportados pela sociedade em detrimento da produção privada. 

(COASE, 1960, p. 02) 
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integrada aos cálculos que representam as (des) vantagens na escolha de uma demanda judicial 

em detrimento de outro meio de solução do conflito.  

Pelo exposto, a antecipação das possibilidades trazidas à baile até o presente momento 

possibilita que indivíduos contornem os Tribunais Estatais e procurem outros meios de solução 

de conflito; meios estes que poderão proporcionar procedimentos que atendam melhor as 

demandas propostas. Seria a med-arb o mais adequado? 

3.2. O LITIGIO É MESMO NECESSÁRIO? NEGOCIANDO ACORDOS EXTRAJUDICIAIS. 

Vulgarmente pode ser ouvido o ditado popular que proclama que é melhor um mau 

acordo do que uma briga boa. De certo, a dito popular indica o quanto pode ser custoso um 

processo judicial, pelo menos sob o prisma subjetivo e psicológico, a tal ponto de recomendar 

a realização de um acordo não favorável.  Contudo sob a perspectiva econômica, o mesmo pode 

ser aplicado? 

É objetivando responder à pergunta supracitada que o presente tópico pretende 

demonstrar, com argumento econômicos e jurídicos, quando o ditado popular encontra respaldo 

da teoria econômica.  

3.2.1. Valorando outros elementos: a decisão de (não) litigar permanece inerte? 

Observa-se que até o presente momento foi tratado a comparação do valor esperado na 

reinvenção judicial e os custos esperados na reinvenção judicial, e seus desdobramentos, como 

critério decisivo para tomada de decisão do agente racional entre litigar ou não.  

A comparação foi puramente econômica, ignorando elementos subjetivos, ou seja: 

houve pressuposição que o agente tomador de decisão (possível demandante) é neutro ao risco 

concentrando-se tão somente nos valores sob a perspectiva econômica. 

Contudo, deve-se observar que a natureza humana não é um cálculo exato e desta forma 

abarca elementos que fogem a matemática pura e simples de maximizar os valores esperados. 

Com isso, pode-se dizer que que um indivíduo na tomada de decisão pode-se utilizar de 

elementos subjetivos, dentre eles sua relação com o risco (as escolhas em face das incertezas) 
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ou mesmo a preponderância na valoração de outros elementos que fogem a perspectiva 

econômica. 

Assim, na tomada de decisão os indivíduos podem usar de sua faculdade na para 

determinar sua escolha com bases em outros critérios que não critérios econômicos que 

maximizam os ganhos, pautando-se em elementos subjetivos. Conforme salientam Cooter e 

Ulen (2010), os indivíduos diante da relação de escolha sob incertezas (risco) podem assumir 

três distintas posições: (1) aversão ao risco; (2) propensão ao risco e; (3) neutralidade ao risco. 

Cooter e Rubinfeld (1989, p. 1076) reconhecem que o julgamento é representação de 

uma aposta sendo que esta razão pode apresentar divergências entre o valor esperado na 

reinvindicação judicial e o valor subjetivo do julgamento.   

Assim, equiparando a aposta à decisão de iniciar uma demanda judicial e o valor 

subjetivo do julgamento ao valor subjetivo que o demandante espera receber, o indivíduo que 

é avesso ao risco, se preocupando não só com o critério econômico do valor esperado mas 

também como sua possível magnitude, tende a tomar decisões não só pautadas sob a análise de 

critérios econômicos. 

Argumentando sobre o valor subjetivo atribuído a outros fatores que não só os 

monetários, mas sim o “valor moral” ou de “utilidade”, Bernoulli ensina: 

[...] a determinação do valor de um item não pode ser baseada em seu preço, mas sim 

na utilidade que ele fornece. O preço de um item depende somente do próprio item e 

é igual para todo mundo; a utilidade, contudo, depende das circunstâncias particulares 

do indivíduo que faz a estimativa. (Bernoulli,1738 [1954], p.24). 

No mesmo sentido: 

Por utilidade se entende aquela propriedade de qualquer objeto pela qual ele tende a 

produzir benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade (tudo isso, no caso presente, 

vem dar na mesma coisa), ou (o que também é o mesmo) evitar a ocorrência de dano, 

sofrimento, mal ou infelicidade para aquele cujo interesse está em 

consideração.(Bentham apud Jevons, 1871 [1996]). 

Assim, em situações de incerteza alguns indivíduos tomam decisões a valorar a utilidade 

esperada em detrimento da maximização do ganho monetário esperado. Tal decisão de utilidade 

permite trazer à baila as atitudes dos tomadores de decisão frente as situações de risco, podendo 

ser divididas em três grupos distintos. No primeiro momento será analisado a decisões pautadas 
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na aversão ao risco, decisões estas que são tomadas pelas “pessoas avessas ao risco”. Segundo 

Cooter e Ulen  “diz-se que uma pessoa é avessa ao risco quando ela considera a utilidade de 

uma perspectiva certa de renda pecuniária maior do que a utilidade esperada de uma perspectiva 

incerta de um valor monetário esperado igual” (2010, p. 67). 

A aversão ao risco implica que determinados comportamentos, ainda que sejam 

desejáveis, tendem a ser reduzidos diante do custo dos riscos apresentados em cada caso. Assim, 

quando o valor subjetivo (VS) do possível demandante for superior a probabilidade provimento 

do pleito (Pp) multiplicado pelo resultado esperado (Re), o indivíduo, sendo avesso ao risco, 

tende a não demandar judicialmente.  

VS> Pp. Re = não demandar judicialmente 

Contudo, em sentido oposto, quando o valor subjetivo do possível demandante for 

inferior a probabilidade de provimento do pleito multiplicado pelo resultado, o indivíduo, sendo 

avesso ao risco, tende a demandar judicialmente. 

VS< Pp. Re = demandar judicialmente 

Pela mesma lógica, pode-se analisar a econômica comportamental aplica ao réu. Se o 

possível réu é avesso aos riscos, somente terá incentivos para permanecer na demanda judicial 

quando seu valor subjetivo (Vsr) for inferior ao resultado da multiplicação entre o resultado e 

a probabilidade de sua ocorrência.  

Na ocorrência de ambas as partes serem avessas aos riscos, os indivíduos só 

encontraram incentivos para litigarem judicialmente, e tão somente, quando  o valor subjetivo 

do demandante for menor que a multiplicação entre a probabilidade da vitória e o resultado e 

sob a perspectiva do possível demandado quando a probabilidade de vitória multiplicada pelo 

resultado for maior que o valor subjetivo para o demandado. 

VS<Pp.Re = Pp. Re> Vsr 

Seguindo a linha de raciocínio,  as partes avessas aos riscos encontram ausência de 

motivação para litigarem judicialmente quando pela perspectiva do possível demandante o 

valor subjetivo for superior a multiplicação entre a probabilidade de vitória no pleito e o 
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resultado, e sob a perspectiva do possível demandado quando o valor subjetivo do demandado 

for maior que a probabilidade de vitória judicial do autor multiplicado pelo resultado: 

Para autor: VS> Pp. Re (COOTER; ULEN, 2010, p. 49) 

De certo, a regra de decisão exposta irá depender fundamentalmente do grau da função 

subjetiva de cada indivíduo, o que torna o modelo excessivamente complexo fugindo as 

propostas da presente pesquisa. Para o que a pesquisa se propõe, é coerente o entendimento que  

posições divergentes da neutralidade ao risco tornam o indivíduo mais ou menos propenso a 

tomada de decisão no que tange a iniciar um pleito judicial, assim, podendo valor outros 

elementos subjetivos não tangíveis como por exemplo a celeridade, especialidade do 

julgamento e a confidencialidade.  

Há outro fator subjetivo primordial que influencia ainda tomada de decisão entre litigar 

ou não que é a percepções dos indivíduos sobre as informações disponíveis.  O que leva os 

indivíduos dotados de racionalidade econômica não chegarem a um acordo extrajudicial 

demandarem judicialmente? E em sentido oposto, o que leva os indivíduos dotados de 

racionalidade econômica chegarem a um acordo extrajudicial ao invés de demandarem 

judicialmente? É objetivando responder tais perguntas que o tópico a seguir tratará das 

divergentes expectativas do valor do julgamento. 

3.2.2. A influência da percepção dos agentes para a realização de acordos para utilização de 

outro método de solução de conflito  

Como pode ser observado, a tomada de decisão de indivíduo pode ser pautada tão 

somente em elementos objetivos de maximização de valores monetários, em caso de 

neutralidade do sujeito no que tange a aversão a riscos. Contudo, é possível que haja elementos 

subjetivos que sejam capazes de impactar a tomada de decisão, fugindo à análise pura e simples 

do padrão de maximização de valores pecuniários. 

Dentre os elementos que podem influenciar a tomada de decisão entre demandar 

judicialmente ou a utilizar outro meio de solução de conflito é a informação que cada indivíduo 

possui do caso, e sua respectiva percepção sobre o valor esperado do julgamento. 
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Há uma teoria matemática que objetiva analisar os fenômenos decorrentes quando dois 

ou mais agentes tomadores de decisões interagem entre si, descrevendo processos de decisões 

conscientes e objetivas com motivações predominantemente econômicas visando estabelecer a 

maximização do ganho do indivíduo. Tal teoria recebe a nomenclatura de teoria dos jogos. 

(Neumann, 1994) 

A teoria dos jogos voltada para a análise econômica do direito proporciona o 

entendimento da racionalidade econômica na tomada de decisão entre litigar no Poder 

Judiciário ou firmar um acordo para outro método de resolução do conflito. Diversas são as 

linhas de argumentação, mas a explicação é a mais simplista possível: “julgamentos ocorrem 

porque as partes têm expectativas diferentes sobre o valor do julgamento”. (COOTER; ULEN, 

2010, p. 421) 

Como dito, o litígio é caracterizado pelas informações assimétricas, isto é, cada parte 

possui diferentes informações sobre os fatos e direitos, isto é, os indivíduos aos integrarem o 

conflito não necessariamente possuem informações simétricas; é possível que os integrantes do 

conflito possuem informações e percepções distintas. 

Assim, considerando a assimetria de informação quanto aos fatos e direitos, goteja 

também nas percepções sobre o valor do julgamento, afetando assim diversas escolhas, dentre 

elas a tomada de decisão de litigar ou não. Correta a afirmação que os julgamentos ocorrem 

devido a assimetria de informações que deságua em diferentes expectativas do valor do 

julgamento. Isto faz com que tomadores de decisões, ainda que portadores de racionalidade 

econômica, por vezes optem pela via judicial em detrimento da arbitragem, mediação ou med-

arb. O mesmo ocorre em sentido inverso.  

Conforme ensinamento de Cooter e Ulen (2010, p. 421-422), as expectativas não 

harmônicas sobre o valor do julgamento, pelo prisma do demandante e demandado, podem ser 

observadas sobre 2 (dois) vieses: expectativas otimistas e expectativas negativas; em tais 

situações, as partes estarão diante de “jogos de informação incompleta”. Segundo Baird, Getner 

e Picker (1998, p. 79-80), tais jogos possuem assimetria informacional, isto é, uma parte possui 

algum conhecimento que a outra parte não possui, e desta forma, afetando o comportamento de 

ambas as partes. Assim, as informações das partes têm efeito direto na interação entre elas. 
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Quando uma parte espera uma decisão maior no julgamento enquanto a outra espera 

uma menor, diz-se que as partes são “relativamente otimistas”. Sendo assim, a parte que espera 

um valor maior no julgamento tende a exigir um acordo maior, enquanto a parte que espera um 

valor menor tende a exigir um acordo menor, assim sendo, havendo tamanha discordância entre 

as partes, dificilmente será obtido um acordo sem que haja intervenção estatal. Logo, as partes 

tendem a litigar judicialmente. O falso otimismo faz com que a parte rejeite acordos em termos 

que seriam aceitáveis sob a ótica daquele que espera valor menor no julgamento. (COOTER; 

ULEN, 2010, p. 422)   

As diferentes expectativas afetam as capacidades das partes de chegarem a qualquer 

acordo na seara extrajudicial; tal afirmativa encontra respaldo na seguinte lógica: Se uma das 

partes estiver excessivamente otimista com relação ao seu desempenho na demanda, confiante 

que irá maximizar seu lucro, o valor esperado da reivindicação judicial sofrerá alteração. A 

parte otimista irá rejeitar a oferta de acordo extrajudicial se o valor ofertado pela outra parte foi 

inferior ao valor esperado na reinvindicação judicial. 

Se o valor esperado da sentença para o autor da ação (um elemento do valor esperado 

da reinvindicação judicial) for maior do que o valor esperado da sentença para o réu 

(um elemento do custo esperado da responsabilidade civil), dizemos que as partes são 

relativamente otimistas. (COOTER; ULEN, 2010, p. 422) 

Assim, de certo o otimismo relativo cria embaraços para a realização de quaisquer 

acordos extrajudiciais. Em sentido oposto, a parte não otimista, que espera valor menor do 

julgamento, recusará de pronto qualquer oferta que reflita valores maiores que o valor esperado 

em sua concepção.  

Por outro lado, ainda que as premissas das partes não sejam compatíveis à realidade, é 

possível que as partes cheguem a um acordo. A concretização do acordo será viável quando as 

expectativas de ambas as partes com relação ao julgamento sejam parecidas, no que tange ao 

pessimismo.  Afirma-se: as más notícias são benéficas para a realização de acordos 

extrajudiciais. 

Considerando que ambas as partes se comportam de maneira pessimistas, isto é, as 

partes acreditam que ganharão muito mais negociando extrajudicialmente do que recorrendo ao 

Poder Judiciário, o acordo tende a ser firmado. Mas, como são firmadas tais percepções? As 
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percepções são firmadas, como já exposto, em conformidade com as informações acessadas por 

cada parte, que inúmeras vezes acompanham assimetria de informações. 

Em diversos conflitos, é comum ocorrer tal assimetrias quanto a magnitude dos danos 

ocasionados, tendo em vista que muitas dessas informações são confidenciais, como é o caso, 

por exemplo, de balancetes internos de empresas. 

O valor esperado da reivindicação judicial para as partes diverge por causa de 

informações privadas (ou assimétricas), ou seja, informações valiosas (o que os 

advogados chamam de informações importantes) de posse de apenas uma parte da 

disputa. Mesmo quando o otimismo relativo impede que as partes cheguem a um 

acordo extrajudicial em um primeiro momento, ainda é possível corrigir o otimismo 

relativo antes do julgamento e chegar a um acordo. Em outras palavras, a comunicação 

das más notícias é boa para os acordos. (COOTER; ULEN, 2010, p. 423) 

Acordos esses que podem ser firmados em sede da med-arb. Assim, pelo exposto um 

agente dotado de racionalidade econômica objetivando a realização da solução da controvérsia 

na modalidade med-arb pode efetuar o compartilhamento de informações de maneira voluntária 

de maneira a reduzir o otimismo da outra parte, e por consequência, promovendo acordos. 

Contudo, uma outra boa estratégia comportamental para a parte é não compartilhar 

voluntariamente as informações ao perceber que a outra parte é relativamente pessimista. Isto 

é, corrigir o pessimismo da parte oposta, por intermédio de revelação de informações, pode ser 

prejudicial na maximização dos lucros. Desde que a parte pessimista permaneça ignorante sobre 

os fatos, há tendência a realização acordos, tendo em vista que o pessimista estará com a 

expectativa do valor esperado na reivindicação judicial abaixo do ofertado.  

A correção do falso pessimismo diminui a probabilidade de que uma das partes 

realizará concessões desnecessárias durante o processo de barganha. Em geral, as 

partes tendem a descobrir informações que corrigem seu pessimismo relativo, 

permitindo que exijam condições melhores para chegar a acordos extrajudiciais. 

(COOTER; ULEN, 2010, p. 424) 

Há ainda a possibilidade de ambas as partes serem pessimistas quanto ao julgamento. 

Ora, nessas situações, certamente uma das partes está cometendo um equívoco. Contudo, na 

ocorrência de tal fato, não seria de todo ruim. A ausência de informações neste caso facilitaria 

um acordo extrajudicial e ambas as partes, possivelmente, sairiam satisfeitas da negociação 

tendo em vistas suas baixas expectativas. 
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Quando as partes descobrem informações ocultadas pelo lado oposto, o 

compartilhamento de informações reduz a incerteza e a suspeita, aumento a 

probabilidade de um acordo extrajudicial. Entretanto, a descoberta de informações 

que fazem com que uma das partes exija condições melhores reduz a probabilidade 

dos acordos extrajudiciais. Dadas essas tendências contraditórias, não é possível ter 

certeza se a exibição aumenta ou diminui os acordos além daqueles que já seriam 

realizados com a revelação voluntária (COOTER; ULEN, 2010, p. 425)  

Assim, a revelação de informações pode ser um facilitador ou dificultador à 

possibilidade de acordos extrajudiciais e a busca por procedimentos alternativos como a med-

arb. Há ainda uma explicação alternativa e suplementar para as escolhas dos individuos na 

modalidade de resolução do conflito. A explicação suplementar sobre o otimismo relativo é o 

elemento subjetivo da parte no que tange a aversão a perdas. 

Observe que, como já exposto, os cálculos e afirmações apresentadas até o presente 

momento são feitos considerando que indivíduos usam sua racionalidade econômica e são 

neutros aos riscos, isto é, apenas visam a maximização dos valores percebidos em lucros. 

Contudo, em um mundo factual deve-se considerar que indivíduos percebem influências 

externas e podem valorar fatores subjetivos. 

Um desses valores subjetivos é a aversão a perdas ou julgamentos. Conforme pesquisa 

empírica realizada por Daniel Kahneman42 e Amos Tversky (1979) , há indivíduos que em 

situações de incertezas  (como é o do julgamento) consideram tais incertezas em conformidade 

com sua situação atual. Isto é, indivíduos com aversão ao risco consideram sua tomada de 

decisão à situação em que se encontram; ganhos ou perdas têm como base em sua situação atual 

que se encontra o tomador de decisão. 

No mesmo sentido, Jeff Rachinski (1996) considera que a aversão em situações de risco 

impacta diretamente na teoria do litígio. Assim, conforme a teoria da aversão ao risco, ao terem 

que escolher entre um julgamento e um acordo extrajudicial, os tomadores de decisão podem 

perceber como acertada a opção que lhe confere ganho certo (a do acordo) em detrimento as 

incertezas probabilísticas de um julgamento judicial. 

Assim, indivíduos avessos ao risco tendem à realização de acordos extrajudiciais. 

Entretanto, sujeitos podem ver a escolha em sentido oposto: como a perda certa proveniente de 

um acordo extrajudicial e a probabilidade de perda oriunda do processo judicial. Os indivíduos 

                                                             
42 Com base em suas pesquisas empíricas, Kahneman recebeu o prêmino nobel em economia em outubro de 2002. 
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avessos ao risco tendem a escolherem dadas modalidades de solução de conflito em 

conformidade com a certeza de ganho. Se a certeza de ganho se concentra no processo judicial 

o sujeito optará pela via judicial; se a certeza de ganho se concentra em outro método, como a 

med-arb, o sujeito tomador de decisão optará pela med-arb. Logo, para o sujeito avesso aos 

riscos, a tomada de decisão é proporcional à probabilidade de certezas. 

Chris Gutrie (1999) argumenta que a ocorrência de acordos extrajudiciais pode 

acontecer por outro fator psicológico: o arrependimento do julgamento. Segundo Gutrie (1999), 

as partes podem chegar a acordos sem nunca terem a certeza do que poderiam obter em um 

julgamento judicial, por consequência, não haveria arrependimento do julgamento judicial por 

estar ausente o fator conhecimento. Assim, as partes podem escolher o acordo extrajudicial 

objetivando evitar a sensação de arrependimento do julgamento judicial. 

Pelo exposto, a percepção dos indivíduos sobre as informações obtidas influencia 

diretamente na percepção dos agentes na escolha de litigar ou não.  As possíveis diferenças nos 

modos de percepções dos agentes afetam diretamente nos valores esperados das reivindicações 

judiciais e também nas respectivas escolhas entre litigar ou buscar a solução de conflito 

extrajudicial (med-arb).  

Agora, a rigor formal dos modelos é amenizado de modo a considerar que as partes 

com diferentes níveis de informação acerca da probabilidade e severidade dos danos, 

diferentes níveis de aversão ao risco, bem como que suas escolhas são influenciadas 

pelos custos adm. Desse modo, os modelos “ganham em complexidade e perdem em 

poder predativo à medida que novas variáveis são incorporadas à analise) 

(BATTESINI, 2011 P. 156) 

Quais são as vantagens oferecidas na med-arb? Conhecendo os valores esperados na 

reivindicação judicial e sendo os indivíduos neutros aos riscos, o que levaria um tomador de 

decisão ao optar pelo uso da med-arb? O capítulo a seguir analisará o ecossistema normativo 

da med-arb com fulcro no ordenamento jurídico pátrio. 



 
 

Capítulo IV: Ecossistema normativo da Med-arb no Brasil  

Conforme o capítulo II, diversos problemas podem ser encontrados na utilização do 

med-árbitro. Seja com o objetivo delimitar mercado de atuação ou mitigar as problemáticas já 

relatadas, o legislador pátrio vislumbrou uma possível saída. 

Como já exposto em oportunidade pretérita, a med-arb no Brasil não encontra amparo 

legal para que se possa utilizar o mesmo terceiro imparcial; ao contrário, há vedação expressa 

para a utilização do med-árbitro que pode ser encontrada na Lei de Mediação:“Art. 7o da Lei 

de Mediação. O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como testemunha em 

processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador” 

Logo, ao escolher a med-arb como método de solução de conflito os indivíduos devem 

ter em mente que será necessário contratar dois diferentes profissionais para atuar em dois 

setores distintos: mediação e arbitragem. Estaria a realidade brasileira diante de um método de 

solução de conflito inovador? A resposta é negativa. 

Conforme relata Pedro Alberto Braga de Oliveira (2009, p. 327), o arcabouço legislativo 

pátrio já abrangia procedimentos parecidos. O CPC/7343 (ora revogado) já havia previsão para 

utilização da conciliação anteriormente à audiência de instrução e julgamento. 

A mesma legislação conferia, em seu art. 44944,  o valor de sentença ao termo de 

conciliação, uma vez assinado pelas partes e homologado pelo juiz. Com a promulgação e 

vigência do CPC/2015 os artigos expostos foram revogados; como já exposto, o CPC/2015 

fomentou a utilização de métodos alternativos de solução de conflito, contudo aparentemente 

não foi totalmente feliz em sua redação.

                                                             
43 Art. 448 do CPC/73. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz 
mandará tomá-lo pôr termo 
44 Art. 449 do CPC/73. O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá valor 

de sentença. 
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A afirmativa encontra respaldo na leitura da lei em comento; inicialmente, o CPC/2015 

não diferencia a mediação e a conciliação de pronto, o que pode acirrar dúvidas quanto suas 

respectivas particularidades próprias dos diferentes métodos. Mas por não ser objeto próprio da 

pesquisa a temática será abolida. Em segundo lugar, fazendo uma integração legislativa entre o 

CPC/2015 e a Lei de Mediação, a obrigatoriedade da mediação prévia nos moldes do art. 334 

do CPC/2015 afronta cabalmente o princípio basilar da autonomia e voluntariedade de todo e 

qualquer método alternativo de solução de conflito, em especial da mediação. 

Ainda analisando o CPC/2015 no que tange a mediação, observa-se que houve uma 

tentativa voraz de mitigar toda e qualquer possibilidade da quebra de imparcialidade do terceiro 

alheio ao conflito (art.166 do CPC/2015 combinado com art. 2 inciso IV da Lei de Mediação). 

Não obstante ao tratar de causas de impedimento do mediador e conciliador presentes no art. 

17045  e art. 167 § 5, ambos do CPC/201546, e art.7 da Lei de Mediação, objetivando justamente 

a quebra da imparcialidade, no art. 359 do CPC/2015 encontra-se a possibilidade do juiz tentar 

a conciliação entre as partes, independente da utilização (ou não) de outros métodos de solução 

de conflito. Vedar a utilização do med-árbitro (art. 7 d Lei de Mediação) teria sido uma 

observância aos debates internacionais ou seria tão somente uma tentativa de falha 

mercadológica por intermédio do monopólio? Estaria o legislador fazendo a reserva supracitada 

pela preocupação com os cáucus e possível quebra da imparcialidade? 

Decerto, tão somente com a leitura legislativa não é possível identificar se a 

promulgação da vedação a utilização do med-árbitro sofreu influências de elementos subjetivos, 

e se sofreu quais foram as motivações. Fato é: a Lei de Mediação veda a supracitada utilização. 

Logo, a única possibilidade de utilização da med-arb no Brasil seria com a contratação de 

diferentes terceiros imparciais desenvolvendo diferentes funções: mediador e árbitro. 

                                                             
45 Art. 170. Cpc2015  No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de 

preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro judiciário 

de solução de conflitos, devendo este realizar nova distribuição. 

Parágrafo único.  Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será 

interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou 

mediador. 

46 Art. 170 do CPC/2015.  No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de 

preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro judiciário 

de solução de conflitos, devendo este realizar nova distribuição. 

Parágrafo único.  Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será 

interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou 

mediador. 
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Assim como todo e qualquer método, a med-arb realizada com diferentes terceiros 

imparciais são passíveis de consequências positivas e negativas. E sob esse aspecto segue-se o 

tópico a subsequente. 

4.1.MED-ARB COM TERCEIROS IMPARCIAIS DISTINTOS: A REALIDADE BRASILEIRA 

Não obstante ao já tratado sobre a incoerência legislativa brasileira, ressalta-se que a Lei 

de Arbitragem pátria no seu art. 21, § 4º, prevê a obrigatoriedade de o árbitro tentar conciliar as 

partes no início do procedimento arbitral. Percebe-se que tanto a Lei de Arbitragem quanto o 

CPC/2015 já preveem uma tentativa de utilização de outro método alternativo de maneira 

escalonada, seja no bojo do processo arbitral ou no bojo do processo judicial. Contudo,  

conforme experiência relatada por Pedro Alberto Costa Braga de Oliveira (2006, p. 327-328), 

a realidade brasileira não parece estar totalmente familiarizada com a temática considerando 

que na prática, as tentativas de soluções negociadas pelos tribunais arbitrais não costumam ser 

bem sucedidas por opção das partes, seja pela descrença ou ainda pelo maior valor a ser 

investido somado a possibilidade de maior lapso temporal para solução do conflito. 

Decerto a eficácia qualitativa da med-arb no Brasil também estará associada a escolha 

acerta do dos terceiros imparciais e sua ampla divulgação. Ainda que não amplamente difundido 

no Brasil, vindo de maneira bastante tímida, o escalonamento de métodos alternativos de 

solução de conflito, sobretudo a med-arb em suas diversas variações, podem ser encontrados 

em regulamentos de Câmaras Arbitrais pátrias. 

O regulamento47 de arbitragem do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo (CESP)  

em seu art. 3448 prevê a possibilidade da med-arb na modalidade trançada para que seja 

resolvida questões incipientes e facilite o andamento do processo arbitral; contudo, a 

possibilidade não é vinculativa para as partes, apenas garante ao árbitro a possibilidade de 

sugestão do escalonamento. Ainda no artigo em comento, em seu parágrafo único, há menção 

sobre as custas das sessões de mediação, isto é, conforme o informe, as sessões de mediação 

                                                             
47Regulamento de arbitragem do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo (CAESP). Disponível em:< 

http://www.caesp.org.br/arbitragem/nosso-regulamento/>. Acessado em 21.12.2018 

48 Regulamento de arbitragem do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo (CAESP):  34. O(s) árbitro(s) 

poderá(ão), a qualquer momento, sugerir às partes que se submetam a(s) sessão(ões) de mediação no sentido de 

colaborar para o bom andamento do procedimento arbitral. 

Parágrafo Único: as sessões de mediação serão cobradas à parte de acordo com a tabela de custas vigente. 

Disponível em:< http://www.caesp.org.br/arbitragem/nosso-regulamento/> Acessado em 21.12.2018 

http://www.caesp.org.br/arbitragem/nosso-regulamento/
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que poderão ser realizadas serão cobradas à parte em conformidade com a tabela de custas 

vigentes (não integrando o valor arbitral).  

No que tange à instauração da med-arb em conformidade com a legislação pátria, a 

CESP causa ambiguidade; ainda no regulamento do processo arbitral, no capítulo VII que trata 

dos impedimentos do árbitro, o art. 47 é claro ao determinar a vedação  de atuação como árbitro 

aqueles que estejam impedidos ou suspeitos parcialmente; em complemento, o art. 48 do 

regulamento traz como causa de suspeição de parcialidade do árbitro caso o árbitro tiver atuado 

como mediador ou conciliador das partes na pré-controvérsia, salvo se as partes determinarem 

expressamente em contrário. 

 Segundo lógica totalmente oposta ao descrito anteriormente, a CAESP no art. 2349 do 

regulamento da processo de mediação determina que o indivíduo que tenha atuado como 

mediador fica impedido de desenvolver o papel de árbitro no mesmo conflito,  orientando ainda 

que os fatos, propostas e quaisquer outras informações reveladas durante a mediação são 

confidenciais não podendo ser reveladas em processo judicial e/ou arbitral50. Ora, como pode 

ser observado, a CAESP fomenta a utilização da med-arb, contudo, ao se tratar da possibilidade 

de utilização do med-árbitro, a regra interna a ser aplicada torna-se turva; se por um lado o 

regimento de mediação, em conformidade com a Lei de Mediação pátria vigente, veda a 

utilização do med-árbitro, em contrapartida  o regimento interno que trata da arbitragem 

autoriza a utilização do med-árbitro, se as partes, no âmbito de sua autonomia, assim desejarem 

de maneira expressa, violando assim o art. 7 da Lei de Mediação. 

Já no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA)  no que tange à arbitragem 

esportiva, há regulamento51 próprio sobre a temática, no art. 10.152 concede as partes a 

                                                             
49 Regulamento de mediação da CAESP. Art.23. Aquele que tenha atuado como mediador estará impedido de 

atuar como árbitro, caso o conflito venha a ser submetido à arbitragem.  Disponível em: < 

http://www.caesp.org.br/mediacao/regulamento-mediacao/>. Acessado em 21.12.2018. 

50 Regulamento de mediação da CAESP. Art. 36. As informações relativas ao procedimento de mediação são 

confidenciais não podendo o mediador, as partes, ou qualquer pessoa que atue na mediação, revelar a terceiros ou 

serem chamados ou compelidos, inclusive em posterior arbitragem ou processo judicial, a revelar fatos, propostas 

e quaisquer outras informações obtidas durante a mediação. Disponível em: < 

http://www.caesp.org.br/mediacao/regulamento-mediacao/>. Acessado em 21.12.2018. 

51 Regulamento da Arbitragem Esportiva do CBMA. Disponível em: 

<http://www.cbma.com.br/regulamento_arbitragem_esportiva> Acessado em 21.12.2018. 

52 Regulamento da Arbitragem Esportiva do CBMA. Art. 10.1. As partes poderão nomear árbitros dentre aqueles 

membros ou não da Lista de Árbitros para Arbitragem Esportiva, sempre em número ímpar, na forma do artigo 13 

da Lei n. 9.307/96. Disponível em: <http://www.cbma.com.br/regulamento_arbitragem_esportiva> Acessado em 

21.12.2018. 

http://www.cbma.com.br/regulamento_arbitragem_esportiva
http://www.cbma.com.br/regulamento_arbitragem_esportiva
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autonomia da vontade para nomear os respectivos árbitros em número ímpar, em conformidade 

com o ar. 13 da Lei de Arbitragem; vedando contudo, conforme o art. 10.253 o exercício da 

função os árbitros que de árbitro aqueles que sejam caracterizados como impedidos e suspeitos 

conforme o CPC/2015.  

No mesmo regulamento é possível identificar menção expressa à utilização da med-arb 

na leitura do art. 16.254  que autoriza ao Tribunal Arbitral, a qualquer momento, resolver o 

litígio por conciliação ou mediação que em momento posterior formalizar, por intermédio da 

sentença arbitral, a transação ou acordo firmado entre as partes. Assim, pelo disposto, há 

indícios que o CBMA e CAESP objetivam prezar pela autonomia de vontade das partes.  

Observa-se que o regulamento em comento é ausente no que tange à necessidade de 

outro terceiro imparcial para a feitura da mediação, o que leva a crer, com base na redação do 

artigo posto, que a mediação seria realizada pelo próprio Tribunal Arbitral. 

Ainda na mesma Câmara arbitral, no protocolo arbitral trabalhista55 não traz 

expressamente a modalidade de med-arb, contudo, no anexo do presente protocolo há modelo56 

de cláusula padrão de mediação prévia e arbitragem trabalhista remetendo-se ao regulamento 

próprio da Câmara no que tange à mediação; analisando o Regulamento de Mediação57 é 

possível observar a possibilidade da utilização da mediação antes, durante ou depois do 

procedimento arbitral58, ou seja, como já comprovado em regulamentos anteriormente tratados, 

                                                             
53 Regulamento da Arbitragem Esportiva do CBMA.  Art. 10.2. São vedadas de exercer a função de árbitro as 

pessoas cujos fatos ou atos caracterizem relação de impedimento ou suspeição, dentre as quais aquelas previstas 

no Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.cbma.com.br/regulamento_arbitragem_esportiva> 

Acessado em 21.12.2018. 

54 Regulamento da Arbitragem Esportiva do CBMA.   Art. 16.2. O Tribunal Arbitral pode, a qualquer momento, 

procurar resolver o litígio por conciliação ou mediação. Qualquer acordo/transação firmado entre as partes pode 

ser formalizado por meio de sentença arbitral proferida com o consentimento das Partes. Disponível em: 

<http://www.cbma.com.br/regulamento_arbitragem_esportiva> Acessado em 21.12.2018. 

55 Protocolo Arbitral Trabalhista do CBMA. Disponível em:< 

http://www.cbma.com.br/protocolo_arbitragem_trabalhista>. Acessado em 21.12.2018 

56 “Todas as controvérsias ou disputas trabalhistas oriundas ou relacionadas ao presente contrato de trabalho  serão 

encaminhadas ao CBMA - Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem para que sejam resolvidas, primeiramente, 

por mediação, nos termos do respectivo Regulamento. Não logrando êxito a mediação, a controvérsia será 

resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos do Protocolo para Arbitragem Trabalhista do CBMA - 

Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, por um árbitro nomeado nos termos do referido Protocolo, inclusive 

quanto à interpretação, existência, validade, eficácia, cumprimento, inadimplemento ou rescisão do contrato de 

trabalho, excetuadas aquelas obrigações que comportem, desde logo, execução judicial específica.” Disponível 

em: <http://www.cbma.com.br/protocolo_arbitragem_trabalhista>. Acessado em 21.12.2018. 

57 Disponível em:<http://cbma.com.br/regulamento_3>. Acessado em 22.12.2018 

58 Regulamento de Mediação do CBMA. Art.1.3. A mediação pode ser solicitada e instaurada antes, durante ou 

após um processo judicial ou arbitral. Disponível em: <http://cbma.com.br/regulamento_3>.  Acessado em 

22.12.2018 

http://www.cbma.com.br/regulamento_arbitragem_esportiva
http://www.cbma.com.br/regulamento_arbitragem_esportiva
http://www.cbma.com.br/protocolo_arbitragem_trabalhista
http://www.cbma.com.br/protocolo_arbitragem_trabalhista
http://cbma.com.br/regulamento_3
http://cbma.com.br/regulamento_3
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o CBMA contempla a med-arb também no regulamento de mediação.  O regulamento informa 

ainda que as informações trocadas durante o processo de mediação são confidenciais não 

podendo ser reveladas em processo de arbitragem (art. 1.4)59 

Salienta-se ainda que o mediador poderá aconselhar60 às partes a iniciarem uma 

arbitragem, ficando este impedido expressamente de atuar como árbitro61.  Há ainda o informe 

que a mediação deverá observar  o Código de Ética para Mediadores do Conselho Nacional das 

Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA) que nada dispõe sobre a med-arb 

especificamente, apenas dispondo sobre o dever de revelação do mediador de qualquer fato que 

possa suscitar a parcialidade ou quebra de independência (art. 2, regulamento do mediadores 

CONIMA)62.  No mesmo sentido dispõe o Código e Ética para Árbitros da CONIMA; ressalta-

se, contudo, ainda que haja omissão da CONIMA quanto ao assunto, em ambos os regulamentos 

se encontra ferozmente identificados a necessidade de observância da autonomia de vontade 

das partes no que tange à escolhe dos terceiros imparciais. No mesmo sentido encontra-se o 

Código de ética da Mediação implementada pelo CBMA63. 

 Ainda sobre o CBMA, encontra-se ainda o regulamento da Arbitragem genuína. O 

regulamento de arbitragem do CBMA prioriza a autonomia de vontade de vontade das partes 

na escolha do árbitro64 vedando apenas o exercício da função do árbitros atos caracterizados 

                                                             
59 Regulamento de Mediação do CBMA.  Art. 1.4.  do regulamento de mediação.O processo de mediação 

fundamenta-se na informalidade, autonomia da vontade e boa-fé de todos os participantes. As informações 

trocadas e as propostas feitas no curso da mediação são confidenciais e não poderão ser reveladas posteriormente 

pelas partes e mediadores, inclusive em posterior arbitragem ou processo judicial. Ao contrário do processo 

judicial e da arbitragem, as partes preservam para si o poder de decidir a solução a ser adotada, embora o mediador 

tenha poder de decisão acerca da condução do processo de mediação. . Disponível em: 

<http://cbma.com.br/regulamento_3>.  Acessado em 22.12.2018. 
60 Regulamento mediação do CBMA. Art. 9.1.  Quando o mediador entender ausentes as condições para se chegar 

a um acordo, poderá aconselhar às partes que a questão seja dirimida através de arbitragem. Disponível em: 

<http://cbma.com.br/regulamento_3>.  Acessado em 22.12.2018. 

61 Código de ética para mediadores do CONIMA. Art. 9.2.   Finalizado o processo de mediação, o mediador ficará 

impedido de atuar como árbitro ou advogado, ou funcionar como testemunha, num futuro procedimento arbitral 

ou judicial que verse sobre a mesma disputa, aplicando-se ainda os casos de impedimento e suspeição previstos 

em lei. Disponível em: <http://www.conima.org.br/codigo_etica_med>.  Acessado em 22.12.2018. 

62 Código de ética para mediadores do CONIMA Art 2..  Revelará, antes de aceitar a indicação, interesse ou 

relacionamento que possa afetar a imparcialidade, suscitar aparência de parcialidade ou quebra de independência, 

para que as partes tenham elementos de avaliação e decisão sobre sua continuidade. Disponível em: 

<http://www.conima.org.br/codigo_etica_med>.  Acessado em 22.12.2018. 

63Código de ética da Mediação do CBMA.Disponivel em: < 

http://www.cbma.com.br/codigo_de_etica_mediacao>. Acessado em 22.12.2018. 

64 Regulamento de Arbitragem do CBMA. Art.  5.1. As partes poderão nomear árbitros dentre aqueles membros 

ou não do corpo de árbitros do Centro, sempre em número ímpar, na forma do art. 13 da Lei n. 9.307/96. Disponível 

em: <http://www.cbma.com.br/regulamento_1>. Acessado em 28.12.2018. 

http://cbma.com.br/regulamento_3
http://cbma.com.br/regulamento_3
http://www.conima.org.br/codigo_etica_med
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como impedidos ou suspeitos em conformidade com o Código de Processo Civil pátrio.65 Ainda 

que nada disponha expressamente sobre a med-arb, o regulamento supracitado ressalva ao 

Tribunal Arbitral a possibilidade de inovar nos ritos processuais, dispensando formalidades mas 

sempre assegurando o contraditório, ampla defesa e tratamento igualitário entre as partes, e 

observada a autonomia de vontade das partes, conforme art. 9.5 do regulamento66. Ainda no 

mesmo regulamento, é possível observar a possibilidade de homologação de acordo, isso é, 

sendo o regulamento se no decorrer da arbitragem houver acordo entre as partes este poderá ser 

homologado, a pedido das partes, fazendo-a como sentença arbitral67. 

 No regulamento de arbitragem68 da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – 

Brasil (CAMARB), em nada dispõe sobre a med-arb ou med-árbitro, contudo na mesma 

Câmara é possível observar a sobreposição do regulamento sobre a autonomia de vontade das 

partes. 

1.3 O Regulamento de Mediação da CAMARB, agora designado “Regulamento”, 

aplicar-se-á sempre que for assim acordado entre as partes, independentemente da 

existência de cláusula de mediação ou escalonada que estipule a adoção das regras de 

mediação da CAMARB ou da Câmara de Arbitragem de Minas Gerais, anterior 

denominação da CAMARB.69 

No mesmo regulamento há vedação expressa do mediador atuar como árbitro e 

testemunha em processo arbitral judicial que guardem relação com o objeto da mediação.70É 

possível verificar ainda que a confidencialidade na mediação não se aplica ao termo do acordo 

                                                             
65 Regulamento de Arbitragem do CBMA. Art. 5.2. São vedadas de exercer a função de árbitro as pessoas cujos 

fatos ou atos caracterizem relação de impedimento ou suspeição, dentre as quais aquelas previstas no Código de 

Processo Civil. . Disponível em:  http://www.cbma.com.br/regulamento_1.>. Acessado em 28.12.2018. 

66 Regulamento de Arbitragem do CBMA. Art. 9.5. Na condução do processo o Tribunal Arbitral adotará as 

disposições necessárias e compatíveis com os princípios da autonomia da vontade, informalidade e celeridade. O 

Tribunal Arbitral poderá dispensar formalidades ou inovar nos ritos processuais, desde que estejam assegurados a 

ampla defesa, o contraditório e tratamento igualitário das partes.  Disponível em: 

<http://www.cbma.com.br/regulamento_1>. Acessado em 28.12.2018. 

67 Regulamento de Arbitragem do CBMA. Art. 14.8. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a um 

acordo quanto ao litígio, o árbitro poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral, que 

conterá os requisitos constantes do item 14.5 supra. Disponível em: < http://www.cbma.com.br/regulamento_1> 

Acessado em 28.12.2018. 

68Regulamento de Arbitragem da CAMARB. Disponível em: <http://camarb.com.br/regulamento-de-

arbitragem/>. Acessado em 28.12.2018. 

69Regulamento de Mediação da CAMARB. Disponível em: <http://camarb.com.br/regulamento-de-mediacao-

empresarial-2018/>.  Acessado em 28.12.2018. 

70 Regulamento de Mediação da CAMARB.. Art. 6.1. VIII – a previsão de que o mediador não poderá atuar como 

árbitro ou testemunha em processos judiciais ou arbitrais que tenham relação com o objeto do conflito trazido para 

a mediação. Disponível em: <http://camarb.com.br/regulamento-de-mediacao-empresarial-2018/>.  Acessado em 

28.12.2018. 

http://www.cbma.com.br/regulamento_1
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definitivo71 que poderá ser usado para provar os termos do já acordado durante a vigência do 

processo e poderá ser utilizado no juízo arbitral72. O mesmo regulamento traz de forma expressa 

a proibição da atuação do med-árbitro 

9.1 Na hipótese de ser iniciado um procedimento arbitral após a realização de uma 

mediação, não poderá atuar como árbitro aquele que houver participado como 

mediador para a mesma disputa. 

9.2 Fica(m) o(s) mediador(es) impedido(s) de atuar como testemunha em eventual 

processo judicial ou arbitral que vier a ser instaurado para a solução do mesmo 

conflito;73 

No art. 19 do regulamento de arbitragem da Câmara de mediação e arbitragem FGV74é 

possível verificar que  ficam impedidos de atuar como árbitro as pessoas que guardem qualquer 

relação com as partes ou litígios, conforme o Código de Processo Civil pátrio ou ainda  pessoas 

que tenham exercido a função de mediador no litígio, isto é, é vedada a atuação do med-árbitro; 

contudo no regulamento supracitado obriga as partes a se submeterem ao seu regulamento75 

ressalvado os casos em que houver acordo diverso na cláusula compromissória76.  

Logo, se no primeiro momento há vedação a possibilidade de utilização do med-árbitro, 

a vedação parece estar apenas no plano teórico, tendo em vista que no plano fático há liberdade 

para as partes estipularem de forma diversa. O presente regulamento engloba a possibilidade de 

mediação no curso do processo arbitral: 

 

Seção VI - Mediação no Curso do Processo de Arbitragem 

                                                             
71 Regulamento de Mediação da CAMARB. Art. 7.10 Não sendo possível a redução a termo do acordo definitivo, 

será elaborado, antes do fim da sessão de mediação, termo em que constem as diretrizes gerais relativas aos pontos 

a serem tratados na elaboração do referido acordo definitivo. Disponível em: <http://camarb.com.br/regulamento-

de-mediacao-empresarial-2018/>.  Acessado em 28.12.2018. 

72 Regulamento de Mediação da CAMARB. Art. 7.10.1 A confidencialidade da mediação não se aplica a esse 

documento, que pode ser usado para provar os termos do que foi acordado, seja em juízo comum, seja em arbitral. 

Disponível em: <http://camarb.com.br/regulamento-de-mediacao-empresarial-2018/>.  Acessado em 28.12.2018. 

73 Regulamento de Mediação da CAMARB. Disponível em: <http://camarb.com.br/regulamento-de-mediacao-

empresarial-2018/>.  Acessado em 28.12.2018. 
74 Regulamento de Mediação e Arbitragem da FGV. Art. 19 - São impedidas de funcionar como árbitro: 

a) as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio, qualquer das relações que, na forma do disposto no 

Código de Processo Civil, caracterizam o impedimento ou a suspeição de juízes.  Disponível em: 

<https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-mediacao-e-arbitragem>. Acessado em 

28.12.2018. 

75 Regulamento de Mediação e Arbitragem da FGV. Art. 13 - As partes que submeterem qualquer questão à 

arbitragem na Câmara FGV sujeitam-se ao presente Regulamento. Disponível em: 

<https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-mediacao-e-arbitragem>. Acessado em 

28.12.2018. 

76 Regulamento de Mediação e Arbitragem da FGV. Art. 14 - As normas deste Regulamento que regem a 

arbitragem poderão sofrer as modificações acordadas em cláusula compromissória ou no termo de compromisso, 

limitando-se a sua aplicação ao caso específico. Disponível em: <https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-

camara-fgv-de-mediacao-e-arbitragem>. Acessado em 28.12.2018. 
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Art. 42 - Se, no curso do processo de arbitragem, todas as partes em litígio 

manifestarem a intenção de submeter a questão à mediação, o tribunal arbitral 

suspenderá o processo, procedendo-se à mediação na forma estabelecida no 

Regulamento de Mediação da Câmara FGV. 

Art. 43 – Logrando as partes acordar-se quanto ao objeto do litígio, o tribunal arbitral 

homologará o acordo, proferindo sentença arbitral que atenderá, no que couber, ao 

disposto no artigo 38 deste Regulamento.77 

Já no que tange à mediação da respectiva Câmara, é facultada a atuação como mediador 

qualquer pessoa capaz que mantenha a confiança das partes, aplicando-se as mesmas hipóteses 

legais de impedimento e suspeição do juiz.78 O presente regulamento faculta ao mediador a 

feitura de cáucus, o que poderia preservar a med-arb no que tange aos problemas 

procedimentais já expostos no capítulo anterior79; em seu art. 13 o regulamento possibilita o 

mediador aconselhar as partes a submissão a arbitragem quando a mediação não poder 

continuar por ausencia de condições80. 

No art. 15 há ainda a vedação expressa de atuação do med-árbitro, contudo deve-se 

observar o disposto no artigo do regulamento de arbitragem que autoriza as partes a fazerem 

suas próprias regras de maneira diversa ao estipulado no regulamento.81  

                                                             
77 Regulamento de Mediação e Arbitragem da FGV. Art. 13 - As partes que submeterem qualquer questão à 

arbitragem na Câmara FGV sujeitam-se ao presente Regulamento. Disponível em: 

<https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-mediacao-e-arbitragem>. Acessado em 

28.12.2018. 

78 Regulamento de Mediação e Arbitragem da FGV.  Art. 3º - Poderá funcionar como mediador qualquer pessoa 

capaz que tenha a confiança das partes. §1º - Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento 

e suspeição do juiz. Disponível em: <https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-mediacao-e-

arbitragem>. Acessado em 28.12.2018. 

79  Regulamento de Mediação e Arbitragem da FGV.  Art. 12 - É facultado ao mediador ouvir as partes, em 

conjunto ou separadamente. Havendo a necessidade de reuniões em separado entre mediador e partes, deverá ser 

respeitado o disposto no Código de Ética da Câmara FGV quanto à igualdade de oportunidades e ao sigilo. 

Disponível em: <https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-mediacao-e-arbitragem>. 

Acessado em 28.12.2018. 
80 Regulamento de Mediação e Arbitragem da FGV. Art. 13 - A mediação terminará: §1º - O termo final de 

mediação de que trata a alínea a deste artigo será assinado por todos os participantes do procedimento de mediação 

e por duas testemunhas. Sua assinatura vinculará as partes, ficando a Câmara FGV com uma via para efeitos de 

seus registros internos. Na hipótese de transação, o termo constitui título executivo extrajudicial e, quando 

homologado pelo juiz ou pelo(s) árbitro(s), título executivo judicial. §2º - Nas hipóteses previstas nas alíneas b e 

c acima, o mediador poderá aconselhar as partes a submeterem a questão à arbitragem. b) por iniciativa do 

mediador, comunicada às partes, quando ele entender que não subsistem condições para dar continuidade ao 

procedimento. Disponível em: <https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-mediacao-e-

arbitragem>. Acessado em 28.12.2018. 
81  Regulamento de Mediação e Arbitragem da FGV. Art. 15 - Em processo judicial ou em arbitragem que se 

relacionem com a divergência objeto da mediação, o mediador não poderá ser arrolado como testemunha e nem 

atuar como árbitro, advogado ou perito. Disponível em: <https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-

fgv-de-mediacao-e-arbitragem>. Acessado em 28.12.2018. 
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Tratando-se do regimento interno de arbitragem da Câmara de arbitragem do Mercado 

(CAM)82, já no Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM)83 determina a 

possibilidade de a Arbitragem ser conduzida por um único árbitro ou por três árbitros84  

ressalvando a necessidade de formação jurídica quando da utilização de um único árbitro85. 

Percebe-se assim que o regulamento de certa forma limita a autonomia da vontade na 

escolha dos árbitros; o regulamento supracitado em nada dispõe sobre a (im) possibilidade da 

utilização de med-arb, quiçá do med-árbitro que poderão ser debatidos pelo Presidente Da 

Câmara, conforme disposição do regulamento86. Ressalta-se, contudo, que o regulamento 

possibilita que as partes convencionem de forma diversa o desenvolvimento arbitral, o que 

poderia, teoricamente, autorizar a utilização do med-árbitro87.  

                                                             
82 Regimento interno da Câmara de arbitragem do Mercado (CAM). Disponível em: 

<http://www.b3.com.br/data/files/9C/64/E6/20/2437E41015F7F6E492D828A8/regimentoInterno.pdf>.  

Acessado em 28.12.2018. 

83 Regimento interno da Câmara de arbitragem do Mercado (CAM).  Art. 1.1 Este Regulamento estabelece as 

normas de arbitragem aplicáveis à solução de conflitos envolvendo Participantes dos mercados regulados pela 

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) decorrentes de relações 

societárias ou contratuais disciplinadas pela Lei das S.A., pelos estatutos sociais das companhias ou pelas normas 

aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. Disponível em: 

<http://www.b3.com.br/data/files/87/64/92/20/2437E41015F7F6E492D828A8/nova-regulamentacao.pdf>.  

Acessado em 28.12.2018. 

84 Regimento interno da Câmara de arbitragem do Mercado (CAM).  Art. 3.1 Formação do Tribunal Arbitral. As 

arbitragens submetidas a este Regulamento poderão ser conduzidas por árbitro único (“Árbitro Único”) ou por três 

árbitros (“Tribunal Arbitral”). As referências neste Regulamento ao Tribunal Arbitral são aplicáveis ao Árbitro 

Único, observando-se o mesmo procedimento. Disponível em: 

<http://www.b3.com.br/data/files/87/64/92/20/2437E41015F7F6E492D828A8/nova-regulamentacao.pdf>.  

Acessado em 28.12.2018. 

85 Regimento interno da Câmara de arbitragem do Mercado (CAM).  Art. 3.2.1 O Árbitro Único, que deverá ter 

necessariamente formação jurídica, será escolhido dentre os membros do Corpo de Árbitros da Câmara de 

Arbitragem. Disponível em: 

<http://www.b3.com.br/data/files/87/64/92/20/2437E41015F7F6E492D828A8/nova-regulamentacao.pdf>.  

Acessado em 28.12.2018. 

86 Regimento interno da Câmara de arbitragem do Mercado (CAM).  Art. 9.10 Lacunas. Eventuais lacunas ou 

casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Presidente da Câmara de Arbitragem.  9.10.1 O Presidente 

da Câmara de Arbitragem poderá baixar resoluções com o objetivo de esclarecer e interpretar as normas do 

Regulamento, bem como constituir comissões compostas por membros do Corpo de Árbitros para opinarem quanto 

à interpretação ou casos omissos do Regulamento. Disponível em: 

<http://www.b3.com.br/data/files/87/64/92/20/2437E41015F7F6E492D828A8/nova-regulamentacao.pdf>.  

Acessado em 28.12.2018. 

87 Regimento interno da Câmara de arbitragem do Mercado (CAM).  Art.1.4 As partes que elegerem a Câmara de 

Arbitragem do Mercado (“Câmara de Arbitragem”) ficam vinculadas ao Regulamento em vigor na data da 

apresentação, à Secretaria da Câmara de Arbitragem, do requerimento de instauração do procedimento arbitral, 

exceto se convencionado de outra forma, reconhecendo sua competência originária e exclusiva para administrar e 

velar pelo correto desenvolvimento do procedimento arbitral. Disponível em: 

<http://www.b3.com.br/data/files/87/64/92/20/2437E41015F7F6E492D828A8/nova-regulamentacao.pdf>.  

Acessado em 28.12.2018 
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 A Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação do CIERGS (CAMERS) em seu 

Regulamento de Mediação nas disposições finais 6.2 determina que em caso de não haver 

acordo, o mediador registrará tal fato e recomendará às partes a submissão à arbitragem. 

Determinando ainda que fica impedido de agir como árbitro o indivíduo que tiver atuado como 

mediador, ressalvado se as partes convencionarem de maneira diversa. O regulamento 

supracitado, no art. 6.3, determina que “salvo convenção em contrário das partes, qualquer 

pessoa que tiver funcionado como mediador ficará impedida de atuar como árbitro, caso o 

litígio venha a ser submetido à arbitragem”.88 

O presente regulamento claramente afronta a Lei de Mediação em seu art. 7 que veda 

de maneira expressa a utilização do med-árbitro, possibilitando que a autonomia das partes 

sejam respeitas. Como exposto no capítulo anterior, diversas são as preocupações com a 

utilização do med-árbitro, seria a separação de funções a maneira mais segura e, ainda, 

questiona-se haveria vantagem em realizar a med-arb com diferentes imparciais? 

4.2.VANTAGENS E DESVANTAGENS DA MED-ARB COM DIFERENTES NEUTROS 

Como já relatado, o art. 7 da Lei de Mediação veda a utilização do med-árbitro, logo, 

na realização da med-arb deverá ser utilizado diferentes imparciais para diferentes 

procedimentos, mediação e arbitragem, como possível forma de mitigar as preocupações 

associadas aos med-árbitro.  

Uma hipótese de solução para as preocupações criadas pela confusão de papéis, criadas 

pela utilização do med-árbitro, e consequentemente a interferência nos processos de mediação 

de arbitragem é quando ambos processos são conduzidos por terceiros imparciais distintos: 

mediador e árbitro.  Uma separação de funções pode ser obtida com a contratação de diferentes 

profissionais executando diferentes tarefas. 

A utilização da med-arb envolvendo diferentes terceiros imparciais (mediador e árbitro) 

em uso sequencial de arbitragem pós mediação é apoiada em literaturas89 sobre os 

                                                             
88 Regulamento de Mediação da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação do CIERGS (CAMERS). 

Disponível em: < http://www.camers.org.br/painel/resources/arquivo/regulamento-de-mediacao-da-camers.pdf>. 

Acessado em 28.12.2018 
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escalonamentos de procedimentos. Um bom fundamento para a adoção da vedação na 

legislação pátria já foi exposto no capítulo anterior. Seria então a med-arb com diferentes 

terceiros imparciais, em conformidade com a legislação pátria, a solução dos problemas? Seria 

a utilização de diferentes terceiros imparciais o sonho dourado? 

Pode-se apontar pelo menos três vantagens na adoção de diferentes terceiros imparciais 

na med-arb; a primeira vantagem que pode ser identificada é que a não utilização do med-árbitro 

elimina o risco de comprometimento da integridade processual da arbitragem e danificar a 

eficácia do processo de mediação.  

Considerando que a mediação e a arbitragem serão realizadas por indivíduos diferentes 

a confidencialidade necessária para a eficácia da meditação, sobretudo nos atos do cáucus, não 

será afetada.  Isto é, considerando a atuação de diferentes terceiros imparciais as preocupações 

com relação a violação do processo legal estariam sanadas. Uma vez que o árbitro não terá 

acesso a mediação, o risco de quebra de confidencialidade não ocorreria. Assim, a mediação 

poderia transcorrer com toda a normalidade, inclusive na utilização do cáucus, sem que haja 

quebra da confidencialidade e consequentemente do contraditório e da ampla defesa.  

Partindo dessa premissa, é viável ainda afirmar que os possíveis problemas 

comportamentais relatados no capítulo anterior estariam também mitigados devido à ausente 

de incentivos para as partes se comportarem com ausência de boa-fé. Ora, como já relatado, um 

incentivo para ausência de honestidade das partes é a percepção que possuem do caso. 

Considerando que na mediação há incentivo para livre expressão das necessidades, interesses e 

resolução do conflito tendo as partes como protagonistas, as partes já sabendo que o mediador 

não assumirá a posterior e o papel de julgador não há incentivos para atos tendenciosos. 

Assim, não utilizar o med-árbitro tende a não afetar diretamente no comportamento das 

partes, seja por elementos subjetivos descrito acima, ou por elementos objetivos como a análise 

econômica e escolha estratégica considerando a possível análise de reações e linguagem 

corporais do terceiro imparcial em nada vai influenciar no acordo ou se for o caso no julgamento 

arbitral. Considerando que o que for dito no processo de mediação em nada interferirá no acordo 
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final e/ou na sentença arbitral, o BATNA a ser estabelecido por cada parte será pautado tão 

somente em percepções do caso sendo ignorado a tentativa de persuasão do mediador. 

O problema comportamental também é mitigado/eliminado quanto se trata do terceiro 

imparcial. Considerando que o mediador não terá acumulo de funções, o terceiro imparcial 

poderá utilizar-se de estratégias mais incisivas objetivando incentivar a comunicação entre as 

partes sem que haja receio de futuro questionamento no que tange à sua imparcialidade e macula 

do processo de mediação, trazendo assim maior segurança para quem irá desenvolver o papel 

de terceiro imparcial. Há ainda outro fator que deve ser considerado, a utilização de terceiros 

imparciais distintos mitiga a possibilidade de qualquer influência sobre as possibilidades do 

acordo negociado durante a mediação. 

A segunda vantagem que pode ser ressaltada é maior qualidade do resultado final, isto 

é, escolher diferentes terceiros imparciais para distintos procedimentos pode garantir maior 

satisfação subjetiva e objetiva que irá impactar diretamente na qualidade do resultado final, seja 

ele por meio da sentença arbitral ou por intermédio de um acordo negociado.   

A escolha de diferentes terceiros imparciais traduz-se em possibilidade de escolher  um 

expert como mediador e um especialista técnico ou legal como árbitro; assim, a escolhe de 

diferentes sujeitos com habilidades próprias para cada situação pode oferecer satisfação 

subjetiva, sobretudo no que tange a relação de confiança entre as parte e os terceiros imparciais, 

e  no que tange ao elemento objetivo este  mostra-se claro na possibilidade de escolha pautada 

na expertise do profissional adequado. 

Deve-se ressaltar ainda, que como o árbitro e mediador são agentes de mercado é de 

extrema importância a realização do seu melhor desempenho profissional no decorrer do 

processo ao qual foi contratado; assim sendo, utilizando diferentes imparciais, é possível que 

haja maior empenho do mediador para que o conflito seja resolvido na fase da mediação 

considerando que procurará manter o seu nome profissional e ganhar o mérito pela atuação e 

futuras indicações para outras resoluções.  

Quanto a terceira vantagem na utilização de diferentes terceiros imparciais pode-se 

destacar a repercussão social, isto é, quando há  a utilização do mediador e do árbitro, em 

separado,  reflete diretamente em fatores psicológicos nos indivíduos, como supracitado, e por 
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consequência deságua na credibilidade não só da med-arb isolada, mas de toda e qualquer med-

arb efetuada e que venha a ser praticada. 

No aparelhamento entre a mediação e arbitragem, que culmina na med-arb, deve não 

somente ter a presença de terceiros imparciais, para além disso, deve parecer ser imparcial; não 

basta que objetivamente mediadores e árbitros sejam imparciais, é necessário que as partes 

tenham a percepção de toda a integralidade da imparcialidade. Assim, a utilização de diferentes 

imparciais pode mitigar a sensação de imparcialidade que venha a surgir e desta forma trazendo 

maior segurança e aceitabilidade no campo coletivo, isto é, a sociedade poderá aceitar com 

maior naturalidade a sua utilização. 

Aqui, mais uma vez vemos que o “parecer ser” é de extrema importância pois, no 

contexto geral, afeta diretamente a tomada de decisão das partes fazendo com que seja possível 

uma solução mais adequada sem maiores embargos, mas também acarreta na percepção da 

(não) aceitabilidade social. Sobre o “parecer ser” imparcial, Oghigian(2003) relata suas próprias 

experiências: 

When acting as a mediator, I have no doubt about my own impartiality should I later 

find myself as the arbitrator in the same matter. However, if I am acting as counsel, I 

may well be concerned about the appropriateness of such a structure and may be 

sceptical about the mediator/adjudicator's ability to remain impartial. It is a bit like 

one of those irregular verbs: I am impartial, you are capable of being impartial; he 

is probably biased. (OGHIGIAN, 2003, p. 75) 

Ressalta-se que a utilização de diferentes imparciais em separado pode mitigar ou 

mesmo limar as preocupações apresentadas na pesquisa, contudo, pode trazer também outras 

problemáticas. A primeira nova preocupação que pode ser exposta, é a possibilidade, a depender 

do caso concreto, do grande lapso temporal desprendido para a solução do conflito. 

A realização da  mediação não é garantia de solução do conflito, é tão somente uma 

mera possibilidade; assim sendo, caso o conflito seja solucionado durante o procedimento de 

mediação, fica claro que economicamente será mais vantajoso; quanto ao lapso temporal, se o 

embate for resolvido na mediação não haverá desprendimento de tempo, a depender do 

acordado na cláusula med-arb. Contudo, deve-se considerar que caso o litígio não seja resolvido 

na mediação, conforme salienta NIGMATULLINA (2016, p. 124), há pouca, as vezes 

nenhuma, economia de tempo e dinheiro na utilização de diferentes imparciais. Caso a disputa 
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chegue a fase arbitral, é possível que haja desconto nas taxas administrativas, mas é tão somente 

uma mera possibilidade. 

Considerando o exposto, é preciso trazer à baila o questionamento: Estariam as partes 

cedendo em algum momento na mediação sabendo da possibilidade de duplo gasto econômico 

e temporal caso o conflito seja levado a seara arbitral? Ora, a parte no uso de sua racionalidade 

econômica objetivará a maximização de seu lucro e minimização de sua despesa, em algum 

momento poderá ceder na mediação para haja economia financeira, quebrando assim o pilar da 

mediação, pois como bem deve ser lembrado: mediação não é sinônimo de ceder poderes ou 

direitos. 

Por ser uma temática relativamente nova para o modelo brasileiro, inúmeros 

questionamentos serão postos e as respectivas soluções e externalidades, positivas e/ou 

negativas, somente poderão ser observadas com sua adoção. De certo, foge a capacidade física 

humana a satisfação da prognóse do futuro, contudo não é preciso a utilização da metafisica. 

Pode-se observar as experiências pretéritas internacionais para que haja aperfeiçoamento no 

modelo brasileiro.  

4.3. NATUREZA JURÍDICA DA MED-ARB E SEUS EFEITOS 

Como já relatado,  a utilização med-arb como método alternativo de solução de conflito  

pode trazer ampliação ao acesso à Justiça e com ela a pacificação social; não retirando do Poder 

Judiciário a apreciação de questões tratantes de direito indisponível, tendo em vista que não 

poderá ser objeto da arbitragem direitos indisponíveis (art. 1, caput da  Lei da Arbitragem). 

Sobre a temática, dispara José Delgado (2002):  

Observem que, nesses fundamentos essenciais e institucionais da Carta Magna, está 

expresso que, na essência do Estado democrático adotado para a Nação brasileira, 

insere-se entre outros, o compromisso do Estado de solucionar, de modo pacífico, 

tanto na ordem interna coo na internacional, as controvérsias de qualquer origem, 

independentemente de onde elas surjam. Isso é o princípio de natureza constitucional 

a validar a existência, a eficácia e a efetividade da mediação e da arbitragem como 

formas alternativas de solução de conflito, sem que essa missão seja de 

responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário. (DELGADO, 2002, p. 12) 

O que se coloca em xeque é se efetivamente a utilização da med-arb amplia ou limita o 

acesso à Justiça; enquanto as partes estão dispostas a cumprir o estipulado na cláusula med-arb, 

não parece haver aparentemente controvérsia; o problema pode surgir quando uma das partes 
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não está dispostas a cumpri-la. Isto é, se for considerado que uma das partes, por qualquer que 

seja razão, na insurgência de um conflito abstrai o processo de mediação da med-arb dirigindo-

se diretamente a arbitragem, como deve se comportar o tribunal arbitral? Deverá o tribunal 

arbitral prosseguir a instauração arbitragem? Deverá o tribunal não instaurar a arbitragem até 

que seja efetuada a mediação? A não observância do procedimento de mediação tem o condão 

de anular a sentença arbitral por intermédio da seara judicial? Ao assinarem a cláusula de med-

arb estarão as partes necessariamente vinculadas a participarem da mediação? 

As respostas para tais perguntas não são tão simples. Ainda hoje o tema é controvertido; 

como poderá ser observado a seguir, não há uma posição consolidada sobre o que fazer na 

ocorrência de não cumprimento da mediação prévia. Há comando legal para o cumprimento da 

fase de mediação (art. 2, da Lei de Mediação), contudo, questiona-se sobre a eficácia e 

legitimidade da existência de tal comando. Independentemente da posição adotada a discussão 

irá girar em torno da vinculação, ou não, das partes a mediação prévia ao processo arbitral. 

Certamente as partes ao optarem pela cláusula med-arb objetivaram a tentativa de 

resolução do conflito inicialmente de forma pacífica e negociável, oportunizando melhor gestão 

do conflito de modo que atenda as respectivas necessidades de cada parte. Ocorre, que ainda 

que haja projeção de como se dará o cumprimento do contrato, é possível que ocorra eventos 

exógenos à vontade dos contratantes que podem influenciar diretamente no cumprimento do 

acordado em questão: a realização da mediação prévia à tutela arbitral em caso de ocorrência 

do conflito. 

É possível ainda que uma das partes apenas não esteja disposta a cumprir o acordado, 

seja por elementos objetivos (melhor gerenciamento do tempo, ganhos ou perdas econômicas, 

por exemplo) ou elementos subjetivos (não está disposta a qualquer tipo de negociação). Fato 

é: a possibilidade existe. Como proceder durante a problemática?  

As partes ao estabelecerem uma cláusula med-arb acreditam que todos os envolvidos 

irão agir em conformidade com o estipulado. Assim, há comprometimento das partes em honrar 

o compromisso previamente estabelecido, isto é, submeter o conflito ao meio consensual 

previamente à arbitragem está intrinsicamente pautado no princípio da solidariedade e da boa-

fé. Conforme Rogério Donnini (2008):  
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O comportamento social que se exige das partes na seara dos contratos nada mais é 

do que uma extensão do Princípio da Solidariedade, expresso atualmente no art. 3, 

inciso I, da Constituição Federal [...] que liga um indivíduo às responsabilidades e 

interesses sociais. (DONNINI, 2008, p. 218) 

Conforme o ordenamento jurídico pátrio, há a necessidade de existência de atuação leal 

e proba em acordo estabelecido que caracterizará a boa-fé; assim, a cláusula med-arb deve ser 

celebrada, interpretada e executada em congruência  com a boa fé dos contratantes, objetivando 

sempre adequação e harmonia entre o estipulado e as leis vigentes e valores morais de uma 

sociedade justa e solidária, cumprindo assim os objetivos fundamentais determinados na Carta 

Magna (art 3, inciso I da CRFB/88) e respeitando o Estado Democrático de Direito (art 1 da 

CRFB/88); logo, a solidariedade deve estar presente em todas as fases da cláusula, desde sua 

criação até sua respectiva execução.  

Entretanto, há de ser lembrado que o sentimento de solidariedade e pacificação social 

por vezes não é suficiente nas relações negociais. Indivíduos podem possuir desejos 

antagônicos, e cada parte contratante da cláusula med-arb visa a realização de sua respectiva 

expectativa.  Sob o enfoque da relação entre as partes, Levy (2013, p. 251) argumenta que o 

princípio da solidariedade se exterioriza no respeito ao outro na tentativa de solução da 

controvérsia de maneira pacífica e amigável, conforme o acordado. 

Ora, como é sabido, o ordenamento jurídico pátrio primava pela execução do contrato, 

independentemente de haver condições para tanto. Não havia análise casuística para 

observância de infortúnios que poderiam advir após a celebração contratual. (Pellegrini; Deprá, 

2016, p.8). A realidade pátria mudou; de fato as normas jurídicas primam pela execução 

contratual de maneira a respeitar os uns aos outros e a respeitar o pactuado; contudo impor aos 

contratantes a execução de cláusula com base tão somente na boa fé e solidariedade é plausível?  

Se por um lado há argumentações que a boa-fé traz consigo a auto responsabilidade 

decorrente da manifestação da vontade  tornando assim obrigatória a fidelidade, respeito, 

probidade e sua respectiva execução (NANNI, 2008, p. 192) de maneira a trazer segurança 

jurídica, por outro é plenamente plausível a argumentação  que os contratos passam a ser 
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informados também pela noção de razoabilidade visando ainda o equilíbrio das partes em na 

relação jurídica.90 

Conforme orientação de NANNI (2012, p.93), a cláusula de mediação não é mero 

ornamento contratual, e assim sendo, sua não execução e observância gera consequências no 

campo contratual, em conformidade com o ordenamento jurídico no que tange ao campo 

obrigacional. Como proceder diante de tal fato? Quando a desistência é bilateral não há que se 

discutir, a questão está superada. Contudo, quando a desistência de instauração da mediação 

prévia, conforme o acordado, é unilateral? Quais seriam os efeitos jurídicos? 

Como já informado, a temática é controversa. Posicionamento pertinente é o da 

vinculação das partes à submissão da mediação prévia. Levy (2013, p. 225) argumenta que uma 

vez estipulada a cláusula med-arb o primeiro efeito jurídico é a obrigação das partes de 

submeterem o conflito à mediação como forma de admissibilidade para prosseguimento, ou 

mesmo instauração, do processo arbitral. 

Levy (2013, p. 258) argumenta que a obrigatoriedade de submissão do conflito à 

mediação prévia deve ser interpretada como a obrigatoriedade das partes na participação da 

reunião inaugural da mediação, podendo aderir (ou não) a continuação da mediação em si. 

Geraria então efeitos processuais? Segundo a autora sim; os efeitos processuais são equivalentes 

aos efeitos da mediação pura, assim sendo, haveria necessidade de realização da reunião 

inaugural de mediação. O ordenamento jurídico pátrio também assim o determina nas 

disposições gerais, sendo aplicadas tanto à mediação privada quanto na mediação judicial, que 

na ocorrência de previsão contratual com cláusula de mediação é obrigatório as partes o 

comparecimento da primeira reunião de mediação (art 2, §1 da Lei de Mediação). 

A vinculação da participação da mediação prévia a arbitragem também encontra 

amparado nas doutrinas e jurisprudência internacionais. Na França, a Cour Cassation, por sua 

Câmara Comercial Financeira e Econômica, no ano de 2003, proferiu decisão que  a cláusula 

contratual que estabelecia o procedimento autocompositivo prévio era elemento de 

admissibilidade para o juízo; a argumentação utilizada foi que a parte não pode recusar o 

                                                             
90 Sobre a temática vide: REsp 914.087/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

04/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 190. Disponível em: . Acesso em 22. nov. 2012. 
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procedimento de mediação (que ainda não foi iniciado) se no contrato havia prévia estipulação, 

somente em caso de fracasso poderia ser iniciada a próxima etapa.91  

Esse entendimento não é isolado. No mesmo sentido,  em 2007 foi proferida decisão, 

em 2007, a Cour de Cassation Civile, Chambre Civile 1, no processo que versava sobre a 

estrutura destinada a visitas médicas em domicilio e a sociedade civil SOS Médicins Yvelines, 

foi pleiteado a anulação do processo sob a argumentação de não ter sido respeitada a 

determinação da utilização do método autocompositivo prévio.92 

Já em 2002, a temática já era debatida no processo que envolvia Cable & Wirelees PLC 

vs. IBM United Kingdom Limited93. A cláusula entre as partes, que versava sobre a tentativa de 

negociação prévia na ocorrência de conflitos sobre o contrato principal, a Corte mostrou seu 

comprometimento com a mediação ao determinar que há vinculação e necessidade de efetuar a 

mediação devido a obrigação contratual, e assim foi julgado. 

 Contudo, outro entendimento pode ser adotado;  entendimento esse que será adotado 

na presente pesquisa. Para adentrar a discussão que a cláusula med-arb não vincula as partes, 

no que tange ao processo preliminar de mediação, é necessário adentrar a discussão sobre a 

natureza jurídica da cláusula, considerando que irá influenciar diretamente em seus efeitos 

jurídicos. 

A cláusula med-arb pode ser considerada como uma previsão contratual realizada entre 

diferentes partes capazes, na qual fica estabelecido que os contratantes irão resolver seus litígios 

oriundos daquele contrato no processo de mediação, precedentemente, e arbitragem 

posteriormente. A explicação supracitada, ainda que pareça, óbvia é ausente sobre a vinculação, 

ou não, da fase inicial da mediação. Para responder à questão proposta é necessário análise da 

natureza jurídica da cláusula med-arb, para tanto serão analisados os diferentes processos 

(mediação e arbitragem) em separado. 
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93 CEDR. Cable & Wireless v IBM: Court enforces contractual commitment to mediate. CEDR News. Disponivel 

em: http://www.www.cedr.com/?location=/news/archives/20021017.htm. Acessado em 05 de janeiro de 2016. 
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A primeira questão que se coloca em relação a cláusula escalonada diz respeito à 

natureza jurídica da cláusula supracitada que determina a feitura da mediação; a natureza 

jurídica seria contratual, jurisdicional ou equivalente jurisdicional? Passando por tal análise é 

possível responder ao questionamento sobre a vinculação (ou não) das partes utilizarem a 

mediação previa à arbitragem. 

 No procedimento de mediação não há imposição de uma decisão final e vinculativa por 

terceiro imparcial; o terceiro imparcial (mediador) desenvolve o papel tão somente de 

facilitador na comunicação oportunizando as partes que cheguem a um acordo negociado e com 

mútuos benefícios. Assim, embora o mediador não possa aplicar o direito e decidir qualquer 

conflito existente em substituição às partes, é perfeitamente possível que as partes possam 

chegar a composição do conflito durante a mediação. 

Considerando ausente o poder decisório e de aplicação da lei na mediação, poderia essa 

ser considerada jurisdição? A jurisdição é uma das funções do Estado Democrático de Direito 

(art. 1 da CRFB/88), prestado por um de seus órgãos (Poder Judiciário) por intermédio do 

processo (art 2 e art. 92, ambos da CRFB/88); tal função tem como objetivo institucional “atuar 

ou de realizar a tutela das posições subjetivas substanciais” (COMOGLIO; et al, 1995, p. 62). 

Conforme MEDINA (2016, p. 155) a jurisdição é a atividade com a incumbência de 

identificar e a impor o Direito, não bastando a mera proclamação de existência de direitos 

subjetivos; é preciso que o Estado (por intermédio do Poder Judiciário) proteja e realize 

materialmente os direitos. No mesmo sentido CANOTILHO (1993, p. 93) identifica como 

jurisdição como força integrante do esforço do Estado Democrático de Direito na promoção e 

tutela de direitos como forma de conexão interna entre democracia e Estado de direito.  

Assim, a jurisdição deve exercer a função de findar a lide, observando e cumprindo as 

premissas fixadas na CRFB/88, aplicando a vontade concreta da lei, observando ainda 

princípios, cláusulas gerais, norma constitucional, objetivando solucionar casos que emergem 

da sociedade. (MEDINA,2016, p.154-156). Justamente por ser inexistente o poder decisório do 

mediador, a mediação não pode ser considerada como tendo natureza jurídica jurisdicional, 

considerando que se não há anseio de solução do conflito conforme os critérios supracitados, 

não há uma “jurisdição no conteúdo” (MEDINA, 2002, p. 34-36). 
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Teria então a mediação a natureza jurídica de equivalente jurisdicional?  Entende-se por 

equivalentes jurisdicionais formas de soluções de conflitos que oportunizam as partes de tratar 

de forma mais adequada o conflito, sem que com isso haja impedimento de controle 

jurisdicional, a mediação por meio da composição. (SALES; CHAVES, 2014, p. 398-401) 

No que tange a possibilidade da mediação ser inclusa na natureza jurídica de equivalente 

jurisdicional essa é perfeitamente possível; Cândido Rangel Dinamarco(2009, p. 125-126) 

indica que crescente é a utilização de métodos extrajudiciais de pacificação e condução à ordem; 

Contudo, segundo o autor, os métodos extrajudiciais de pacificação não se assemelham à 

jurisdição uma vez que essa tem entre seus objetivos basilares dar a devida efetividade ao 

ordenamento jurídico substancial, enquanto àquela não possui o objetivo da efetividade do 

ordenamento jurídico substancial, ponto de vista exclusivamente jurídico. 

No entendimento de Fernanda Tartuce (2008, p.193) há contrassenso em chamar de 

equivalentes jurisdicionais os “atos que resgatam o que originalmente competia às partes 

realizar” visto que a forma primária de realização das normas é o seu cumprimento pelas 

respectivos interessados e  diante de um conflito, a sentença é que irá substituir, tanto quanto 

necessário, a ocorrência de omissão configurando, muitas vezes, como última ratio de proteção 

de interesses das partes. 

Decerto, a perspectiva sobre caracterização de equivalente jurisdicional é alterada em 

conformidade com a somatória do referencial e como os indivíduos deveriam resolver seus 

conflitos de maneira originária (LEVY, 2013, p.180). 

DINAMARCO (2009, p. 126) sugere a equivalência funcional entre a pacificação social 

imperativa e as outras atividades considerando que há substancialmente exercício da jurisdição 

“pelo aspecto social do proveito útil que é capaz de trazer aos membros da sociedade” estando 

presente ainda, dentre outras, a atividade de busca da “pacificação das pessoas e grupos 

mediante a eliminação de conflito que os envolva”. 

No mesmo sentido, Humberto Dalla e Karol Araújo Durço (2006, p. 247) entendem a 

mediação como um equivalente jurisdicional. Esse posicionamento não é isolado94. Crescente 

                                                             
94Sobre a temática vide: DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e 

Processo de Conhecimento. Vol. 1. 9ª ed. rev. ampl. atu. Salvador: Juspodivm, 2008.  
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é o grupo de filiação da afirmativa que mediação é um equivalente jurisdicional tendo em vista 

que “como a mediação e a jurisdição podem servir à mesma finalidade , quanto aos seus efeitos 

– pacificação social – entende-se que, ao menos nesse particular, a mediação funciona como 

equivalente jurisdicional”(ANDREWS, 2010, p.469- tradução livre).    

Assim, é possível observar que há fundamento em considerar a mediação como um 

equivalente jurisdicional devido a sua equivalência funcional de pacificação social. Contudo, 

respeitosamente, a presente pesquisa não se filia a tal corrente. O trabalho adota o 

posicionamento da cláusula de mediação ter a natureza jurídica contratual. 

Ora, a cláusula que estipula a mediação é originada pela junção de vontade dos 

indivíduos que buscam determinado efeito jurídico, o principal: a realização da mediação. Nas 

doutrinas pátrias o contrato é entendido como negócio jurídico, unilateral, bilateral ou 

plurilateral, pelo qual as vontades das partes são exteriorizadas objetivando produzirem efeitos 

jurídicos obrigacionais, em conformidade com os limites e permissivos legislativos. Segundo 

Paulo Nader (2018, p.38), o contrato é um negócio jurídico uma vez que é constituído por 

declaração de vontade das partes.  

A mediação pode ser utilizada tanto em conflitos extrapatrimoniais ou patrimoniais. 

Considerando que a cláusula tem como objeto determinar o exercício da autonomia da vontade 

das partes como busca de resolução de conflito a mediação, estaria descaracterizado como 

contrato devido à ausência de conteúdo patrimonial? 

Acerca da amplitude do conceito de contrato, há duas correntes. A primeira argumenta 

que não se enquadra no conceito de contrato qualquer negócio jurídico; segundo essa corrente, 

somente seria considerado contrato aqueles negócios jurídicos que apresentam conteúdo 

patrimonial95. A segunda corrente, de maneira divergente e mais abrangente considera como 

contrato qualquer acordo de vontades, ainda que não apresente conteúdo material, corrente essa 

                                                             
95 Nessa corrente filiam-se Francesco Messineo Manual de Derecho Civil y Comercial, trad. espanhola da 8ª ed. 

italiana, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1955, tomo IV, p. 434. Massimo Bianca: “O contrato 

é um negócio patrimonial enquanto tem por objeto relações suscetíveis de valoração econômica.” Diritto Civile, 

2ª ed., Milano, Giuffrè Editore, 2001, vol. 3, p. 3; Vincenzo Roppo: “O território habitado do contrato é aquele das 

relações jurídicas patrimoniais...” Trattato di Diritto Privato – Il Contratto, 1ª ed., Milano, Giuffrè, 2001, p. 5.; 

Maria Helena Diniz Curso de Direito Civil – Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais, 18ª ed., São 

Paulo, Editora Saraiva, 2003, 3º vol., p. 24.;  Arnoldo Wald Curso de Direito Civil Brasileiro – Obrigações e 

Contratos, 6ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 120.; Álvaro Villaça Azevedo. Teoria Geral 

dos Contratos Típicos e Atípicos, 1ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2002, p. 19. 
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que será adotada no presente trabalho. Conforme os ensinamentos de Orlando Gomes “A ideia 

de contrato aplica-se em todas as ramificações do Direito e abrange todas as figuras jurídicas 

que nascem do concurso de vontades, seja qual for a sua modalidade ou a sua eficácia”. 

(GOMES, 1990, p. 10)  

Assim sendo, uma vez que a cláusula de mediação, ou a cláusula med-arb no que tange 

à realização da mediação, é uma exteriorização de vontade das partes com o objetivo de 

produção de efeitos jurídicos entre elas, é plenamente possível afirmar que as cláusulas med-

arb possui natureza jurídica contratual. Ressalta-se, contudo, que ao tratar sobre a cláusula med-

arb a natureza jurídica contratual se faz presente tão somente no que tange à mediação. 

No mesmo sentido posiciona-se Walsir Edson Rodrigues Junior ao declarar que: 

Nítida é a natureza contratual da mediação, visto que advém do acordo de vontade das 

partes interessadas, que escolhem um mediador para auxilia-las na solução do 

conflito, logo, cria obrigações para cada um dos participantes, como por exemplo, o 

pagamento das despesas da mediação e dos honorários do mediador. (RODRIGUES 

JUNIOR, 2007, p. 83) 

Já definida a natureza jurídica da cláusula de mediação, e da med-arb no que tange à 

mediação, qual seria de fato a natureza jurídica da cláusula med-arb como um todo? Antigo é 

o debate no que tange à natureza jurídica da arbitragem, dividindo-se a doutrina em duas 

principais correntes. A primeira argumenta a natureza contratual e a segunda corrente defendia 

natureza processual do instituto; este obteve prevaleça à aquela. Não se pretende no trabalho 

adentrar a discussão da natureza jurídica arbitral, pois tal discussão foge ao escopo do trabalho, 

importando apenas saber que na existência de cláusula de arbitragem, o conflito deverá ser 

resolvido por tal método. 

Como já relatado, a jurisdição como atividade de escopo do direito no caso concreto, é 

que figuram a atuação dos juízes do Poder Judiciário. Contudo, a mesma atribuição é conferida 

ao árbitro no processo arbitral. Por força do art 18 da Lei de Arbitragem o árbitro é um juiz de 

fato e de direito e a sentença produzida em sede arbitral não fica sujeita à homologação ou 

recurso pelo Poder Judiciário, produzindo os mesmos efeitos da sentença emanada do Poder 

Judiciário, constituindo título executivo (art. 31 da Lei de Arbitragem). 

A cláusula que estipula a participação das partes no processo arbitral possui efeitos 

positivos e negativos, sendo entendido como efeitos positivos a obrigatoriedade de submissão 
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do conflito proveniente daquele contrato ao juízo arbitral, fundamentado pelo princípio 

compétence-compétence (FOUCHARD, et al, 1996, p.6). Já o efeito negativo repercute na 

esfera na esfera no Poder Judiciário, isto é, uma vez que há clausula arbitral faz-se necessário 

a vedação de julgamento acerca do litígio pelo Poder Judiciário (art. 485, inciso VII do 

CPC/2015) salvo se em tempo hábil não for alegado, em caso de existência de processos 

judicial, a existência de convenção arbitral, implicando em aceitação da jurisdição estatal e 

renúncia ao juízo arbitral. (art.337 parágrafo 6 do CPC/2015). 

Pelo exposto, é possível concluir sobre a verdadeira natureza jurídica da cláusula med-

arb; ora, a cláusula de mediação, como já debatido, têm natureza jurídica contratual e por outro 

lado a cláusula arbitral obriga a participação das partes no processo arbitral, é possível o 

entendimento que no que tange à parte arbitral da clausula med-arb é vinculante, isto é, estão 

as partes vinculadas à participação do procedimento; contudo, no que tange à mediação, esta, 

com base em sua natureza jurídica contratual, reflete então na esfera contratual. 

Conforme salienta PACHIKOSKI (2017, p. 297), com o advento do vigente Código 

Civil brasileiro, a relevância da função social contratual, já prevista na Carta Magna, “restou 

materializada e o princípio da boa-fé foi positivado”.  Não podendo o contrato ser entendido 

como mero reflexo de interesses particulares, isto é, deverá o interesse particular estar alinhado 

ao interesse coletivo, cumprindo assim a função social do contrato (art. 421 do Código Civil 

brasileiro). 

Para além da exteriorização das vontades das partes, é necessário tecer que relações 

contratuais instrumentalizam outros valores do ordenamento jurídico, como por exemplo a 

segurança jurídica, livre iniciativa, princípio da dignidade da pessoa humana, entre outros. Não 

se pretende defender que a função social do contrato tem como objetivo coibir a liberdade de 

contratar, ao contrário, a função social do contrato veio legitimar a liberdade contratual, 

tornando-a plena, pois não existem, via de regra, restrições ao ato de se relacionar/contratar 

com o outro. 

Frente à novidade normativa do CC/2002, em uma espécie de reencontro do direito 

privado com a noção de causa, a função social se converte na própria ratio de qualquer 

ato de autonomia privada, não mais como um limite externo e restritivo à liberdade 

do particular, mas como um limite interno hábil a qualificar a disciplina da relação 

obrigacional a partir da investigação das finalidades empreendidas pelos parceiros por 

meio do contrato. Dessa forma, passa a fazer todo o sentido a previsão do art. 421, na 
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medida em que a função social recebe o status de fundamento para o exercício 

meritório da liberdade contratual (ROSENVALD, p. 437) 

No mesmo sentido estabelece o art. 113 do Código Civil brasileiro que os negócios 

jurídicos deverão observar e ser interpretados conforme a boa-fé e o uso local de sua celebração. 

É justamente sobre esse diapasão contratual que deverá ser pautado a análise da mediação 

prévia no que tange as incertezas quanto a devido vinculação (ou não) da mediação prévia na 

cláusula med-arb. 

De certo, é passível a defesa que com fulcro no Código Civil brasileiro, uma vez que 

cláusula med-arb é considerada como tendo a natureza híbrida, no que tange à mediação 

natureza contratual, aplica-se as regras contratuais, sobretudo a prevista no art. 422 da Lei em 

comento: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios de probidade e boa fé” 

Assim, na vigência de uma cláusula med-arb, inicialmente com base no Código Civil 

pátrio,  as partes deverão se submeter à mediação; o comportamento esperado das partes é que 

haja submissão do conflito previamente à mediação pela boa fé, função social do contrato e 

ainda  pela “equação econômica do negócio jurídico, devendo-se [...] prestigia-la, sob pena de 

alterar essa equação”(PACHIKOSKI , 2017, p. 297). Assim, defensores96 da obrigatoriedade 

mediação prévia, argumentam que está se mostra obrigatória uma vez que foi estabelecida 

contratualmente. Respeitosamente, o presente trabalho não partilha do entendimento. 

Amplamente difundido, os contratos são feitos para serem cumpridos, como assim 

determina o pacta sunt servanda. O comum nas relações contratuais é o adimplemento, sendo 

o incomum o inadimplemento. Ainda que o contrato se faça lei material entre seus signatários, 

por força do pacta sunt servanda, assim como todo princípio esse não é absoluto, podendo 

sofrer mitigações para adequar o contrato aos princípios constitucionais e não só à estrita 

vontade dos contratantes. 

                                                             
96 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonas. A mediação comercial no contexto da arbitragem.2 

tiragem. 2013. Editora Saraiva. NANNI, Giovanni Etorre. A obrigação de renegociar no direito contratual 

brasileiro. Revista dos Advogados, São Paulo, n. 116, 2012. PINTO, José Emilio Nunes. A cláusula 

compromissória à luz do Código Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 518, 7 de dezembro de 2004. Disponível 

em: <http//:jus.com.br/artigos/6025>. Acessado em 06.12.2018 
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Contudo, é evidente que possa haver mudança de condições das partes, e por 

consequência, afetando diretamente na obrigação contratual, devendo assim o contrato ser 

moldado conforme a nova realidade; tais mudanças se forem com bases em fatores objetivos 

seguem o rito principiológico rebus sic stantibus, como instrumento de reequilíbrio contratual. 

Contudo, caso os fatores sejam subjetivos? 

Ainda na ausente de mudança de estado desequilíbrio contratual, a presente pesquisa 

está alinhada com o entendimento de Carmona que defende a não vinculação e obrigatoriedade 

de participação da mediação, tão somente estar disposto assim contratualmente. 

Seria formalismo excessivo imaginar alguma nulidade por conta da instauração da 

arbitragem sem que as partes se submetam previamente ao procedimento 

autocompositivo escolhido. Diante da eventualidade de violação da avença contida na 

cláusula escalonada, poderá o árbitro, se perceber espaço para composição, notando a 

necessidade de instaurar procedimento próprio, propor que as partes suspendam a 

arbitragem, remetendo os litigantes ao procedimento de mediação escolhido. Se 

qualquer das partes discorda nada impedirá que os árbitros, atendendo os ditames do 

§ 4 do art. 21 da Lei de Arbitragem, tentem a conciliação das partes. Não havendo 

predisposição para composição, restará claro que a superação da fase de mediação 

prevista na cláusula escalonada não terá provocado prejuízo algum, de modo que não 

haverá qualquer sombra de nulidade a macular o procedimento arbitral. (CARMONA, 

2009, p. 35) 

No mesmo sentido Selma Maria Ferreira Lemes (2005, p.42) argumenta que a incerteza 

quanto à obrigatoriedade (ou não) da participação da mediação em se tratando de cláusulas 

escalonadas já foi objeto de disputa na seara internacional. Segundo a autora em voga há 

jurisprudência  que considera efeitos processuais caso não haja a mediação prévia, isto é, o 

árbitro fica impedido de proferir sentença arbitral se não for observado a mediação prévia; 

contudo, relata ainda, que a jurisprudência está inclinada para o entendimento que as cláusulas 

escalonas tem somente efeitos contratuais, não repercutindo processualmente, no máximo se 

resolvendo em perdas e danos. 

Ademais, deve-se ser lembrado dos princípios norteadores da mediação. Como já 

relatado, preceito fundamental da mediação é a voluntariedade e autonomia de vontade.  Como 

obrigar a parte a parte a participar de um procedimento totalmente voluntário?  Como forçar a 

parte a execução da prestação de participar da mediação? Conforme o entendimento de Cíntia 

Regina Béo ( 2004, p.73)  sobre as obrigações personalíssimas, como é o caso da participação 

da mediação, “forçar o devedor ao seu cumprimento seria uma violação de sua liberdade 

individual”; e como é sabido, uma vez que há violação princípio fundamental do indivíduo, 

pode-se argumentar ofensa a dignidade da pessoa humana (art 1, inciso III da CRFB/88). 
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Conforme o entendimento de Patrícia da Guia Pereira (2009, p. 185) a voluntariedade 

da mediação deve ser manifestada na “permanência, na condução e na conclusão do 

procedimento”. Com isso significa dizer que: (1) as partes  são livres para abandonar a 

mediação, a qualquer tempo, de maneira conjunta ou unilateral; (2) As partes são livres na 

escolha do respectivo mediador e como a mediação será conduzida, e ainda; (3) As partes 

poderão chegar a um acordo (ou não) a depender da modelação do consenso, tendo plenos 

poderes para acharem soluções criativas que atenderem aos seus anseios, ainda que não seja o 

modelo formal tal como seria aplicado por um juiz.  

LOPES e PATRÃO (2014, p. 28) trazem ainda uma quarta dimensão da voluntariedade: 

a liberdade de escolha. A liberdade de escolha em voga determina que as partes somente, e tão 

somente, irão participar de todo e qualquer ato da mediação se assim desejarem, e sua recusa 

não irá implicar em violação de qualquer obrigação processual. 

Assim, é a voluntariedade que torna a mediação atrativa para as partes, considerando 

que os próprios individuos irão controlar o decorrer da mediação, assumindo a incumbência e 

o protagonismo de solucionar seus próprios conflitos. No mesmo sentido Mariana França 

Gouveia (2008) argumenta: 

A adesão das pessoas a sistemas de mediação ou similares tem precisamente a ver 

com esta possibilidade de dominar o conflito. Uma das características essenciais da 

mediação – a atribuição de plenos poderes às partes (empowerment) – é justamente 

produto disto. (GOUVEIA, 2008, p. 727) 

Infelizmente o ordenamento jurídico pátrio não parece entender o conceito 

epistemológico de voluntariedade.  A Lei de mediação estabelece em seu art 2, § 1, o 

comparecimento obrigatório das partes à primeira reunião de mediação, caso haja cláusula de 

mediação, isto é, mediação compulsória. 

A mediação compulsória não consiste na obrigatoriedade de solução da controvérsia por 

intermédio da mediação, e sim no comparecimento da sessão inaugural da mediação. Decerto, 

o legislador ao instituir tal imposição vislumbrou vantagens, dentre elas, parece acertado que a 

mediação compulsória aumenta a sensibilidade social para os meios alternativos de solução de 

conflito podendo diminuir a litigância.  
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Todavia, chancelar legislativamente tal obrigatoriedade implica em questões de suma 

importância. A primeira trata-se da insegurança de sua eficácia. Isto é, ao determinar a 

obrigatoriedade de participação das partes, é possível que os indivíduos não encontrem 

fundamentos motivacionais para encontrarem uma solução negociada voluntária, encarando a 

sessão inaugural como uma etapa obrigatória a ser cumprida.  

A segunda questão que se coloca em destaque é compatibilidade da sistemática da 

mediação obrigatória com o direito de livre acesso aos tribunais, constitucionalmente garantido 

no art. 5, inciso XXXV da CRFB/88). Qual é o limite do legislador para introduzir a mediação 

sem que haja restrições ao direito do livre acesso? A questão que se coloca é saber se não 

permitir o imediato acesso aos tribunais, sejam eles arbitram ou do Poder Judiciário, podem ser 

vistos como restrição aos direitos constitucionais dos individuos. Ainda que o ordenamento 

jurídico convalide a obrigatoriedade de participação das partes na sessão inauguração de 

mediação, tornando-a assim seu licito, é plenamente plausível, e no sentir da pesquisa desejável, 

o entendimento que a respectiva obrigatoriedade configura expressa limitação ilícita ao direito 

de livre acesso aos tribunais. 

Por último, mas não menos importante, volta-se ao debate da voluntariedade que não se 

faz presente quando há imposição de participação, ainda que seja da sessão inaugural. Uma vez 

que inexistente a voluntariedade, basilar da mediação, como se falar no instituto?  É a 

voluntariedade que dará as partes durante a mediação a aceitação da via e a confiança no 

instituto; a afirmação legislativa por si só não é capaz de dar eficácia a qualquer método 

alternativo de solução de conflito, principalmente tratando-se da mediação; é necessário que 

haja livre oportunidade de escolha e desistência das partes da mediação. 

Na verdade, observando o ordenamento jurídico pátrio poderá ser constado que a 

mediação de maneira prévia não fica adstrita à propagação do instituo ou mesmo o cumprimento 

do contrato, ou mesmo legislação; o ordenamento jurídico pátrio penaliza o sujeito que por 

ventura tenha assinado a cláusula de mediação ou uma cláusula escalonada. 

Art. 22, inciso IV da Lei de Mediação.  O não comparecimento da parte convidada à 

primeira reunião de mediação acarretará a assunção por parte desta de cinquenta por 

cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em 

procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a 

qual foi convidada.  
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Impor  consequências negativas que dependam da escolha de participar (ou não) da 

mediação pode ser altamente criticável. Inicialmente, os indivíduos não devem ser pressionados 

a participar de qualquer ato da mediação, sob pena de quebra da voluntariedade; ademais,  

impor qualquer tipo de penalização pecuniária para que haja participação da mediação é um 

contrassenso no que tange à própria essência do instituto. 

Conforme salientam LOPES e PATRÃO (2014, p. 32), similar a norma brasileira, a 

legislação na Itália  que declarou inconstitucional o art. 8 do Decreto Legislativo n. 28 del 4 

marzo 2010  pela Corte Costituzionale Italiana  sob a argumentação que obrigar  o indivíduo a 

participar da mediação viola a liberdade de acesso aos tribunais e grave violação a tutela 

jurisdicional  considerando que havia penalização pecuniária , ferindo assim o direito 

fundamental. De certo, o contrato foi feito para ser seguido, contudo, não poderá este se 

sobrepor ao direito fundamental de acesso à justiça; assim sendo, ainda que haja determinação 

imposta pela Lei de Mediação a partipação de tal procedimento, deverão as partes estarem 

presas a legislação? Deveria haver mudança na legislação ora em vigor? 

Como já relatado, a cláusula escalonada possui natureza de obrigação contratual, e assim 

sendo, a instauração da arbitragem, sem observância da mediação, não deve, e nem pode gerar 

nulidade alguma de qualquer ato procedimental arbitral; tampouco deve ser um limitador às 

partes procurarem a arbitragem, desde logo, sob pena de violação ao acesso à justiça. Em 

eventual descumprimento de inadimplemento parcial do contrato (não realização da mediação), 

pode a parte que se sentiu prejudicada, em conformidade com o art. 389 do Código Civil pátrio97 

realizar o pedido de indenização por perdas e danos. 

O óbice da cláusula escalonada med-arb à instauração do processo arbitral além de 

violar o acesso à justiça é um verdadeiro desperdício de tempo considerando que a relação está 

tão deteriorada a ponto de haver recusa à participação do método autocompositivo, sendo assim, 

pouco provável a solução por intermédio da mediação. Logo, o passo antecedente à arbitragem, 

ainda que previsto contratualmente, representa tão somente atraso na solução da controvérsia, 

consumindo desnecessariamente tempo e recursos. 

                                                             
97 Art. 389 do Código Civil brasileiro . Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais 

juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
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4.4. A PROBLEMÁTICA NA ADOÇÃO DA MED-ARB NO BRASIL 

Como já relatado, todo e qualquer método alternativo apresenta vantagens e 

desvantagens a depender do caso concreto; com a med-arb não seria diferente. Quando trazida 

para a realidade brasileira, o método híbrido supracitado pode encontrar barreiras na adoção 

diante do cenário brasileiro.  

Sob tal perspectiva, os subtópicos a seguir pretender apresentar as possíveis dificuldades 

na tentativa de implementação da med-arb e as possíveis barreiras encontradas pelas partes na 

execução da med-arb. 

4.4.1. Consentimento informado: solução para a vedação à utilização do med-árbitro? 

Conforme aponta PAPPAS (2015, p. 169), defensores da utilização da med-árbitro 

argumentam que os possíveis vieses causados e enfrentados pela escolha de um único terceiro 

imparcial no bojo da med-arb poderá ser superado com base na autonomia de vontade e na 

demonstração do consentimento informado. Assim, a medida que as partes obtêm informações 

suficientes sobre os riscos e são devidamente informadas de maneira clara e objetiva, possuem 

plena compreensão e poderão, ou não, aderir a escolha da utilização de cumulação de funções 

no mesmo individuo (med-árbitro). 

A superação supracitada é real ou seria apenas uma falácia? O consentimento informado 

protege as partes das possíveis falhas do med-árbitro? O consentimento informado fornece a 

autodeterminação verdadeira? 

Conforme o comando legal (art. 421 do Código Civil pátrio c/c art. 5, II da CRFB/88) é 

assegurado a todos os capazes a liberdade contratual fundamentado na autonomia de vontade; 

isto é, deve ser assegurado a livre estipulação contratual, como melhor convier as partes, 

mediante acordo de vontade a disciplina de seu interesse. Conforme Maria Helena Diniz (2017, 

p.427) a vontade manifestada pelas partes na relação contratual é equiparada à lei, e deve ser 

seguida e respeitada pelos contratantes, devendo ainda a liberdade de contratar observar o “se” 

querem contratar, “com quem, o que e como quiserem”. 

A problemática apresentada anteriormente quando da utilização do med-árbitro, pode 

ser evitada  por intermédio de informações completas e plena compreensão do mecanismo de 
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consentimento, que poderia se dar por intermédio de documento formal com explicações claras 

e objetivas que poderá acompanhar a cláusula med-arb. Logo, as partes estariam cientes, de 

maneira prévia a instauração do conflito, dos possíveis benefícios e vieses que poderão 

enfrentar com a utilização do med-árbitro. 

Como já relatado, a legislação brasileira veda a cumulação de funções no mesmo 

indivíduo, não podendo assim o mediador ser árbitro (art 7 da Lei de Arbitragem); o que se 

debate aqui não é a leitura pura, simples e dogmática do instituto, e sim a devida compreensão 

da desejabilidade da legislação em questão. O artigo da Lei de Mediação que veda a utilização 

do med-árbitro é desejável? 

Como em todo e qualquer método há vantagens e desvantagens, a depender do caso 

concreto. No capítulo II foi apresentado benefícios e inconveniência na utilização do med-

árbitro; já sabendo as (in) conveniências da respectiva utilização, não deveriam as partes 

estarem livres para melhor escolher o que lhe caibam? 

Ora, como já debatido no decorrer da pesquisa, tratando-se de métodos alternativos de 

solução de conflito alguns principios basilares devem ser observados e respeitados, dentre eles: 

autonomia de vontade, voluntariedade e flexibilidade.  A autonomia da vontade das partes é 

reconhecida no ordenamento jurídico pátrio como princípio basilar regente da mediação (art. 2 

da Lei de Mediação c/c art. 5, inciso II da CRFB/88), arbitragem (art. 1 da Lei de Arbitragem 

c/c art. 5, inciso II da CRFB/88) e consequentemente da med-arb. Como já tratado no decorrer 

da pesquisa, o reconhecimento da autonomia de vontade origina-se na deliberação por 

indivíduos capazes, em observância aos cânones legais. 

Assim, a autonomia de vontade na med-arb deve ser entendida como escolha e liberdade 

de (não) praticar atos no bojo do procedimento, tais como escolher a med-arb como método de 

solução de conflito e escolher o terceiro imparcial que irá gerir o procedimento. A autonomia 

de vontade, também entendida como autodeterminação, é valor essencial para a implementação 

do procedimento med-arb consubstanciando a possibilidade de realização e viabilização do 

próprio procedimento;  as partes devem ter a liberdade de escolher o que melhor lhe convier, 

ressalvado os casos específicos que podem acarretar em invalidade de suas próprias escolhas 

(art. 166, do Código Civil pátrio). 

https://www.antonimos.com.br/inconveniencia/
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Falar em autonomia é remeter-se a temática importante: a voluntariedade, entendido 

como poder de definição do conflito. A voluntariedade é característica marcante de todo e 

qualquer método alternativo de solução de conflito, e não seria diferente tratando-se da med-

arb; é por intermédio do princípio em questão que as partes exteriorizam suas prerrogativas de 

se utilizarem da med-arb e escolhem e firmarem regras de desenvolvimento do procedimento, 

detendo alto grau de controle, à medida de sua vontade.  

Falar em voluntariedade e autonomia de vontade nos métodos alternativos de solução 

de conflito significa dizer que as partes não precisam ficar aprisionadas as formas típicas e 

comuns do procedimento do Poder Judiciário, tampouco que as partes necessitam seguir um 

procedimento rígido e engessado. Tratar da voluntariedade e autonomia de vontade têm como 

exteriorização a flexibilidade procedimental. A flexibilidade é a característica mais marcante 

de todo e qualquer método alternativo de solução de conflito; é a exteriorização do exercício de 

escolha de atos procedimentais que melhor viabilizam o procedimento, em conformidade com 

o desejo das partes, retirando a forma rígida e paternalista estatal. 

If one adopts the view that the parties should be permitted to craft their own process, 

there should be no prohibition against a neutral acting as a mediator and arbitrator 

in the same case notwithstanding the potential risks, so long as there is a full 

understanding of those risks. The neutral should ensure that the parties have made an 

informed decision regarding their participation and the neutral’s rol. (BREWER; 

BREWER, 1999, p.35) 

Limitar o poder de escolha das partes seria uma quebra da flexibilidade, autonomia de 

vontade e voluntariedade? A Lei de Mediação estaria processualizando os métodos alternativos 

de solução de conflito ao vetar a possibilidade de uso do med-árbitro? Qual seria o limite 

aceitável para interferência estatal na autonomia e voluntariedade das partes no que tange a 

escolha do terceiro imparcial que irá gerir o procedimento? Como salienta Maria Celina Bodin 

de Moraes (2006): 

“problema maior do Direito tem sido, justamente, o de estabelecer um compromisso 

aceitável entre os valores fundamentais comuns, capazes de fornecer os 

enquadramentos éticos e morais nos quais as leis se inspirem, e espaços de liberdade, 

os mais amplos possíveis, de modo a permitir a cada um a escolha de seus atos e a 

condução de sua vida em particular, de sua trajetória individual, de seu projeto de 

vida” (MORAES, 2006, p. 5) 

BLANKENSHIP (2006, p.32-34) argumenta que a med-arb é procedimento, dentre os 

métodos alternativos de solução de conflito, mais sofisticado sendo a concentração da 

flexibilidade e controle do conflito e disputa;  enunciando ainda que o procedimento a ser 
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adotado pelas partes deve ser moldado em conformidade com a adequação à disputa e a vontade 

das partes, e não o oposto; não há sentido em fazer à disputa se adequar ao procedimento, 

tornaria o procedimento altamente inflexível e a disputada altamente engessada.  

Assim, o procedimento escolhido pelas partes não deve ser uma espécie de processo 

inalterável e com regras rígidas previamente disposta a todos, pois deve-se lembrar que cada 

conflito tem suas particularidades o que leva as partes a optarem pelos métodos alternativos que 

melhor se adequam; tirar a flexibilidade do procedimento é processualizar o procedimento, 

equiparando-o aos processos do Poder Judiciário.  A med-arb deve, ou deveria ser, adaptável e 

combinável objetivando satisfazer as necessidades de cada disputa enxergadas pelo prisma 

individual. 

Os métodos alternativos de solução de conflito seriam realmente alternativos? Ou 

somente algumas alternativas estariam disponíveis?  A legislação brasileira ao vetar 

expressamente a possibilidade de utilização do med-árbitro (art. 7 da Lei de Mediação) 

prejudica a flexibilidade, criatividade na solução de conflitos e economia financeira das partes, 

tendo em vista que ao optarem pela med-arb obrigatoriamente terão que contratar dois 

diferentes terceiros imparciais, no mínimo; a cega devoção a preceitos dogmáticos e patriarcais 

é prejudicial a efetivação e propagação dos métodos alternativos vistos sob o prisma global. No 

mesmo sentido, John Lande (2005) argumenta:   

[p]rocedures are inanimate phenomena that should be means to ends, not ends in 

themselves ... [so] [i]nstead of investing so much of our cultural resources in myths 

about our most (or least) favorite procedures, we should invest more in realistic 

stories honoring people who work together to make good choices in using procedures 

to satisfy people's interest [...] (LANDE, 2005, p.211)  

Na adoção da med-arb como mecanismo de disputa deve-se entender, ou deveria ser 

entendido, que as partes procuram flexibilidade nas escolhas, próprias  da noção dos ADRs e 

ignorar a realidade que cada conflito possui sua própria peculiaridade e exige exame cuidado, 

é retirar a autonomia de vontade das partes, assim como a respectiva voluntariedade, tornando-

o engessado tal como são os processos no âmbito Judicial. 

Utilizar o med-árbitro possibilita viés de difícil superação, como já relatado no capítulo 

II; contudo, as partes deveriam ser livres para escolherem o que melhor lhe adequem. 

Objetivando evitar futuros litígios, é possível que as partes estabeleçam documento que alertem 

e informem de maneira clara e objetiva os benefícios e desvantagens com a utilização do med-
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árbitro, superando assim as preocupações com a respectiva utilização. Afirma-se: é plenamente 

possível que um formulário de consentimento informado mitigue e elimine os possíveis vieses.  

Objetivando que seja assegurado o consentimento informado das partes, a presente 

pesquisa recomenda 3 (três) etapas a serem seguidas documentadas; a primeira diretiva que a 

pesquisa oferece é que as partes sejam informadas, de maneira clara e precisa, sobre as 

vantagens e desvantagens do procedimento a ser adotado e da utilização do med-árbitro por 

seus representantes legais e pelo med-árbitro; é necessário que não haja margem para dúvidas 

ou incertezas quantos aos possíveis risco incorridos e suas estratégias para mitigações. 

A segunda conduta, como sugestão, a ser seguida é que as partes devem determinar o 

uso da med-arb, e se for o caso da indicação do med-árbitro, antes do surgimento de qualquer 

disputa e/ou conflitos. Considerando que uma vez surgido o conflito e/ou disputa há maior 

dificuldade de chegar a um consenso; logo, estabelecer previamente ao conflito diretrizes se faz 

salutar para o desenvolvimento do procedimento sem que haja grandes barreiras na 

executoriedade do estabelecido na cláusula med-arb. Deve ser estabelecido ainda que o med-

árbitro e as partes devem revelar qualquer ato e/ou fato que seja passível de macula do 

procedimento pela utilização do med-árbitro; isto é, deve ser estabelecido dever de revelação 

quanto a qualquer fato/ato que possa denotar dúvidas quanto à imparcialidade e independência 

do med-árbitro. 

A terceira conduta sugerida é que as partes façam um protocolo prévio ao surgimento 

do conflito, informando  especificamente  se os med-árbitro (não) poderá proceder a realização 

de cáucus;  como já relatado no decorrer da pesquisa, o cáucus é uma das maiores preocupações 

na realização da med-arb quando utilizando o med-árbitro, assim sendo, tratar da (im) 

possibilidade de sua utilização de maneira prévia permite estabelecer parâmetros e regras, que 

deverão ser seguidas, mitigando e/ou eliminando a possibilidade de futuras tentativas de macula 

e anulação do procedimento como um todo. 

Em sentido oposto ao afirmado inicialmente, que o consentimento informado eliminaria 

os riscos associados a utilização do med-árbitro, PAPPAS (2015, p. 189) afirma que ainda que 

haja o consentimento informado, este é ficto, e os riscos de utilizar o med-árbitro não valem os 

benefícios considerando que não há fornecimento de autodeterminação verdadeira, apontando 

3 (três) principais razões. A primeira razão apontada é que os advogados e a maior legalização 
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da mediação restringem a autodeterminação das partes. Como já relatado anteriormente, as 

partes não devem ter suas escolhas mitigas e o consentimento informado é capaz de eliminar os 

possíveis vieses criados na escolha da utilização de med-árbitro; contudo segundo PAPPAS 

(2015, p. 189),  as partes não estarão verdadeiramente informadas e utilizando sua autonomia 

de vontade e voluntariedade considerando que a escolha processual entre (não) utilizar o med-

árbitro pode estar mais relacionada com as inclinações dos respectivos advogados das partes do 

que propriamente com as preferencias das partes (clientes)98; assim PAPPAS (2015, p. 192) 

argumenta que os clientes são significativamente influenciados na tomada de decisão por seus 

advogados que exteriorizarão as respectivas preferências e tendências em matéria de solução 

de conflitos, desaparecendo assim o consentimento informado genuíno. 

A segunda razão apontada por PAPPAS (2015, p. 194) para argumentar que o 

consentimento informado seria uma falácia, é que escolher utilizar med-árbitro aumenta a 

legalidade da mediação fazendo com que a autodeterminação seja mitigada; considerando que 

escolher utilizar o med-árbitro ocorre na decisão da própria escolha da utilização do med-arb, 

isto é: no estágio inicial da formação da cláusula, afetará todos os tipos de comunicações que 

ocorrerão durante a mediação. 99  Na arbitragem geralmente são aplicadas apenas100 normas 

legais101,  enquanto que na mediação é perfeitamente possível e aplicável as partes chegarem a 

soluções (não) jurídicas; ao ser convencionado que o mesmo individuo seja o facilitador na 

mediação e posteriormente o julgador na arbitragem, legaliza-se a mediação e reduz-se a 

autodeterminação das partes em favor dos argumentos legais. 

O terceiro argumento apontado por PAPPAS (2015, p. 194) é a insuficiência do 

consentimento; segundo o autor, os riscos oferecidos pela utilização na cumulação de funções 

em um mesmo individuo no bojo do procedimento med-arb só poderão ser experimentadas e 

vivenciadas de fato durante o curso do procedimento; sendo assim,  as definições legais de 

                                                             
98 Sobre a influência que os advogados exercem sobre as partes na tomada de decisão vide: JEFFREY H. 

GOLDFIEN & JENNIFER K. ROBBENNOLT, What if the Lawyers Have Their Way? An Empirical Assessment 

of Conflict Strategies and Attitudes Toward Mediation Styles, 22 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 277, 287 (2007). 

99 Ressalta-se contudo que nos moldes brasileiros a escolha de utilização do med-árbitro não poderá ser feita em 

nenhum momento por força legislativa (art.7 da Lei de Mediação). 

100 O direito pátrio faculta a aplicação da equidade, princípios gerais de direito, uso e costumes e legislações 

internacionais para solução do conflito no âmbito arbitral. (art. 2 da Lei de Arbitragem) 

101 Sobre a aplicação de normas legais na arbitragem vide: BODANSKY, Daniel. Customary (and Not So 

Customary) International Environmental Law, 3 IND. J. GLOBAL LEGAL STUD. 105, 116–17 (1995). 
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consentimento informado seriam informações insuficientes para assegurar a autodeterminação 

das partes para utilizar o med-árbitro. 

Como pode ser observado, o acúmulo de funções em um mesmo individuo no 

procedimento de med-arb possui vantagens e desvantagens; tentar superar os vieses da 

utilização do med-árbitro por intermédio de documento que garanta e ateste o livre 

consentimento informado ainda não é assunto pacificado. Decerto, a utilização do documento 

supracitado garante que as partes de fato utilizem a autonomia de vontade e a voluntariedade 

de maneira a garantir o procedimento mais flexível, tanto quanto a desejabilidade das partes; a 

linha divisora entre a regulação procedimental e a exteriorização de leis extremamente 

paternalistas é muito tênue; a flexibilidade procedimental é o âmago dos ADRs, e limitar a 

utilização de med-árbitro foge do escopo e objetivo da criação da med-arb, esvaziando por 

completo a autonomia de vontade das partes; as partes além de escolherem voluntariamente o 

procedimento med-arb devem também possuir a voluntariedade na escolha do med-árbitro, 

devem possuir o direito de tomar uma decisão informada. 

4.4.2. A cultura local 

Por intermédio de levantamento bibliográfico apresentado do decorrer da pesquisa, é 

possível identificar a divisão de posições profissionais no que tange a utilização de med-árbitro 

e/ou diferentes terceiros imparciais na med-arb ser adequada e admissível. A divisão pode 

residir no fato de diferentes profissionais possuírem culturas jurídicas diversas. 

Preliminarmente, antes de adentrar ao mérito de elementos que corroboram a percepção 

dos praticantes e estudiosos sobre a temática, faz-se necessário a elucidação do termo “cultura 

jurídica” acima ventilado. CREMADES (1998) discorre sobre dificuldade de conceituação da 

terminologia “cultura jurídica”. 

O que seria então a “cultura jurídica”? Para discorrer sobre a cultura jurídica na 

utilização da med-arb, seja com med-árbitro ou diferentes terceiros imparciais, é necessário que 

inicialmente haja predeterminação do real significado de “cultura jurídica” como um todo; 

como entender a cultura jurídica de dado local se nem ao menos há consenso, conforme orienta 

David Nelken (2004), sobre o que é de fato a cultura jurídica? 
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Sobre a temática, NELKEN(2004) observa a terminologia “cultura jurídica” sendo 

aplicada de forma à fazer alusão a diferentes ideias;  em conformidade ainda com NELKEN 

(2004) a depender dos propósitos, a cultura jurídica pode ser entendida como comportamento 

institucional e fator adaptado as diferenças de consciencia jurídica individual, de modo que 

surja um padrão de ideias subjacente ao comportamento. 

Já nos escritos de FRIEDMAN (1975) é feita a distinção de cultura externa e cultura 

jurídica interna. Enquanto esta atribui às práticas profissionais do setor jurídico e também 

ideias, àquela diz respeito ao conhecimento público sobre a lei, isto é: sua abrangência, 

acrescida ao comportamento populacional, como um todo, dentro do sistema jurídico vigente. 

Para o escopo do tópico da pesquisa, a terminologia “cultura jurídica” que será utilizada será a 

cultura jurídica interna. 

Como é sabido, a cultura jurídica partilha valores, crenças, atitudes e normas próprias 

de dada jurisdição e/ou região. O que se coloca em xeque é se fatores da cultura jurídica local 

interferem diretamente na escolha da med-arb, e ainda, se a prática de resolução de conflitos no 

judiciário, ou extrajudicial, moldam a escolha do terceiro imparcial. 

Conforme relata NIGMATULLINA (p.24-64), entusiastas da med-arb, por vezes, ligam 

a escolha do med-árbitro com base na prática judiciária no país dos envolvidos no conflito; isto 

é, há uma concordância sobre a existência de diferentes escolhas, entre o med-árbitro ou  

terceiros imparciais distintos, entre países do sistema Common Law e países do sistema Civil 

Law, sobretudo quando observado a (im) possibilidade de acordos negociados realizados por 

um juiz pertencente ao Poder Judiciário;  enquanto em alguns países a possibilidade de acordos 

negociados, por intermédio da mediação, é plenamente viável e possivel quando praticadas por 

um juiz, em outros, comumente em países de tradição Civil Law, há vedação expressa para que 

juízes atuem ativamente na mediação. 

Conforme NIGMATULLINA (p.24-64), a abordagem adotada, via de regra, por países 

de tradição Commom Low encontra fundamento na apreensão de envolver juizes em acordos 

negociados devido a possibilidade de não análise de todas evidências e bases argumentativas. 

Assim, diverge os processos inquisitoriais de tradição jurídica da Europa Continental com o 

sistema jurídico contraditório anglo-americano. Consoante EHLE (2010), ainda que as 

tradições jurídicas inquisitoriais adotadas pela Europa continental, a tentativa de solução 
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negociada é desejável (seja pelo desenvolvimento do juiz ou do árbitro); tribunais de tradição 

Common Law sob o sistema adversarial foram tradicionalmente treinados para julgar a 

demanda, não para resolver disputas de maneira não adversarial. E o mesmo pode ser observado 

na cultura brasileira como já relatado no decorrer da pesquisa. 

Pelo exposto argumenta-se, a ausência de cultura local na resolução de litígios de forma 

autocompositiva afeta as partes e também os respectivos julgadores, não refletindo ainda 

somente na (não) utilização do med-árbitro, mas também no proprio procedimento med-arb e 

mesmo a mediação. Em levantamento estatístico é possível observar a discrepância na 

utilização da arbitragem e da mediação por brasileiros.102 

CAM-CCBC (Câmara de Comercio Brasil Canada) relata que em 2017 houve o maior 

crescimento já relatado na busca de procura de solução de controvérsias realizado por eles. No 

ano datado, foram iniciados 141 processos no período, o que representou um crescimento de 

43,87% quando comparado ao ano anterior (98 casos novos) e se comparado ao ano de 2007 o 

crescimento chegou a 683,33%.  A Câmara atualmente possui 314 processos arbitrais em 

andamento divididos pelas temáticas: A maior parte dos processos envolveu matérias 

societárias (37%); contratos empresariais em geral (29%), negócios na área de construção civil 

e energia (13%); fornecimento de bens e serviços (11%). A maior parte dos procedimentos 

envolveu partes brasileiras (86%), e o idioma predominante foi o português (96%). Já no que 

tange à mediação, é relatado que desde a fundação do CAM-CCBC, em 1989, foram instaurados 

51 procedimentos de mediação; atualmente a Câmara possui 3 procedimentos de mediação em 

andamento. 

                                                             
102 Ressalta-se que a pesquisa foi feita de maneira limitada devido à ausência de informações obtidas. Foi escopo 

da pesquisa as maiores Câmaras de Arbitragem e Mediação, em âmbito nacional e internacional, já citadas no 

decorrer da pesquisa. Contudo, devido à insuficiência de disponibilização de material e informações pelas 

respectivas Câmaras, não foi possível ampliar e contabilizar o número de arbitragens e mediações efetuadas. 

Apresenta-se na pesquisa tão somente os dados fornecidos pelas Câmaras. Importante ressaltar ainda que o CNJ 

não possui os respectivos dados, possui tão somente os dados relativos à conciliação, disponíveis no endereço 

eletrônico: < http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao/>. Acessado 

em 14/02/2019. 
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Na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP103 do ano de 1998 a 

2018 foram contabilizadas no total 538 procedimentos arbitrais, contudo, em contrapartida 

foram totalizados tão somente 42 procedimentos de mediação no mesmo lapso temporal.  

A pesquisa denominada Anuário da Arbitragem no Brasil104, tendo como base o ano de 

2017, realizada pelo Comitê Temático de Arbitragem do CESA (Centro de Estudos das 

Sociedades de Advogados), identificou que no ano de 2016 havia um total de procedimentos 

arbitrais em andamento de 268 na CAM-CCBC, 103 procedimentos na CIESP, 83 na CCI105, 

70 na CAMARB, 52 na CAESP, 38 na CAM, 31 na ARBITAC, 20 na ACHAM, 3 na CAMFIEP 

e apenas um procedimento arbitral na Câmara Portuguesa. Em contrapartida, já no ano de 2017 

(até 31 de dezembro) a mesma pesquisa identificou 299  procedimentos em andamento na 

CAM-CCBC, 115 na CCI, 113 na CIESP, 81 na CAMARB, 75 na CAESP, 28 na AMCHAM, 

28 na ARBITAC, 3 na CAMFIEP, 2 na Câmara Portuguesa, 20 no CBMA, 61 na FGV, 23 na 

CBMAE e 45 na CAM/BMF&BOVESPA.106 

Quanto aos novos procedimentos arbitrais (procedimentos iniciados), o estudo 

supracitado mostra que no ano de 2016 foram apresentados respectivamente: 98 na CAM-

CCBC, 57 na CIESP, 35 na CAESP, 24 na CAMARB, 17 na CAM/BMF&BOVESP, 14 na 

ARBITRAC, 13 na ACHAM; já no ano seguinte, foram iniciados novos procedimentos 

arbitrais respectivamente: 141 na CAM-CCBC, 49 na CIESP,  60 na CAESP, 26 na  CAMARB, 

19 na CAM/BMF&BOVESP,  18 na ARBITRAC, 8 na ACHAM; 32 na FGV, 8 no CBMA e 

77 no CCI. 

A CCI no relatório apresenta o Brasil como a quarta nacionalidade mais frequente entres 

as partes que buscam a arbitragem, obtendo 115 partes (relativos a 4.5% das partes) só ficando 

atrás respectivamente dos Estados Unidos, Alemanha e França. 

The increase of parties from Brazil reported in 2016 was further confirmed in 2017, 

with a rise of the number of cases involving Brazilian parties from 36 in 2016 to 51 

                                                             
103Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP. 

Disponível:<http://www.camaradearbitragemsp.com.br/pt/res/docs/20190108_Estatisticas_CamaraCiespFiesp.pd

f>. Acessado em 27.12.2018 

104 Anuário da Arbitragem no Brasil. Comitê Temático de Arbitragem do CESA (Centro de Estudos das 

Sociedades de Advogados). CAM-CCBC. Disponível em 

<http://www.cesa.org.br/media/files/CESAAnuariodaArbitragem2017.pdf>. Acessado em 29.12.2018. 

105  O número de procedimentos arbitrais apontados diz respeito tão somente à procedimentos  relacionados ao 

Brasil. 

106 Observa-se que em 2017 foram incluidas Câmaras que não estavam no rol das Câmaras pesquisadas no base 

de 2016, a saber: FGV, CAM/BMF&BOVESPA e CBMA. 
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in 2017. Brazil, which is the most represented nationality among parties from Latin 

America (representing 32% of all Latin American parties), now attracts as many 

parties as traditional European strongholds such as France and Germany and 

occupies the fourth place in the ranking of most represented nationalities.107 

No que tange à mediação, a CCI108 registrou no ano de 2017, 30 solicitações de 

instauração de mediação com as Regras de Mediação da respectiva Câmara sendo o Brasil o 

responsável pelo maior número de pedidos, totalizando 10 pedidos. Contudo, ressalta-se que a 

CCI se utiliza do termo “mediação” para englobar toda e qualquer técnica de acordo ou 

combinações de técnicas, sem fazer a devida distinção, inviabilizando assim, o quantitativo 

certo e preciso. De fato, o Brasil estar como pioneiro em acordos na CCI representando o início 

da tendência à mudança da cultura da litigiosidade debatida; contudo, utilizar-se tão somente 

dos dados fornecidos por apenas 1 câmara pode inviabilizar a pesquisa devido ao possível viés. 

Nenhuma das câmaras acima listadas no decorrer do tópico responderam as tentativas 

de contato e não possuem canais próprios de armazenamento de informações quantitativas sobre 

procedimentos arbitrais, mediações ou med-arb. Assim, ressalta-se que os dados fornecidos no 

tópico não são adquiridos de fontes originárias, salvo a CAMARB que confirmou de maneira 

oficial os dados fornecidos pela CESA, a CCI, CAM-CCBC e CIESP/FIESP que foram 

recolhidos nas pesquisas estatísticas fornecidas pelas próprias Câmaras. 

Com base nos dados fornecidos pela CCI, CAM-CCBC e CIESP/FIESP diferença 

quantitativa pela busca de procedimentos arbitrais e de mediação, nas respectivas câmaras, são 

descomunais, indicando que a preferência brasileira está na litigiosidade, ainda que arbitral.  

 O próprio ordenamento jurídico pátrio tenta criar incentivos aos indivíduos para que 

haja utilização de métodos autocompositivo; o CPC/2015 por diversas vezes, como já relatado 

em tópicos anteriores, faz alusão ao uso da mediação. Já na Lei de Arbitragem, há incentivo a 

outro método autocompositivo: a conciliação; na Lei em comento, determina que o árbitro 

deverá tentar conciliar as partes, no que couber, durante o procedimento arbitral.  

                                                             
107 ICC DISPUTE RESOLUTION BULLETIN 2018 | ISSUE 2 | ICC PRACTICE AND PROCEDURE. P. 53. 

Disponível em:<https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/07/2017-icc-dispute-resolution-

statistics.pdf>. Acessado em 11.03.2019. 

108 ICC Dispute Resolution Bulletin | 2018 Issue 2. Disponível 

em:<https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/07/2017-icc-dispute-resolution-statistics.pdf>.Acessado 

em 05.03.2019. 

https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/07/2017-icc-dispute-resolution-statistics.pdf
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/07/2017-icc-dispute-resolution-statistics.pdf
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Pelo exposto, percebe-se que o ordenamento jurídico pátrio tenta incentivar a utilização 

dos métodos autocompositivos; o questionamento que procurou-se responder é: A cultura local, 

brasileira, fomenta a utilização da med-arb? Ainda que haja fomento da legislação pátria aos 

métodos alternativos de solução de conflito, de fato esses fomentos estão funcionando? Há 

campo fértil para utilização da med-arb no Brasil? Ainda que haja uma forte tendência à 

resposta negativa com base nos dados fornecidos pelas Câmaras, não é possível responder de 

maneira precisa devido à insuficiência de dados. 

Contudo, ainda que haja insuficiência de dados é possível citar o caso emblemático 

Abílio Diniz x Grupo Pão de Açúcar que utilizaram a med-arb, ainda que em ordem distinta; o 

caso versava sobre a venda de participação (de propriedade de Abílio Diniz) no controle do 

Grupo Pão De açúcar para o grupo francês Casino, sob a condição de continuar como presidente 

do Conselho de Acionistas. Contudo, no desenrolar, inúmeros desentendimentos entre Abílio e 

o Presidente Executivo do Casio surgiram e culminaram em dois procedimentos internacionais 

arbitrais, trazendo grandes desgastes de ordem emocionais e financeiras. Nesse diapasão, 

William Ury, negociador e professor de Harvard, foi contratado para atuar como mediador. 

Após 4 (quatro) dias de reuniões, foi firmado acordo negociado entre as partes, no qual ficou 

determinado que Abílio Diniz venderia suas ações e deixaria o Grupo Pão de Açúcar.  

(CARDOSO; FROHLICH.p. 58-59)  

 Ressalta-se contudo, que o caso foi isolado, não sendo possível estabelecer o (in) 

sucesso brasileiro na adoção do procedimento med-arb; espera-se que no decurso do tempo  a 

cultura brasileira recue no que tange à cultura de litigiosidade judicial, já debatida nos capítulos 

anteriores, e avance na utilização dos métodos alternativos, quando assim forem adequados, de 

maneira a desafogar o Poder Judiciário e viabilizar soluções que se satisfaça as necessidades 

dos envolvidos. 

4.4.3. Produção Antecipada de prova  

A CRFB/88, em seu art. 5 inciso LXXVIII, garante a todos a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, seja no âmbito administrativo 

ou judicial. Todavia, a realidade fática por vezes mostra-se diferente do prescrito; na realidade 

pátria, mostram-se reiteradas violações ao comando diante da morosidade do sistema judiciário 
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brasileiro, por vezes tornando-se um verdadeiro obstáculo de difícil superação e inadequação 

estrutural; justifica-se então a escolha por outros métodos de solução do conflito. 

Diante da realidade brasileira, de morosidade processual, o arcabouço jurídico pátrio, 

ainda em desenvolvimento, tenta se adequar aos anseios por mudança. O CPC/2015, logo em 

seus art. 2 e art. 3, pregam o fomento para a resolução dos conflitos por métodos  alternativos 

de solução de conflitos, estabelecendo a “manifestação de uma tendência mundial de abrir o 

procedimento comum para os meios alternativos de solução de disputas, tornando a solução 

judicial uma espécie de ultima ratio para composição dos litígios”( MARIONI, et al, 

2015,p.36).  Como assegurar o devido processo legal em métodos alternativos?  

Assegurar o devido processo legal no bojo da med-arb, é possibilitar também, dentre 

outras coisas, que as partes possam produzir as provas que entenderem como necessárias para 

o exaurimento da cognição a ser realizada pelo árbitro. Assegurando que as partes produzam as 

provas necessárias, consequentemente, está influindo e somando para que o procedimento med-

arb seja desenvolvida dentro dos ditames do devido processo legal. 

O art. 381 do CPC/2015 assegurou a possibilidade da produção de antecipada de provas 

em casos de urgência (inciso I) e também com o objetivo de viabilizar a auto composição (inciso 

II) e para evitar que as partes ajuízem ações (inciso III). Deste modo, o art. 381 da lei comento 

assegurou aos indivíduos a pleitearem perante o Poder Judiciário a produção de provas 

antecipadas por qualquer meio probatório lícito, ainda que não seja típico109. O objetivo da 

realização de tal procedimento é busca por uma decisão judicial que reconheça a regularização 

da produção de determina prova, sem que haja qualquer tipo de juízo de valor. Mas como 

proceder com a possibilidade de produção de provas no bojo de um procedimento med-arb já 

instaurado?  

Quanto ao procedimento, a parte interessada na produção de prova antecipada deverá 

propor requerimento, perante ao Poder Judiciário, acompanhada das razões que justifiquem a 

necessidade da antecipação da prova mencionando ainda os fatos para os quais a prova deverá 

recair, conforme disposição legal dos art. 381 e art.382, ambos do CPC/2015. Em seguida, o 

requerido será citado para que tenha ciência do procedimento, não cabendo defesa uma vez que 

                                                             
109 TALAMINI entendende que o rol disposto no código é tão somente um rol exemplificativo. Sobre a temática, 

vide: TALAMINI, Eduardo. Da produção antecipada da prova. Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer (coord.). Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015.  
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não haverá valoração de qualquer prova a ser produzida. Mister salientar que do deferimento 

de produção de prova pleiteada pelo requente não haverá recurso, só podendo ser apresentado 

recurso contra decisão de indefira o pedido (art.382, §4 do CPC/2015). 

Ao término da produção de prova será proferida sentença constitutiva homologatória 

(SANTOS; NORONHA; 2018.p. 399), que não haverá qualquer tipo de valoração da prova 

pelo juiz, tampouco pronunciamento no que tange à (in) ocorrência de fato, nem consequências 

jurídicas (art. 382, §3 do CPC/2015). 

O instituto da produção antecipada de provas, enquanto mecanismo, pode trazer as 

partes o compartilhamento de informações prévias, isto é, traz o conhecimento do suporte 

fático, fomentando a troca de informações prévias; sendo assim assemelhando-se ao que no 

sistema norte-americano é conhecido como discovery (SANTOS; NORONHA; 2018.p. 372). 

Não se verifica no direito brasileiro a existência de outro de outro sistema de produção de provas 

autônomas, sem o requisito da urgência, sendo o instituto da produção de provas antecipadas 

uma novidade processual brasileira, nos aproximando ao sistema common law.  

Na produção de provas antecipada as partes podem compartilhar informações de 

maneira prévia, que por consequência permite o acesso mútuo ao conjunto probatório possuído 

pela parte contrária. A partir desse compartilhamento, é possível que as partes articulem suas 

estratégias após avaliarem a possibilidade de condenação (ou não), (não) facilitando a 

realização dos acordos negociados, com base nas informações obtidas nas provas antecipadas, 

considerando que na produção antecipada de provas a parte contrária terá acesso as provas 

produzidas de maneira antecipatória. Então afirma-se: A experiência com a produção de provas 

antecipadas pode ser bastante benéfica para as partes agirem de maneira cooperativa e chegarem 

a uma solução negociada.  

A afirmação acima sobre o benefício da troca de informações de maneira prévia 

encontra respaldo na análise econômica do direito. Como já relatado em capítulos anteriores, a 

troca de informações de maneira prévia pode viabilizar ações mais cooperativas entre as partes, 

atingindo assim o acordo negociado; a assimetria de informação goteja nas percepções dos 

agentes no que tange ao valor do julgamento, afetando diretamente as escolhas entre os 

indivíduos na tomada de decisão de (não) litigar. Conforme Cooter e Ulen (2010, p.421-422), 

as expectativas tendem a não ser harmônicas sobre o valor do julgamento (demandante x 
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demandado) justamente pela assimetria de informações, e assim sendo, são criadas diferentes 

percepções o que irá dificultar um acordo extrajudicial.  

A medida que há assimetria de informações é possível que uma parte esteja 

excessivamente otimista com relação a sua posição e provas e desta forma irá tentar maximizar 

seu lucro, fazendo com que a parte que se encontre na posição otimista rejeite acordos aos quais 

seriam plenamente aceitáveis sob a perspectiva daquele valor esperado no julgamento do 

conflito. Assim, se uma parte ofertar um valor inferior ao valor esperado na reivindicação 

arbitral, valor esse equivocado pois há assimetria de informação, a parte otimista irá rejeitar de 

plano. Em sentido oposto, a parte não otimista (pessimista) espera um valor menor no 

julgamento arbitral, e desta forma tende a aceitar de plano o acordo negociado que a ofereça 

valores maiores do que o valor esperado no procedimento arbitral. 

Como já exposto no capítulo III, as percepções de cada parte sobre o valor do julgamento 

são firmadas em conformidade com as informações que cada um obtém, que em sua grande 

maioria são percepções equivocadas devido à assimetria informacional. Assim sendo, a 

possibilidade de não haver acordo negociado pelas partes é maior, tendo visto a ausencia de 

informações completas: as partes possuem diferentes informações sobre direitos, fatos e 

percepções caracterizando assim o litígio. A problemática exposta tende a ser mitigada quando 

há compartilhamento de informações que é justamente o que ocorre quando da produção de 

provas antecipadas. 

Na produção antecipada de provas, a prova produzida fica disponível para outra parte 

(art. 383 CPC/2015) que poderá acessa-la e corrigir suas expectativas uma vez que a assimetria 

supracitada será mitigada. Sendo assim, a produção antecipada de provas pode ser um 

facilitador para a efetivação de acordos negociados, afinal, as partes estarão diminuindo a 

assimetria de informações. Contudo, deve-se lembrar ainda 2 (dois) fatores: é possível que o 

acesso da parte a determina prova tire-a da posição de relativamente pessimista, devido a 

revelação de informações, e a coloque na posição de otimista, o que dificultará a realização de 

um acordo negociado; ou, na realização do acordo negociado, trará maiores prejuízos 

financeiros ao oponente na tentativa de maximização de lucros. 

 A afirmativa encontra a seguinte lógica: uma vez que a parte pessimista permanece na 

ausência de conhecimento sobre as provas da parte oposto, há maiores possibilidades de acordos 



161 
 

negociados;  a parte pessimista sendo ignorante quanto as provas da outra parte tende a ter a 

expectativa do valor esperado na reinvindicação abaixo do valor que será proposto outra parte 

(que possui informações mais completas). Assim sendo, a produção antecipada de provas pode 

servir perfeitamente como estratégia comportamental para a produção de acordos negociados. 

Já tratado a importância da produção de provas antecipadas para acordos negociados na 

med-arb, agora será tratado o aspecto legislativo e seus possíveis contrassensos. De certo, no 

bojo de qualquer tipo de tentativa de solução de conflito é possível que ocorra medidas de 

urgência que precisam ser praticadas desde logo para que não haja prejuízos irreparáveis ou de 

difícil reparação (art. 381 do CPC/2015), ou mesmo antes de iniciado a escolha do 

procedimento a ser adotado. Como proceder diante desses casos? De certo, quando não há 

vinculação com qualquer meio alternativo de solução de conflito as partes devem recorrer ao 

Poder Judiciário, mas e quando há uma clausula escalonada med-arb? Como as partes devem 

proceder? 

Conforme disposição legal (art. 22-A da Lei de Arbitragem) caso a arbitragem não esteja 

instaurada, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para que haja concessão de medida 

cautelar ou de urgência, como por exemplo a produção de alguma prova. Sob essa perspectiva, 

é possível fazer a seguinte analogia: caso o procedimento med-arb já tenha iniciado, e as partes 

estejam na fase de mediação, havendo alguma medida de urgência para produção de provas,  as 

partes podem recorrer ao Poder Judiciário.  

No mesmo sentido se posiciona o CPC/2015 ao determinar que poderá ser produzida 

prova antecipada já debatido no presente tópico. Considerando que o mediador não tem poder 

coercitivo, sequer tem jurisdição, pois a mediação não é uma jurisdição (como já debatido) , 

em caso de necessidade de produção de prova antecipada ou  perecimento do direito, as partes 

devem procurar o Poder Judiciário, considerando que o juízo arbitral ainda não foi instaurado110 

(não havendo ainda a previsão da figura do árbitro de emergência111); pois se não fosse vedado, 

haveria violação ao comando constitucional que assegura apreciação do Poder Judiciário a lesão 

ou ameaça a direito (art. 5, XXXV da CRFB/88). Assim, a produção antecipada de prova na 

                                                             
110 Sobre a temática vide: STJ, REsp 1.297.974, AgRg 116.395, CC 111.230 e REsp 1.325.847. 

111 Sobre os árbitros de emergência, vide: CAHALI, Francisco José. Árbitro de emergência e arbitragem 

multipartes: considerações gerais e resultado da pesquisa do grupo de pesquisa em arbitragem da PUC-SP – Projeto 

II – 2.º Semestre de 2015. Revista de Arbitragem e Mediação: RArb, São Paulo, v. 13, n. 51, p. 113-121, out./dez. 

2016. 

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/browse?type=author&value=Cahali%2C+Francisco+Jos%C3%A9
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hipótese descrita não é capaz de violar a competência do juízo arbitral. Havendo a previsão do 

árbitro de emergência, a parte que deseja a produção de prova antecipada deverá recorrer ao 

árbitro de emergência. 

A problemática  inicia-se  quando a arbitragem já está instaurada, e não há ajuste prévio 

específico sobre a produção de provas antecipada; conforme comando legal que versa sobre a 

mediação,  havendo processo arbitral em curso, as partes podem se submeter à mediação; 

quando da submissão da mediação, a arbitragem fica suspensa por prazo suficiente para a 

realização da mediação, não ficando a suspensão da arbitragem prejudicada de conceder 

medidas de urgência (art. 16, § 2 da Lei de Mediação).  O que fazer quando a cláusula arbitral 

é silente sobre a produção de prova antecipa? 

MAZZOLA e TORRES (2018. p.344) argumentam que a produção antecipada da prova 

realizada pelo Poder Judiciário (art. 381 e ss do CPC/2015) não viola a jurisdição arbitral uma 

vez que não será emitido qualquer juízo de valor (art. 382, § 2 do CPC/2015) , tão somente 

assegurado que a prova seja produzida;  assim sendo, não há “vencido e vencedor, e tampouco 

a formação de coisa julgada”. Consideram ainda 3 (três) outras argumentações: (1) a produção 

de prova antecipada é capaz de beneficiar mutualmente as partes, e assim sendo não há prejuízo; 

(2) é possível  que a prova a ser produzida tenha escopo maior do que aquele prenunciado no 

objeto da cláusula arbitral e ainda envolver terceiros interessados e; (3) Sob o prisma da análise 

econômica do direito e da eficiência processual a medida serve para reduzir custos. No mesmo 

sentido Eduardo Talamini (2018) assevera: 

[...], mas podem existir fatores que concretamente justifiquem a antecipação 

probatória perante a atividade judiciária. É o que se dá, entre outros casos, quando 

apenas a própria produção de prova permitirá ao requerente definir os exatos 

contornos de sua pretensão, inclusive para saber se ela está efetivamente abrangida 

pela própria convenção arbitral. Outro exemplo tem-se em casos que, diante de 

indicativos concretos, sabe-se de antemão que haverá negativa de colaboração ou 

resistência à produção probatória, de modo a exigirem-se medidas coercitivas que 

apenas poderiam ser determinadas, em qualquer caso, pelo juiz estadual (Lei 

9.307/1996. Art. 22 §§2 e 4). Nessa hipótese, parece razoável que a medida de 

produção de prova probatória que se pretende antecipar é extremamente singela e de 

curta duração (por exemplo, ouvida de uma única testemunha), de modo que seria 

desproporcional, por sua extrema onerosidade, complexidade e demora, constituir um 

tribunal arbitral apenas para isso. Também em tais casos justifica-se a competência 

judiciária. (TALAMINI, 2018, p. 940) 

Respeitosamente, a pesquisa adota posicionamento diverso pelos motivos a seguir.  

Ainda que o instituto da produção antecipada de prova não adentre ao mérito, há comando 
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normativo para que medidas de urgências, e nelas inclusas também a produção de provas, sejam 

feitas perante o juízo arbitral (art. 22-B, parágrafo único da Lei de Arbitragem); recorrer ao 

Poder Judiciário em tal hipótese além de encontro a lei arbitral pátria esvazia a competência do 

juízo arbitral, tirando até mesmo a credibilidade do instituto.   

Diante do corolário lógico e irrefutável do princípio da competência- competência 

presente no ordenamento jurídico pátrio (art. 8º, p.ú., Lei de Arbitragem)  não é possível 

admissão da eleição da via arbitral, e ao mesmo tempo permitir que a parte recorra ao Poder 

Judiciário, salvo nos casos em que há necessidade do Poder Coercitivo da via estatal (art. 22 -

A, caput da Lei de Arbitragem).  

Recorrer ao Poder Judiciário para a produção antecipada de prova pode ser considerada 

uma medida anti-arbitral. Seguindo a linha de pensamento, MAZZOLA e TORRES (2018. 

p.344) ao argumentarem que a produção de prova antecipada realizada perante ao Poder 

Judiciário é capaz de proporcionar benefício mútuo, o mesmo benefício poderá ser alcançado 

se a prova for produzida, ainda que de maneira antecipada, no bojo do juízo arbitral, 

considerando que o procedimento arbitral garante além da produção de prova, o direito do 

contraditório e ampla defesa (art. 5, LV da CRFB/88) objetivando que seja efetivado devido 

processo legal (art. 5, LIV CRFB/88). Ademais, o que se coloca em questão não é quantas partes 

poderão se aproveitar da produção antecipada de prova, se o benefício será mutuo ou unilateral, 

se há ou não prejuízo da parte oposta, e sim o verdadeiro esvaziamento do juízo arbitral e a 

verdadeira retirada de credibilidade do instituto da arbitragem. 

No que tange à argumentação de terceiros interessados na produção de provas, ora, 

como bem é sabido: Dormientibus non succurrit jus (O Direito não socorre aos que dormem). 

Assim sendo, o terceiro interessado em determinada prova deve recorrer aos meios cabíveis 

para que a desejada prova seja produzida e então aproveitada. Quanto  à possibilidade de que a 

prova a ser produzida tenha escopo maior do que o objeto da cláusula arbitral, como já relatado, 

o princípio da competência –competência, existente na arbitragem, determinada que o árbitro 

julgará sua própria competência e o respectivo escopo e extensão da cláusula, não cabendo ao 

Poder Judiciário a supracitada análise (art.8 da Lei de Arbitragem). 

 Assim, o Poder Judiciário não tem a competência para conhecer e/ou julgar a validade 

ou extensão da cláusula arbitral; demandar o Poder Judiciário para tal análise seria quebra do 
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princípio supracitado e possível postergação da acerca da solução da controvérsia, favorecendo 

atos procrastinatórios, configurando assim a aniquilação do instituto da arbitragem. 

Sobre a argumentação da análise econômica do direito aludida por MAZZOLA e 

TORRES (2018. p.344) e Eduardo Talamini (2018, p.940), correta112 parece a avaliação; por 

vezes recorrer a arbitragem, via de regra, demanda maior investimento financeiro se comparado 

à busca pelo Poder Judiciário. Contudo, ressalta-se que as partes ao firmarem a cláusula de 

arbitragem já obtinham as informações sobre os respectivos valores para a utilização do tribunal 

arbitral. Utilizar-se tão somente argumentos de eficiência econômica para esvaziar o instituto 

arbitral, pode ser ato anti-arbitragem, beirando até mesmo a má-fé.  

A problemática torna-se ainda maior ao analisar o art. 23 da Lei de Mediação;  o artigo 

em comento determina que havendo previsão contratual de cláusula de mediação na qual as 

partes se comprometeram a não iniciar o procedimento arbitral durante certo prazo ou mesmo 

até o implemento de determinada condição, uma vez iniciada o procedimento arbitral, este 

deverá ser suspenso pelo prazo que foi previamente acordado para a realização da mediação ou 

até o implemento da condição. A problemática gira no artigo inicia-se no parágrafo único do 

respectivo artigo que determina que havendo “medidas de urgência em que o acesso ao Poder 

Judiciário seja necessário para evitar o perecimento de direito”.  Quem é capaz de julgar o grau 

de necessidade e urgência: A parte ao entrar no Poder Judiciário com pedido de produção 

antecipada de prova ou o juiz ao analisar tal pedido?  Mais uma vez a resposta pode, e deve, ser 

pautada no princípio competência-competência; as partes ao escolherem como via de solução 

de conflito a arbitragem, ainda que implicitamente, determinaram que toda e qualquer objeto 

da presente controvérsia (ressalvado o art. 22-A da Lei de arbitragem) seria de competência do 

tribunal arbitral; sendo assim, produzindo efeito negativo de competência perante o Poder 

Judiciário. 

Decerto, é mais eficiente recorrer diretamente ao Poder Judiciário quando há 

necessidade do poder coercitivo, considerando que recorrer a arbitragem haveria maior lapso 

temporal desprendido uma vez que o árbitro não tem poder coercitivo e precisaria expedir ao 

Poder Judiciário a carta arbitral (art. 22-C da Lei de Arbitragem). Contudo, questiona-se: pular 

uma etapa previamente prevista na Lei de Arbitragem não estaria caracterizando como um 

                                                             
112  Ressalta-se contudo que a emissão do juízo de valor é tão somente quanto a argumentação teórica, tendo em 

vista que não há fatos ou dados concretos que embasam a argumentação. 
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retrocesso a aplicação da arbitragem no Brasil? Que segurança jurídica há que objetiva mitigar 

que o comando legal da lei de mediação nãos seja utilizado para a prática de atos 

procrastinatórios? 

Pelo exposto, parece perfeitamente defensável, e correto, o entendimento que uma vez 

que já esteja instaurada a arbitragem a parte deverá requerer a produção antecipada de prova 

perante ao juízo arbitral, mesmo que o respectivo juízo esteja suspenso para a realização da 

mediação. Assim, conforme o arcabouço legislativo pátrio é possível perceber que não 

problema de perda de prova, tampouco problema no que tange a possibilidade de produção 

antecipada de prova; a problemática é com relação a competência de juizo o qual será realizada 

a prova antecipada. 

Pela análise proposta no presente tópico é possível observar que as legislações que 

podem ser aplicadas ao procedimento med-arb não se coadunam o que levanta o 

questionamento sobre o (in) sucesso da realização do procedimento. Ainda que o CPC/2015 

fomente a utilização de métodos alternativos de solução de conflito, ao mesmo tempo, também 

mitiga a atuação de métodos extrajudiciais. Mais do que a cultura local, é possível a reflexão 

de cultura legislativa centralizadora de atos e litígios perante ao Poder Judiciário. O Brasil 

realmente está pronto para adoção de uma nova cultura pautada em resolução de conflitos de 

maneira extrajudicial? 

4.5.  SUGESTÕES PARA UMA REFORMA LEGISLATIVA 

No decorrer da pesquisa foram abordados diversas problemáticas e desafios a serem 

enfrentado s para as partes que optarem pela utilização do procedimento med-arb na realidade 

brasileira. Por ser um método relativo novo e pouco debatido no contexto brasileiro, é esperado 

que sua adoção ainda cause estranheza aos participantes, sobretudo considerando que o Brasil 

é um país altamente legalista com atitudes paternalistas e dogmáticas. 

Justamente pela legislação brasileira ser paternalista, é possível que sua observância 

mitigue a autonomia de vontade das partes a ponto de inviabilizar a realização e execução da 

med-arb. Como garantir a autonomia de escolha das partes sem que haja violação legislativa? 

Como viabilizar a realização med-arb sem grandes barreiras? 
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A resposta para as perguntas anteriores é: reforma legislativa. É necessário que haja 

adequação das leis às realidades postas, à necessidade das partes, para que seja efetuada a 

adaptabilidade procedimental em conformidade com as peculiaridades de cada caso 

demandado. 

A demanda para a utilização dos ADRs no Brasil é crescente e a temática tomou 

tamanha proporção chegando a ser pauta de Projeto Emenda Constitucional (PEC) n° 108, de 

2015113, que objetivava  incluir no rol dos direitos e deveres individuais e coletivo o estímulo 

pelo Estado à adoção de métodos extrajudiciais de solução de conflitos, possuindo a seguinte a 

redação: 

Art. 1 O caput do artigo. 5° da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do 

seguinte LXXIX: 

"Art. 5" .............................................................. LXXIX - O Estado estimulará a 

adoção de métodos extrajudiciais de solução de conflitos. 

............................................................................. "(NR)  

Art. 2. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.114 

A justificativa para a apresentação da tentativa de inclusão legislativa é o crescente 

número de processos judiciais tornando o acesso à Justiça ineficaz devido a morosidade 

judicial; afirmou-se ainda que o CPC/2015 tentou fomentar a utilização dos ADRs, contudo, 

sem sede constitucional a temática só é tratada implicitamente. Por fim, foi apresentado que o 

propósito da PEC é prestigiar os ADR’s elevando-os à categoria de norma constitucional de 

conteúdo principiológico de maneira a reforçar a necessidade de sua prática. Atualmente a PEC 

                                                             
113  Senador Vicentinho Alves (PR/TO), Senador Acir Gurgacz (PDT/RO), Senador Alvaro Dias 

(PSDB/PR), Senadora Ana Amélia (PP/RS), Senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO), Senador Benedito de Lira 

(PP/AL), Senador Blairo Maggi (PR/MT), Senador Ciro Nogueira (PP/PI), Senador Dário Berger 

(MDB/SC), Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP), Senador Donizeti Nogueira (PT/TO), Senador Douglas Cintra 

(PTB/PE), Senador Elmano Férrer (PTB/PI), Senador Fernando Collor (PTB/AL), Senador Garibaldi Alves Filho 

(MDB/RN), Senador Gladson Cameli (PP/AC), Senador Ivo Cassol (PP/RO), Senador João Alberto Souza 

(MDB/MA), Senador José Serra (PSDB/SP), Senador Lasier Martins (PDT/RS), Senadora Lúcia Vânia 

(S/Partido/GO), Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Senador Omar Aziz (PSD/AM), Senador Otto 

Alencar (PSD/BA), Senador Paulo Paim (PT/RS), Senador Paulo Rocha (PT/PA), Senadora Regina Sousa 

(PT/PI), Senadora Simone Tebet (MDB/MS), Senador Waldemir Moka (MDB/MS), Senador Walter Pinheiro 

(PT/BA), Senador Wellington Fagundes (PR/MT), Senador Wilder Morais (DEM/GO), Senador Zeze Perrella 

(PDT/MG) e outros. Disponível no sítio eletrônico: < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/122592>. Acessado 17/02/2019. 

114 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4133726&ts=1547865419293&disposition=inline. Acessado em: 20.02.2019. 
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está arquivada por termino de legislatura, conforme determinação do art. 322 do Regimento 

Interno do Senado115. 

Por certo, considerando o crescente dinamismo das demandas sociais, a atividade de 

solução de conflito precisa ser desenvolvida mediante a observância das respectivas 

necessidades; porém sem que se olvide da cautela inerente própria da função estatal: tutela 

jurisdicional e função regulatória. É preciso que haja adaptação legislativa para que haja 

aceitabilidade, credibilidade social e coerência na utilização dos ADRs, sobretudo quando há 

salvaguardas extremamente paternalistas em nosso ordenamento jurídico. Afirma-se: A 

legislação brasileira ainda não é capaz de ofertar o gozo da plenitude dos benefícios ofertados 

pelos ADR’s, sobretudo da med-arb, devido a sua deficiência regulatória. 

De certo, tão somente a reforma legislativa não é capaz de garantir a eficácia da 

utilização da med-arb considerando que uma lei por si só não possui o imperativo de mudança 

da cultura social de dado local; não se pretende também sugerir uma mudança legislativa com 

o intuito  de efetuar  política pública, e sim que a flexibilidade própria e inerente da med-arb.  

A primeira mudança legislativa que se sugere é a alteração do instituto que veda a 

utilização do med-árbitro (art. 7 da Lei de Mediação). Veja-se: “Art. 7o O mediador não poderá 

atuar como árbitro nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais 

pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador.”  Contudo, o texto mostra-se 

inadequado ao próprio instituto, eis que mitiga a liberdade decisória dos envolvidos que optam 

por procedimentos menos rígidos, mais céleres e com relação de custo-benefício mais vantajoso 

para composição de eventuais conflitos.  

                                                             
115 Regimento Interno do Senado Federal. Art. 332. Ao final da legislatura serão arquivadas todas as proposições 

em tramitação no Senado, exceto: I - as originárias da Câmara ou por ela revisadas; II - as de autoria de Senadores 

que permaneçam no exercício de mandato ou que tenham sido reeleitos; III - as apresentadas por Senadores no 

último ano de mandato; IV - as com parecer favorável das comissões; V - as que tratem de matéria de competência 

exclusiva do Congresso Nacional (Const., art. 49); VI - as que tratem de matéria de competência privativa do 

Senado Federal (Const., art. 52); VII - pedido de sustação de processo contra Senador em andamento no Supremo 

Tribunal Federal (Const., art. 53, §§ 3º e 4º, EC nº 35/2001). § 1º Em qualquer das hipóteses dos incisos do caput, 

será automaticamente arquivada a proposição que se encontre em tramitação há duas legislaturas, salvo se 

requerida a continuidade de sua tramitação por 1/3 (um terço) dos Senadores, até 60 (sessenta) dias após o início 

da primeira sessão legislativa da legislatura seguinte ao arquivamento, e aprovado o seu desarquivamento pelo 

Plenário do Senado. § 2º Na hipótese do § 1º, se a proposição desarquivada não tiver a sua tramitação concluída, 

nessa legislatura, será, ao final dela, arquivada definitivamente. Disponível 

em:<https://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=563958&id=16430858&idBinario=16

433779&mime=application/rtf>. Acessado em 16.03.2019. 
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Ainda que sejam muito relevantes as críticas tecidas em prol da vedação em voga, não 

cabe ao Estado agindo com excesso, sufocar os indivíduos através de uma legislação que viola 

o princípio da autonomia da vontade.  Vale dizer que o presente estudo não visa atacar às 

limitações contratuais codificadas na legislação civil, ao contrário, trata-se de demonstrar que 

é perfeitamente possível a comunhão da proposta de um único sujeito ocupar as atribuições 

med-arb com as regras de direito privado. Assim, como dito, quem não coaduna com os 

princípios do instituto da mediação é o próprio artigo encontrado dentro da lei que a regula.   

Nesse sentido, se o fundamento da liberdade contratual é o princípio da autonomia da 

vontade, e deste têm-se como corolário a pacta sunt servanda (DINIZ, 2017, p. 427), respeitar 

a vontade das partes de contratar com quem e como quiserem mostra-se um direito semelhante 

ao potestativo perante o Estado como agente regulador.  

Garantir que as partes detenham maior autonomia de vontade e voluntariedade em suas 

escolhas, por si só fomenta a utilização da med-arb, tendo em vista que haverá maior 

flexibilidade procedimental; a maior flexibilidade procedimental por sua vez fomenta a 

utilização dos ADR’s que por si só trará maior credibilidade social, considerando que não 

haverá engessamento dos procedimentos e os conflitos serão tratados de maneira adequada em 

conformidade com as peculiaridades de cada demanda proposta e por consequência 

desafogando o Poder Judiciário.  

Escolher um indivíduo para desempenhar a função de med-árbitro demanda confiança 

uma vez que nele é depositado o encargo de facilitar a interação entre as partes na mediação e 

futuramente, se houver necessidade, julgar a demanda proposta. Naturalmente, é necessário que 

as partes se sintam confortáveis e seguras na contratação do profissional que exercerá a 

respectiva função. Quem melhor para determinar o grau da relação de confiabilidade no 

desenvolvimento profissional do que as próprias partes? 

Para que haja possibilidade da utilização do med-árbitro, e as partes possam escolher o 

indivíduo que melhor se adeque as necessidades exigidas do caso demandado, é necessário 

ainda que haja modificação legislativa.  
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Assim, no que tange à utilização do med-árbitro sugere-se a revogação do art. 7 da Lei 

de Mediação que veda a utilização do med-árbitro passando a vigorar a seguinte reforma 

legislativa contendo a seguinte redação:  

art. 7 da Lei de Arbitragem. O mediador poderá atuar como árbitro contanto que haja a 

informação expressa documentada, datado e assinada, de livre consentimento info rmado. 

 § 1 O mediador que atuará como árbitro receberá a nomenclatura de med-árbitro. 

I- O med-árbitro será escolhido em comum acordo entre as partes.  

§ 2 O documento de livre consentimento informado deverá conter os beneficios e respectivos 

riscos associados a utilização do med-árbitro. 

§ 3 O documento de livre consentimento informado deverá conter de maneira expressa a 

possibilidade de realização do cáucus pelo med-árbitro. 

I- Em caso de ausência expressa quanto à possibilidade de utilização de cáucus no 

procedimento de mediação, fica vedada sua utilização.  

II- A vedação a que se refere o inciso I poderá ser superada caso haja novo formulário de 

consentimento informado autorizando a utilização do cáucus.  

§ 4 O med-árbitro não poderá funcionar como testemunha em fu turos processos judiciais 

ou arbitrais ao conflito que tenha atuado como med-árbitro. 

§ 5 É dever do med-árbitro revelar as partes qualquer fato ou circunstância que possa 

suscitar dúvida em relação à sua imparcialidade para desenvolver a função de med-árbitro, 

oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer das partes.  

A segunda reforma sugerida diz respeito a medidas na produção antecipada de prova, 

como medida de urgência; conforme debatido em tópico anterior, atualmente há conflito 

legislativo entre a lei de mediação, arbitragem e CPC/2015 sobre a temática. A lei de arbitragem 

determina que em caso de necessidade de concessão de medidas cautelares ou de urgência, 

antes de instaurada a arbitragem, as partes devem recorrer ao Poder Judiciário sendo a eficácia 

da respectiva medida cessada no lapso temporal de 30 (trinta dias), contado da data da 

efetivação da decisão. Isto é, havendo concessão a medida cautelar ou de urgência a parte 

interessada deverá instituir a arbitragem no prazo de 30 dias sob pena de cessar sua eficácia 
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caso assim não fizer (art. 22-A, caput e parágrafo único da Lei de Arbitragem). Mister salientar 

que uma vez instituída a arbitragem, o árbitro poderá manter, revogar ou modificar a medida 

concedida pelo Poder Judiciário (art. 22-B da Lei de Arbitragem) 

Na leitura do art. 23, parágrafo único da Lei de Mediação, se as partes se 

comprometerem a somente iniciar o procedimento arbitral até o implemento de uma condição 

ou ainda somente iniciar o procedimento arbitral decorrido determinado lapso temporal, uma 

vez iniciada a arbitragem, esta será suspensa para que as condições previamente acordadas 

sejam cumpridas. Contudo, há ressalva no parágrafo único do dispositivo em comento 

determinando que as medidas de urgência sejam requeridas perante ao Poder Judiciário 

objetivando evitar o perecimento do direito. Ora, ainda que possa parecer mais eficaz, a 

legislação em comento contradiz o determinado na lei arbitral que determina que uma vez 

instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos 

árbitros.   

É necessário que as leis sejam harmônicas entre si para que não haja margem para 

dúvidas e incertezas, evitando assim atos meramente protelatórios e anti-arbitrais, que a longo 

prazo desqualificam e desacreditam o instituto. Para além do relatado, é necessário a condução 

legislativa para o perfeito desenvolvido do procedimento med-arb; é perfeitamente possível 

harmonizar diferentes institutos que tratam de diferentes métodos de solução de conflito afim 

de viabilizar a execução da med-arb, considerando que não há legislação pertinente; para que 

seja harmônico o entendimento no que tange a urgência de produção antecipada de provas, 

sugere-se a alteração do artigo em comento, passando a vigorar o parágrafo único com o 

seguinte comando: 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às medidas de urgência em que o acesso 

ao Poder Judiciário seja necessário para evitar o perecimento de direito  

I- Caso o processo suspenso seja de competência arbitral, deverá a parte requerer a medida 

cautelar ou de urgência diretamente ao árbitro.  

A mudança legislativa sugerida objetiva garantir que a competência do árbitro seja 

mantida. É importante ressalvar que a arbitragem só foi reconhecida como constitucional 2001 

no julgamento do recurso em processo de homologação de sentença estrangeira (SE 5206); 
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assim, mitigar a competência arbitral é o retroceder a estabilização e propagação do instituto 

arbitral. 

Como já debatido no decorrer da pesquisa, o princípio basilar da mediação é autonomia 

de vontade; assim sendo, obrigar a parte a se submeter ao procedimento de mediação é violação 

e quebra do próprio instituto, mesmo que haja previsão contratual prévia. Mostra-se iminente 

que os artigos da própria lei de mediação violam a base estrutural do instituto, violando também 

a voluntariedade das partes.  Pelo exposto, sugere-se que seja revogado o dispositivo que 

determina a obrigatoriedade de comparecimento à primeira reunião de mediação, em caso de 

existência cláusula de mediação (art. 2, § 1o da Lei de Mediação). 

Obrigar a parte à submissão da mediação para que só depois possa ser iniciada a 

arbitragem fere o acesso à justiça (5º, XXXV da CRFB/88); criar limitações às partes na busca 

de resolução arbitral, é negar as partes o direito de uma tutela efetiva tempestiva e, por 

consequência, negar o acesso à justiça. 

Sob a mesma alegação de voluntariedade e autonomia de vontade faz-se necessário que 

o caput do art. 23 da Lei de Mediação também seja revogado; afinal, não encontra lógica 

suspender a arbitragem já em curso para que seja efetivada a mediação, se uma das partes não 

estão de acordo. Assim, sugere-se que o art. 23 da respectiva lei passe a ter a seguinte grafia: 

Art. 23.  Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se 

comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial 

durante certo prazo ou até o implemento de determinada condição, o 

árbitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo 

previamente acordado ou até o implemento dessa condição, se as partes de 

comum acordo assim desejarem. 

Mostra-se descabida a obrigatoriedade de participação da mediação. A mudança 

sugerida garante que haja possibilidade de suspensão da arbitragem para que seja efetuada a 

mediação, mas sem, contudo, ferir a voluntariedade e autonomia de vontade das partes.   

Não se pretendeu no presente tópico modificar a sistemática da mediação como um todo, 

mas tão somente viabilizar a realização da med-arb de maneira pacífica e respeitando os 

princípios basilares próprios do instituto da mediação e da arbitragem em separado. É 

necessário que a autonomia de vontade e voluntariedade das partes, e próprias de todo e 

qualquer instituto de métodos alternativos de solução de conflito, sejam respeitados. Para além 
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do debatido, conforme prescreve o art. 421 do Código Civil pátrio as partes devem ter liberdade 

para poder contratar e criar empecilhos para a liberdade contratual pode criar, a longo prazo, 

criar desestímulos para sua respectiva utilização. 

4.6. CLÁUSULAS: CUIDADOS NA ELABORAÇÃO 

Como é sabido, as partes contratantes  ao firmarem qualquer tipo de contrato podem 

conjecturar alguns dos possíveis conflitos que possam surgir da relação à estabelecida com base 

em suas experiências pessoais, pesquisas e análises comportamentais pretéritas; contudo,  há 

complexidade e incertezas provenientes de toda e qualquer relação, mesmo aquelas que fogem 

à atuações pura e plenamente pessoais (como por exemplo as profissionais) tornando 

impossível, efetuar a prognóse do futuro, mesmo para as pessoas experientes.  

Como já relatado no capítulo III,  cada indivíduo pode possuir uma percepção distinta 

de fatos e direitos dos demais com base em informações assimétricas; isto é, dado que os 

indivíduos não possuem informações completas e suficientes sobre os conflitos futuros, seus 

possíveis desdobramentos e magnitudes,  promove embaraço na elaboração de uma cláusula de 

resolução de conflitos que seja capaz de antever as infinitas possibilidades conflituosas e/ou 

desarmônicas que as partes contratantes estão sujeitas na execução do contrato principal. 

A elaboração de uma cláusula modelo que objetiva prever a utilização da med-arb para 

solucionar o conflito pode apresentar diversas dificuldades caso não seja devidamente moldada 

e delimitada em seu escopo que poderá prever inúmeros cenários e fatos que poderão surgir da 

relação entre os contratantes. Entretanto, prever todos eventos torna-se impossível, restando 

assim somente a mera possibilidade e expectativa de prevenção da maioria dos riscos já 

percebidos em relações anteriores, seja pelas próprias partes ou mesmo por instituições nos 

mais diversos níveis nacionais e internacionais que buscam a reduzir as deficiências oriundas 

das respectivas clausulas med-arb. 

Por motivações lógicas, ao redigirem a cláusula med-arb é necessário adapta-la às 

necessidades peculiares de cada contrato objetivando mitigar quaisquer tipos de inconveniente 

futuro que sejam causados pela ausência de percepção de possíveis problemáticas ou mesmo 

evitar quaisquer tipos de práticas lesivas por partes que agem de má fé afim de tirar qualquer 

tipo de proveito. 
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Como já relatado, a maneira de lidar com os conflitos têm sofrido grandes modificações, 

assim sendo, como poderá ser observado no decorrer do presente tópico algumas organizações 

propõem modelos de resoluções de disputa no que tange à med-arb. De certo, complementações 

e respectivas adaptações poderão ser feitas em conformidade com o desejo das partes e as 

peculiaridades de cada contrato; os modelos dispostos nas organizações são tão somente, em 

grande maioria, sugestões. 

Devido a assimetria de informação já relatada, a cláusula perfeita que pode ser aplicada 

a todo e qualquer tipo de conflito a qualquer tempo é inexistente; sempre deverá ser observado 

circunstâncias especiais. Mesmo tendo tal convicção, algumas organizações desenvolveram 

modelos de cláusulas escalonadas que ajudam na prevenção de possíveis adversidades no 

escopo da med-arb, bem como os impactos, como forma de prevenção de patologias. 

 Em vista as possíveis patologias oriundas das cláusulas supracitadas, as partes devem 

ter perfeita erudição das possibilidades que envolvem a submissão as determinações 

contratuais, por intermédio da correta estruturação da cláusula; abordagem da linguagem a ser 

utilizada, lei aplicável, instituição responsável pela administração e gerenciamento do processo, 

dentro outros elementos devem ser escolhidas pelas partes contratante e observadas por todos 

os envolvidos. 

Importante ressaltar que a cláusula deverá ser suficiente para abranger e regular as 

disposições desejadas pelas partes de tal forma a minimizar a possibilidade de futuros embates, 

isto é, o quanto mais completa for a cláusula menor o grau de incerteza produzirá entre os 

contratantes. 

Assim, a cláusula deverá assegurar que no primeiro momento as partes têm o total 

controle do processo de mediação e assim sendo poderão exercer sua autonomia para resolver 

(ou não) o conflito pelo método autocompositivo e posteriormente deverá preencher os 

requisitos que levarão o conflito, se ainda existente, ao processo arbitral. 

Considerando que a cláusula escalonada na modalidade med-arb determina a submissão 

das partes à dois distintos métodos alternativos de solução de conflito, e assim sendo, a 

somatória dos elementos necessários em cada processo visto em separado (mediação e 

arbitragem), respeitando suas especificidades, traduz-se em maior probabilidade de ausências 
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de possíveis patologias. Significa dizer que afastar as possíveis deficiências nas redações das 

cláusulas de cada processo em separado (mediação e arbitragem), evita a insuficiência na sua 

possível execução. 

Considerando que a interpretação da cláusula deverá ser feita tal como está disposta, 

faz-se necessário que sua redação deverá ser efetuada de maneira minuciosa e com mais detalhe 

possível, pois caso haja qualquer conflito pertinente à má redação da cláusula med-arb, ou ainda 

qualquer lacuna que possibilite dúvidas quanto à sua validade e/ou aplicação, os contratantes 

estarão “em vez de estar adquirindo um passe  para o paraíso, ficarem presas numa ratoeira” 

(BLESSING , 1995, p.125. Tradução livre). 

 Assim, as partes ficam incumbidas de delimitar a eficácia da cláusula escalonada por 

intermédio da sua respectiva redação contratual. O afirmado é compatível com a 

discricionariedade dos sujeitos próprios de todo e qualquer método alternativo de solução de 

conflito. Conforme Klaus Peter Berger (2006. p.4) há três pontos basilares para uma boa 

redação da cláusula escalonada: (1) adequação dos procedimentos escolhidos pelas partes e sua 

respectiva ordem de escalonamento; (2) avaliação dentre as vantagens e desvantagens 

associadas a execução do contrato e; (3) a constituição de harmônica transição entre os 

procedimentos objetivando não macular o bom funcionamento  do processo escalonado na 

prática. 

 Atendendo ao primeiro ponto, no que tange à arbitragem, a cláusula deverá conter 

necessariamente atender ao requisito formal de ser celebrado solenemente por escrito (art. 3 

C/C art. 4, ambos da Lei de Arbitragem) constando obrigatoriamente (art. 10 da Lei de 

Arbitragem): (1) a qualificação das partes; (2) indicação e qualificação do (s) árbitro (s) ou 

Câmaras Arbitrais que serão incumbidas na escolha dos árbitros(art 13, parágrafo 3 da Lei de 

Arbitragem); (3) A delimitação do objeto que poderá ser levado ao julgamento arbitral e; (4) o 

local em que a sentença arbitral será proferida116. 

                                                             
116  O local de prolação da sentença deverá ser indicado a fim que seja determinado as possíveis consequências; 

Isto é, caso a sentença seja proferida fora do território nacional será considerada sentença estrangeira devendo, 

obrigatoriamente, ser homologada  pelo STJ para que sua execução em território nacional seja licíta e viável (art. 

34, parágrafo único da Lei de Arbitragem); Contudo o mesmo  não se aplica às sentenças proferidas em território 

nacional que  não necessitam de homologação (art 18 da Lei de Arbitragem)  para serem executadas uma vez que 

por si só constituem título executivo judicial (art 515, inciso VII do CPC/2015) 
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Sendo meramente facultativo, mas desejável, a parte poderá indicar também, com fulcro 

no art. 11 da Lei de Arbitragem, o local que irá se desenvolver a arbitragem117, o prazo de 

duração do processo arbitral118, a indicação da legislação aplicável ou autorização para 

julgamento com base na equidade119, os honorários do (s) árbitro (s) e as respectivas despesas 

provenientes da utilização da arbitragem e o idioma que será  realizada a arbitragem. 

 No que tange à mediação, a cláusula deve conter no mínimo a indicação do local da 

primeira reunião de mediação, critérios para escolha do(s) mediador (s), prazo mínimo e 

máximo para realização da primeira reunião de mediação (prazo esse contado a partir da data 

de recebimento do convite), conforme determinação legal da Lei de Mediação (art. 22). Mister 

salientar que a lei em comento alterna as partes a substituição das especificações do acima 

determinado caso as partes indiquem o regulamento de instituição idônea prestadora de serviços 

de mediação que constem de maneira clara os critérios para a escolha do mediador e a realização 

da primeira reunião de mediação (art 22, § 1o da lei em comento). 

Faz-se ainda importante a indicação do lapso gasto no procedimento de mediação para 

que não haja grande lapso temporal gasto na mediação de tal forma a inviabilizar ou prejudica 

de qualquer forma o processo arbitral. O segundo ponto levantado por Klaus Peter Berger 

(2006, p.4), diz respeito à análise entre as vantagens e desvantagens relativas a execução da 

cláusula med-arb. Para tanto, é aconselhável a busca por questões técnicas e jurídicas numa 

possível disputa, examinando as experiências pretéritas com as cláusulas escalonadas. As 

vantagens e desvantagens propriamente ditas já foram objeto de análise de tópicos ulteriores. 

Quanto ao terceiro ponto de Klaus Peter Berger (2006, p.4),  a transição harmônica entre 

os procedimentos, deverá ser feita de forma orquestrada, através da “step clauses” que definirá 

como a mudança de procedimento será feita, para que no ato de transição de procedimento não 

                                                             
117 Como é sábio, a arbitragem pode ter diversos atos processuais, tais como realização de audiência, produção 

de prova testemunhal, dentre outros; Assim, poderão as partes facultar que a realização de tais atos poderão ocorrer 

em locais distintos do local da prolação da sentença arbitral, em conformidade com a autonomia de vontade das 

partes. 

118  Conforme art. 23 da Lei de Arbitragem o prazo para prolação da sentença é de 6 (seis) meses, contado da 

instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro, caso as partes não determinem de maneira diversa; Assim, 

ressalta-se, que o prazo supracitado é tão somente de caráter supletivo, isto é, as partes poderão acordar prazos 

diversos do indicado na legislação objetivando atender seus interesses e peculiaridades. 

119 Fica faculdade as partes a escolha da lei que será aplicada no processo arbitral na resolução do conflito  ou 

mesmo se o julgamento será resolvido por equidade, princípios gerais de direito e/ou uso e costumes, ou quaisquer 

outros métodos desde que implique em ofensa à ordem pública.(art 2 e art 11, inciso IV, ambos da Lei de 

Arbitragem) Mister salientar que quando a Administração Pública figurar como parte do processo arbitral, a 

arbitragem necessariamente será de direito (art 2, parágrafo 2 da Lei de Arbitragem) 
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haja qualquer controvérsia no que tange à eficácia e execução procedimental, evitando assim 

qualquer tipo de retardamento desnecessário ao desenvolvimento da med-arb. 

Uma preocupação que se mostra bastante pertinente é duração da mediação. Isto é, uma 

das partes poderia agir de má fé objetivando desprender maior lapso temporal na mediação para 

protelar o julgamento final vinculativo efetuado pela arbitragem. Em observância ao acima 

disposto, é recomendável que seja estipulado prazo para marcar a duração da mediação prévia 

após o qual, não atingindo o acordo, será instaurada a arbitragem.  É aconselhável ainda que 

haja disposição expressa que marque o início do prazo, que poderá ser desde o recebimento da 

notificação para início da mediação, aceitação do encargo pelo mediador ou ainda a primeira 

sessão de mediação. 

Estratégia para evitar protelações e retardamentos infundados é prescrever um 

cronograma para a mediação dentro da clausula med-arb, especificando as regras que o 

procedimento será conduzido com a determinação de duração que cada ato poderá durar, como 

por exemplo, estabelecimento de duração de cáucus. 

Como já relatado, é possível que a parte em algum momento tente utilizar a mediação 

com a finalidade de ganhar tempo ou obter qualquer outra vantagem tática, para tanto, a IBA120 

adverte a importância da especificação na transição de procedimento; isto é, a cláusula 

escalonada deve especificar prazo certo, notadamente curto, a qual o conflito pode ser 

submetido à arbitragem objetivando garantir a segurança jurídica relacional.  

Outra diretriz sugerida pela IBA 121 na redação da cláusula é a devida atenção para a 

possibilidade de armadilhas, tais como arbitragem facultativa; a cláusula não deve ser ambígua, 

em sua redação deve apresentar a arbitragem como o passo seguinte e obrigatório em caso de 

infrutíferas as tentativas de acordo negociado durante a mediação. Deve-se evitar a prescrição 

                                                             
120 Diretrizes da IBA para a Redação de Cláusulas de Arbitragem Internacional. Adotadas por resolução do 

Conselho da IBA1 7 de Outubro de 2010 International Bar Association. Disponível 

em<file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%2

02010%20-%20PORTUGUESE.pdf>. Acessado em 03.01.2019. 

121 Diretrizes da IBA para a Redação de Cláusulas de Arbitragem Internacional. Adotadas por resolução do 

Conselho da IBA1 7 de Outubro de 2010 International Bar Association. Disponível 

em<file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%2

02010%20-%20PORTUGUESE.pdf> Acessado em 03.01.2019. 

file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%202010%20-%20PORTUGUESE.pdf
file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%202010%20-%20PORTUGUESE.pdf
file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%202010%20-%20PORTUGUESE.pdf
file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%202010%20-%20PORTUGUESE.pdf
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que as controvérsias não solucionadas na mediação poderão ser submetidas à arbitragem, o 

desejável é a redação que determine obrigatoriamente serão submetidas. 

Vale destacar que algumas instituições arbitrais, no âmbito internacional, já 

disponibilizam alguns modelos de cláusulas escalonadas que poderão ser utilizadas pelas partes, 

ou mesmo servir de referência para a redação de uma cláusula med-arb eficaz e moldada aos 

desejos e peculiaridades das partes e seus respectivos negócios contratuais. Na WIPO- World 

Intellectual Property Organization (também chamada de OMPI- Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual) tem-se o modelo: 

Qualquer controvérsia, diferença ou reclamação decorrente deste contrato e qualquer 

emenda a ele ou relacionada a este contrato, incluindo, em particular, sua formação, 

validade, obrigação, interpretação, execução, falha ou rescisão, bem como 

reivindicações não contratuais, serão mediada de acordo com as Regras de Mediação 

da OMPI. A mediação ocorrerá em [especificar o local].122 O idioma a ser usado na 

mediação será [especificar idioma].123  

Se a controvérsia, disputa ou reclamação não tiver sido resolvida na mediação, ou na 

medida em que não tenha sido resolvida dentro de [60] [90] dias contados a partir do 

início da mediação,124 esta será submetida a arbitragem, mediante apresentação de 

pedido de arbitragem por uma das partes, para sua solução definitiva125 de acordo com 

as Regras de Arbitragem [Aceleradas] da OMPI. No entanto, se antes do término 

desse prazo de [60] [90] dias, uma das partes se abstiver de participar ou deixar de 

participar da mediação, a disputa, a diferença ou a reivindicação será submetida à 

arbitragem por meio da apresentação de uma solicitação de arbitragem pela outra parte 

para a liquidação final de acordo com as Regras de Arbitragem [Aceleradas] da 

OMPI. [O Tribunal Arbitral será composto por [um único árbitro] [três árbitros].126 ] 

A arbitragem terá lugar em [especificar o local].127 O idioma a ser usado no 

procedimento de arbitragem será [especifique o idioma].128 A disputa, disputa ou 

reivindicação submetida a arbitragem será resolvida de acordo com o direito de 

[especificar jurisdição]. 129 

 

                                                             
122 Liberalidade das partes para determinar onde será realizada a mediação. 

123  Liberalidade das partes para determinar o idioma a ser adotado. 

124 Definição de prazo para a duração da mediação. 

125 Como é sabido, o Tribunal arbitral tem autoridade para emitir a sentença arbitral que será obrigatória para as 

partes, sendo internacionalmente aplicável. Contudo, a Câmara em comento faculta as partes a chegarem a um 

acordo antes da emissão da sentença arbitral. 

126  É facultado as partes avaliarem os custos e eficácia na escolha da quantidade de árbitros. Conforme o 

regulamento da OMPI, o tribunal arbitral será composto por árbitro único. 

127 A escolha do local de realização da arbitragem determina e regula o arcabouço processual do caso, conforme 

já tratado em capítulos anteriores. Independentemente do local do local escolhido pelas partes, as reuniões e /ou 

audiências poderão ser realizadas em qualquer lugar, conforme a peculiaridade e escolha das partes, contudo a 

sentença deverá ser proferida no local previamente determinado. 

128 É facultado as partes a escolha do idioma que melhor lhes convier. 

129  A  WIPO aconselha as partes a selecionarem a lei aplicável que o Tribunal arbitral se baseará ao proferir a 

sentença arbitral. 
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A IBA (International Bar Association) estabelece diretriz para a redação de cláusulas 

arbitrais internacionais. Tratando-se das cláusulas med-arb, também estabelece uma 

recomendação de cláusula padrão, a saber: 

As partes envidarão esforços para resolver amigavelmente, por mediação, de acordo 

com [as regras de mediação designadas], todas as controvérsias decorrentes deste 

contrato ou com ele relacionadas, incluindo qualquer questão relativa à sua existência, 

validade ou extinção. Qualquer controvérsia não resolvida de acordo com tais Regras 

dentro de [45] dias após a nomeação do mediador, ou dentro de qualquer outro prazo 

que as partes possam acordar por escrito, será definitivamente resolvida por 

arbitragem, de acordo com [o regulamento de arbitragem designado], por [um ou três] 

árbitro[s], escolhido[s] em conformidade com o referido Regulamento. A sede da 

arbitragem será [cidade, país]. O idioma da arbitragem será […]. [Todas as 

comunicações durante a mediação serão confidenciais e tratadas como tendo sido 

feitas no âmbito do possível acordo para fins das regras aplicáveis às provas e 

quaisquer proteções adicionais de confidencialidade e sigilo profissional previstas na 

lei aplicável.]130 

A International Centre for Dispute Resolution (ICDR), ramo internacional da American 

Arbitration Association (AAA), disponibiliza em seu guia de redação para cláusulas de solução 

de disputas internacionais a possibilidade de duas redações: 

If a dispute arises out of or relates to this contract, or the breach thereof, and if the 

dispute cannot be settled through negotiation, the parties agree first to try in good 

faith to settle the dispute by mediation administered by the American Arbitration 

Association under its Commercial Mediation Procedures before resorting to 

arbitration, litigation, or some other dispute resolution procedure. 

The parties hereby submit the following dispute to mediation administered by the 

American Arbitration Association under its Commercial Mediation Procedures [the 

clause may also provide for the qualifications of the mediator(s), the method for 

allocating fees and expenses, the locale of meetings, time limits, or any other item of 

concern to the parties].131 

No mesmo sentido, a ICC (International Chamber of commerce) prevê 4 (quatro) 

possíveis redações para os a utilização da cláusula escalonada na modalidade med-arb: 

Clause A: Option to Use the ICC Mediation Rules132: 

                                                             
130Diretrizes da IBA para a Redação de Cláusulas de Arbitragem Internacional. Adotadas por resolução do 

Conselho da IBA1 7 de Outubro de 2010 International Bar Association. Disponível 

em<file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%2

02010%20-%20PORTUGUESE.pdf>. Acessado em 13.09.2018.  

131 Diretrizes da IBA para a Redação de Cláusulas de Arbitragem Internacional. Adotadas por resolução do 

Conselho da IBA1 7 de Outubro de 2010 International Bar Association. Disponível 

em<file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%2

02010%20-%20PORTUGUESE.pdf>. Acessado em 13.09.2018. 

132 Ao incluir a presente cláusula as partes reconhecem que estarão adotando as Regras de Mediação da ICC, 

contudo, a presente cláusula não vincula as partes a realização da mediação prévia. Apenas oferta a possibilidade 

de utilizar a mediação em qualquer momento do processo. 

file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%202010%20-%20PORTUGUESE.pdf
file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%202010%20-%20PORTUGUESE.pdf
file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%202010%20-%20PORTUGUESE.pdf
file:///C:/Users/Lorrayne/Downloads/Guidelines%20for%20Drafting%20Intl%20Arbitration%20Clauses%202010%20-%20PORTUGUESE.pdf
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The parties may at any time, without prejudice to any other proceedings, seek to settle 

any dispute arising out of or in connection with the present contract in accordance 

with the ICC Mediation Rules. 

Clause B: Obligation to Consider the ICC Mediation Rules133: 

In the event of any dispute arising out of or in connection with the present contract, 

the parties agree in the first instance to discuss and consider referring the dispute to 

the ICC Mediation Rules. 

Clause C: Obligation to Refer Dispute to the ICC Mediation Rules While Permitting 

Parallel Arbitration Proceedings if Required134 

(x) In the event of any dispute arising out of or in connection with the present contract, 

the parties shall first refer the dispute to proceedings under the ICC Mediation Rules. 

The commencement of proceedings under the ICC Mediation Rules shall not prevent 

any party from commencing arbitration in accordance with sub-clause y below.” 

(y) All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally 

settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by 

one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. 

Clause D: Obligation to Refer Dispute to the ICC Mediation Rules, Followed by 

Arbitration if Required135 

In the event of any dispute arising out of or in connection with the present contract, 

the parties shall first refer the dispute to proceedings under the ICC Mediation Rules. 

If the dispute has not been settled pursuant to the said Rules within [45] days 

following the filing of a Request for Mediation or within such other period as the 

parties may agree in writing, such dispute shall thereafter be finally settled under the 

Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more 

arbitrators appointed in accordance with the said Rules of Arbitration.136 

A LCIA (Arbitration and ADR worldwide), uma das principais instituições 

internacionais do mundo para resolução de disputas comerciais, recomenda a seguinte cláusula: 

Mediation and Arbitration In the event of a dispute arising out of or relating to this 

contract, including any question regarding its existence, validity or termination, the 

parties shall first seek settlement of that dispute by mediation in accordance with the 

LCIA Mediation Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into 

this clause. 

If the dispute is not settled by mediation within [............] days of the commencement 

of the mediation, or such further period as the parties shall agree in writing, the 

dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration under the LCIA Rules, 

which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. 

The language to be used in the mediation and in the arbitration shall be [............]. 

The governing law of the contract shall be the substantive law of [............]. 

In any arbitration commenced pursuant to this clause, 

                                                             
133 A presente cláusula determina que as partes considerem a possibilidade de submissão do conflito, em sua 

existência,  a submissão de um processo de mediação sob as Regras de Mediação da ICC; Quando as partes não 

desejam a vinculação da mediação prévia, e tão somente, flexibilizar a possibilidade de seu uso, essa cláusula 

mostra-se mais adequada. 

134 Ao escolherem a cláusula disposta, as partes ficam vinculadas a encaminhar a disputa para o procedimento de 

mediação sob as Regras de Mediação da ICC; Contudo, é facultado as partes concluir (ou não) os respectivos 

procedimentos da mediação, ou mesmo esperar o tempo acordado, antes de iniciar o processo arbitral. 

135 Diferente da cláusula C, a cláusula D estabelece que o processo arbitral não poderá ser iniciado antes de 

exaurimento do período previamente acordado para a apresentação de uma solicitação de mediação. O lapso 

temporal sugerido pela cláusula modelo é de 45 dias, contudo, as partes podem selecionar período diferente em 

conformidade com oo que lhes parece mais apropriado. 

136 Cláusulas de mediação do CCI. Disponível em: https://iccwbo.org/dispute-resolution-

services/mediation/mediation-clauses/. Acessado em 14.01.2019 

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-clauses/
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-clauses/
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(i) the number of arbitrators shall be [one/three]; and (ii) the seat, or legal place, 

of arbitration shall be [City and/or country].137 

Ainda que de maneira incipiente, no Brasil também é possivel encontrar modelos de 

cláusulas med-arb. Na Câmara de mediação e arbitragem – CMA/CREA-MG oferta o 

seguinte modelo: 

Modelo Cláusula Escalonada 

Em caso de ocorrência de qualquer conflito decorrente da interpretação ou execução 

do contrato, as Partes se comprometem a empregar seus melhores esforços para 

solucionar o referido conflito de forma amigável; não sendo possível uma solução 

amigável, as partes convencionam que este será definitivamente solucionado , por 

meio da Mediação, primeiramente, e em caso de não lograr êxito, pela Arbitragem, 

sob administração da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Crea-

Minas (CMA/CREA-MG). 

§1º – O procedimento de mediação, não poderá em absoluto exceder 30 dias, 

prorrogáveis por igual período por acordo das partes, a contar da assinatura do Termo 

de Abertura. 

§2º – Não ocorrendo encerramento do conflito, será submetido à Arbitragem, a ser 

administrada pela CMA – CMA/CREA-MG – Câmara de Conciliação, Mediação e 

Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MG, de 

acordo com o seu respectivo Regulamento de Arbitragem, por ___________ 

Árbitro(s), nomeados na forma do referido Regulamento. A arbitragem terá sede na 

Cidade de ____________________, estará sujeita às Leis do Brasil, e será 

conduzida no idioma Português. 

§3º – No presente procedimento de Arbitragem deverão ser observados os seguintes 

itens: 

I – Em existindo Procedimento Administrativo referente ao fato demandado na 

arbitragem, por observância ao Princípio da Celeridade, somente serão aceitas as 

provas que trouxerem alguma novação ao procedimento, sem o que, serão dispensadas 

as fases de réplica e tréplica. 

II – A responsabilidade pela publicidade em obediência ao art.37, caput, da 

Constituição Federal, a fim de assegurar a impessoalidade, moralidade e 

transparência, será de responsabilidade do ente da administração pública, parte no 

processo, no que couber. 

§4º – Fica ainda convencionado que nada impede que as partes continuem ou retomem 

procedimento de mediação após o início do procedimento de arbitragem.138 

A Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial- Brasil (CAMARB) sugere a seguinte 

redação: 

MEDIAÇÃO – As partes concordam em submeter as controvérsias relativas ao 

presente contrato à mediação, de forma prévia e obrigatória, sob a administração da 

CAMARB – Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil, de acordo com 

as regras do seu Regulamento de Mediação. As partes declaram estar cientes que 

deverão comparecer à primeira sessão de mediação, conforme previsto no artigo 2º, 

parágrafo primeiro, da Lei nº 13.140/15. Apenas será considerado como obrigatório o 

comparecimento das partes à primeira sessão de mediação. Após a realização da 

                                                             
137 Cláusula recomendada pela LCIA (Arbitration and ADR worldwide). Disponível em:< 

https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/LCIA_Mediation_Clauses.aspx>. Acessado em 02.03.2019. 

138 Modelo de cláusula fornecida pela Câmara de mediação e arbitragem – CMA/CREA-MG. Disponível 

em:<http://cma.crea-mg.org.br/index.php/pagina-inicial/institucional/>.Acessado em 16.03.2019.  
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primeira sessão, a mediação somente terá seguimento se houver manifestação de 

vontade das partes.” 

Atendendo o previsto no artigo 22, da Lei nº 13.140/15, as partes adicionalmente 

podem definir: 

“A primeira sessão deverá ser realizada dentro do prazo mínimo de ______ dias, não 

excedendo ao prazo máximo de ________ meses, contados a partir do recebimento da 

Solicitação de Mediação pela parte contrária, salvo acordo diverso expresso das 

partes.” 

“As sessões de mediação serão realizadas nas dependências da CAMARB.” 

“As partes definem que o procedimento contará com a atuação de ______ 

(um ou dois) mediador(es), que será(ão) escolhido(s) de comum acordo pelas partes. 

Caso as partes não cheguem a um consenso, será adotado o procedimento previsto no 

Regulamento de Mediação da CAMARB.” 

“Caso não compareça à primeira sessão de mediação, havendo posterior instauração 

de processo judicial ou arbitral para tratar da mesma controvérsia objeto da mediação 

proposta, a parte convidada ficará responsável pelo pagamento de ____________ por 

cento das custas e honorários sucumbenciais, independentemente do resultado do 

processo.” 

“ARBITRAGEM – Após terem comparecido à primeira sessão de mediação e a 

disputa não tenha sido solucionada, toda e qualquer controvérsia decorrente ou 

relacionada ao presente contrato será resolvida por arbitragem, a ser administrada pela 

CAMARB – Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil, de acordo com 

as normas do seu Regulamento de Arbitragem, em vigor na data de início do 

respectivo procedimento. O início da arbitragem não impede que as partes iniciem, 

continuem ou retomem procedimento de mediação.” 

As partes adicionalmente podem definir a sede da arbitragem, o idioma e o número 

de árbitros da seguinte forma: 

“A sede da arbitragem será ___________ (cidade, estado, país).” 

“O idioma será _____________.” 

“As partes definem que o procedimento contará com a atuação de ______ (um ou três) 

árbitro(s), nomeado(s) conforme o disposto no referido Regulamento.”139 

Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara Americana de Comércio para o Brasil 

(ACHAM), sugere: 

Havendo qualquer disputa oriunda do presente contrato ou com ele relacionada, 

inclusive qualquer disputa decorrente de sua existência, validade ou extinção, as 

Partes resolverão a disputa por mediação de acordo com o Regulamento de Mediação 

do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara Americana de Comércio para o 

Brasil – São Paulo. Se a disputa não for solucionada no prazo de ____ dias após o 

Pedido de Mediação, a disputa será resolvida por arbitragem de acordo com o 

Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara 

Americana de Comércio para o Brasil – São Paulo.140 

A Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem (CBMA) prevê a cláusula med-arb da 

seguinte forma: 

Cláusula Padrão de Mediação Prévia à Arbitragem 
Todas as controvérsias oriundas ou relacionadas ao presente contrato serão 

encaminhadas ao CBMA - Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem para que 

sejam resolvidas, primeiramente, por mediação, nos termos do respectivo 

                                                             
139Disponível em: <http://camarb.com.br/mediacao/clausula-modelo-escalonada/>.Acessado em 12.02.2019. 

140 Disponível em:<https://estatico.amcham.com.br/arquivos/2018/arbitragem-comercial-mediacao-modelo-

clausula.pdf>. Acessado em 05.02.2019. 
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Regulamento. Não logrando êxito a mediação, a controvérsia será resolvida por 

arbitragem, nos termos do Regulamento do CBMA, por um ou mais árbitros 

nomeados nos termos do referido Regulamento.141 

No que tange à arbitragem trabalhista, o CBMA no anexo I do seu protocolo de 

Arbitragem trabalhista, prevê: 

ANEXO I - Cláusula Padrão de Mediação Prévia e Arbitragem Trabalhista 

Todas as controvérsias ou disputas trabalhistas oriundas ou relacionadas ao presente 

contrato de trabalho serão encaminhadas ao CBMA - Centro Brasileiro de Mediação 

e Arbitragem para que sejam resolvidas, primeiramente, por mediação, nos termos do 

respectivo Regulamento. Não logrando êxito a mediação, a controvérsia será resolvida 

de forma definitiva por arbitragem, nos termos do Protocolo para Arbitragem 

Trabalhista do CBMA - Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, por um árbitro 

nomeado nos termos do referido Protocolo, inclusive quanto à interpretação, 

existência, validade, eficácia, cumprimento, inadimplemento ou rescisão do contrato 

de trabalho, excetuadas aquelas obrigações que comportem, desde logo, execução 

judicial específica.142 

Como é sabido, a med-arb como ferramenta alternativa às demandas judiciais 

tradicionais podem apresentar-se de maneira complexa e com variáveis dificuldades para sua 

implementação; embora a redação da cláusula possa se apresentar de maneira clara e precisa, 

em algumas vezes podem encontrar-se situadas em um nível jurídico de identidade patológica. 

A identidade supracitada revela-se como de impossível tradução de execução da med-arb em 

contrassenso com a vontade das partes, que ao elaborarem a referida cláusula exteriorizaram a 

autonomia de vontade. 

Decerto, a impossibilidade de pré visualizar as possíveis situações conflitantes advindas 

da assinatura da cláusula pode acarretar em defeitos futuros de difícil reparação legal, quiçá de 

patologias insanáveis. Existem (in) determinadas nuances e situações que podem fazer uma 

cláusula, que ao primeiro momento poderia vestir a roupagem de “completa satisfação das 

partes” se tornarem patológicas e de impossível execução.  Segundo NIGMATULLINA (2016, 

p.25), toda e qualquer cláusula que não consiga produzir os efeitos vinculativos e desejáveis no 

ato de sua propositura podem ser consideradas cláusulas patológicas. 

Assim, se as inadequações procedimentais são geradas pelas deficiências provenientes 

da elaboração da cláusula, as partes estarão diante de uma cláusula patológica. TIJERINA 

(2015, p.185) relata que as principais patologias surgidas na elaboração da cláusula med-arb 

                                                             
141 Disponível em: <http://www.cbma.com.br/clausula_comprom_med>. Acessado em 05.02.2019. 

142Disponível em: <http://www.cbma.com.br/protocolo_arbitragem_trabalhista>. Acessado em: 01.01.2019. 
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são: (1) a inoperatividade da cláusula; (2) ausência de delimitação do objeto e; (3) confusão no 

ato de estabelecer a opcionalidade. 

TIJERINA (2015, p.241) relata que uma causa muito detalhada, ou citando exemplos, 

pode tornar a cláusula inoperante, uma vez que poderá abarcar sistemáticas muito precisas 

impedindo assim sua devida implementação.  Respeitosamente, a presente pesquisa não partilha 

do posicionamento adotado visto que de fato a citação de exemplos pode limitar e/ou dificultar 

o entendimento e aplicação da cláusula; contudo, o detalhamento faz-se necessário afim de 

mitigar que as partes ao discordarem de determinado ponto recorram ao Poder Judiciário para 

sanar a lacuna ou ainda, pior, torne a cláusula de impossível execução. 

Há de ser observado, contudo, os custos desprendidos para que a cláusula seja a mais 

completa possível; sob a perspectiva econômica, a criação de um contrato enseja custos de 

transação. Os contratos tendem a fixar alguns riscos de maneira explícita, ao fixarem 

penalidades para seu respectivo descumprimento; contudo, por mais cuidadoso que os 

contratantes sejam, todo e qualquer contrato sempre terá lacunas, devido a impossibilidade de 

prognóse do futuro. Algumas lacunas são provenientes da impossibilidade supracitada, outras 

são voluntárias (chamadas também de lacunas racionais), e assim sendo, riscos remotos não 

justificam o custo da negociação e elaboração de condições para alocação do risco. 

A negociação da alocação deste risco certamente acarreta custos de transação quando 

o contrato é feito. [...] Pense na diferença de custos de transação entre a alocação de 

riscos e perdas. Se as partes negociarem condições explícitas para alocar os riscos, 

certamente arcarão com custos de transação. Se elas deixarem uma lacuna, arcarão 

com custos de transação com uma probabilidade positiva. O custo de transação 

esperado de uma lacuna no contrato é igual à probabilidade de que o prejuízo se 

efetive multiplicada pelo custo de sua alocação. (COOTER, ULEN, 2010, pp. 223) 

No segundo caso, quanto a delimitação esta se faz basilar para a correta aplicação e 

execução da cláusula, como já referido no decorrer do trabalho.  No que tange ao terceiro tópico 

(confusão no ato de estabelecer a opcionalidade), considerando que não há legislação pátria 

própria que contemple o uso da cláusula escalonada,  deverão ser observadas em conjunto os 

ditames de elaboração da cláusula de mediação e arbitragem para que seja efetuada a cláusula 

escalonada na modalidade med-arb; determinando que as etapas serão necessariamente 

obrigatórias e não opcionais. 
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Vale lembrar que alguns vícios na cláusula podem ser observados de pronto, contudo, 

via de regra, somente se tornará mensurável e palpável ao passo do surgimento do conflito, 

momento pelo qual as partes colocarão a execução da cláusula no mundo fático e jurídico. E, 

como já relatado em capítulos anteriores, uma vez que as partes já figuram os polos do conflito 

a dificuldade de chegarem a um acordo, mesmo que para executar a cláusula, torna-se um 

desafio considerando que possuem percepções distintas do conflito e ainda, utilizando a 

racionalidade econômica, defenderão suas posições objetivando evitar diminuição na esfera 

patrimonial ou ainda como estratégia de litigância. 

 

 

4.7. CLÁUSULAS PATOLÓGICAS 

Diversos são os fatores que podem acarretar na ineficiência do conteúdo da cláusula 

med-arb e não se pretende aqui esgotar a temática, e sim apresentar pontos veemente debatidos 

na literatura, sobretudo estrangeira, onde há maior experiência no escalonamento 

procedimental. 

Uma cláusula bem elaborada gera impactos significativos sobre a resolução do conflito 

entre as partes; mas quando se trata da med-arb, a elaboração de uma cláusula torna-se 

complexa considerando que há a necessidade de estabelecimento regulatório de dois diferentes 

métodos alternativos de solução de conflito sob a figura de um único. A aparência da 

supracitada complexidade é a sua verdadeira essência de cláusula complexa considerando que, 

como já relatado, deve atender em sua integralidade as especificidades duplas, isto é, deve 

atender  particularidades tanto da cláusula de mediação quanto da cláusula de arbitragem em 

sua individualidade, sobretudo em respeito as possíveis deficiências que podem conter os 

mecanismos em sua aplicação independente. 

Pelo exposto, e ponderando ainda a ausência de regulamentam própria no sistema legal 

pátrio no que tange à med-arb, discorrer sobre a gama de possibilidades de patologias não 

parece, ao primeiro momento, ser algo factual, mas tão somente premissas, se comparado as 

patológicas vistas de forma nos processos de mediação e arbitragem vistos de maneira isolada. 
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Tal narrativa é devido à ausência de desenho legal, normativo e ausência de hábito do uso da 

med-arb. 

Na realidade brasileira, foi possível identificar um caso, mas de grande repercussão, de 

uma cláusula med-arb patológica.  O caso em questão teve início no estado da Bahia com 

numeração 2012/0100301-4, chegando ao STJ, por intermédio do recurso especial n 

1.331.100143, com relatoria de Ministra Maria Isabel Gallotti, ainda aguardando julgamento dos 

embargos de declaração em sede de recurso especial. 

O conflito iniciou-se com a tentativa de executividade da cláusula; no contexto em 

questão, a cláusula apresentava-se como patologia conotando dúvidas quanto a sua 

aplicabilidade; a referida cláusula  facultava as partes a solução alternativa de conflito por 

mediação ou arbitragem; assim sendo, não estabeleceu ordens de procedimento tampouco 

requisitos para o pleno desenvolvimento procedimental, sendo considera uma cláusula 

compromissória vazia. 

Do mesmo modo, a referência à mediação como alternativa para a resolução de 

conflitos não torna a cláusula compromissória nula. Com efeito, firmada a cláusula 

compromissória, as partes não estão impedidas de realizar acordo ou conciliação, 

inclusive por mediação. A ausência de maiores detalhes na previsão da mediação ou 

da arbitragem não invalida a deliberação originária dos contratantes, apenas traduz, 

em relação à segunda, cláusula arbitral "vazia", modalidade regular prevista no art. 7º 

da Lei 9.307/96.144 

Assim, mostra-se salutar para a efetiva executoriedade da cláusula escalonada, a boa 

redação com elementos descritivos que tornem impassíveis de qualquer tipo de dúvida ou 

questionamento. 

Tratando-se de cláusula med-arb, conforme já relatado, a legislação pátria determina a 

executa como uma cláusula passo a passo, isto é, uma vez que as partes concordam na utilização 

da med-arb, por intermédio da clausula escalonada modalidade med-arb, há obrigatoriedade  de 

utilização do mecanismo de autocomposição de maneira prévia na tentativa de resolução de 

conflito previamente à utilização do procedimento arbitral. Assim sendo, a etapa antecedente à 

                                                             
143 Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=201201003014&aplicacao=processos.ea>. Acessado 

em 01.03.2019. 

144 STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.331.100 - BA (2012/0100301-4). Disponível em 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=201201003014&aplicacao=processos.ea>. Acessado 

em 05.03.2018. 
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arbitragem, segundo a legislação pátria (art. 2, § 1o da Lei de Mediação) se traduz em etapa 

obrigatória, e sua não observância poderá ser questionado em “inexequibilidade do acordo 

pactuado” (TIJERINA, 2015, p.190). 

 O processo arbitral deverá ser anulado uma vez começado? E em caso de não ter 

iniciado o processo arbitral, como deve transcorrer o procedimento? A Lei de Mediação já 

anteviu as possíveis problemáticas e regulou sobre as temáticas. A lei em comento, no seu art. 

16, possibilita as partes a submissão à mediação mesmo que haja processo arbitral instaurado, 

caso em que as partes irão requerer ao árbitro a suspensão do processo por prazo adequado e 

suficiente para a tentativa de resolução por intermédio da autocomposição. Sobre esse ponto, 

não há controvérsias visto que as partes em comum acordo podem tentar uma solução 

autocompositiva e desta forma estão, mutualmente, utilizando sua autonomia de vontade para 

melhor satisfazer seus interesses. Isto é, é facultado as partes de comum acordo tentarem uma 

solução consensual, logo, estando as partes congruentes em suas escolhas, não há que se debater 

acerca qualquer problemática. 

A problemática surge quando uma das partes não quer participar da mediação, ainda que 

tenha assinado a cláusula med-arb previamente. Conforme disposição legal (art. 23 da Lei de 

Mediação), caso as partes tenham convencionado a não iniciar o processo arbitral durante algum 

lapso temporal ou até determinada condição (como por exemplo a obrigatoriedade de 

participação da mediação), o árbitro suspenderá o curso do processo arbitral pelo prazo 

previamente acordado ou até o implemento da respectiva condição, sem que haja prejuízo de 

medidas de urgência para evitar o perecimento de direito, caso que deverão as partes recorrer 

ao Poder Judiciário. 

Aqui já é possível encontrar a primeira problemática, tendo em vista que a Lei de 

Mediação, que deveria regular tão somente a mediação, regula a arbitragem de maneira a tirar 

a competência do tribunal arbitral de apreciar matérias de sua competência. Salienta-se ainda 

que o dispositivo supracitado é contrário à Lei de Arbitragem que determina que medidas 

cautelares ou de urgência deverão ser requeridas perante aos árbitros, uma vez já instaurado o 

processo arbitral. Mister salientar que a Lei de Mediação não altera tampouco revoga, 

expressamente, qualquer dispositivo da Lei de Arbitragem. 
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E quando a cláusula for ausente na determinação de duração da mediação e uma das 

partes recorre diretamente ao Tribunal Arbitral? Uma vez existente a sentença arbitral, essa 

deverá ser anulada?145 Os atos deverão ser aproveitados? É justamente na combinação 

sequencial que surge as complicações devido à má interpretação da cláusula, ou mesmo sua 

ausência de informações. Estaria a arbitragem inatingível ou em caso de ocorrência, nula, 

devido à formulação vaga da cláusula med-arb? A legislação pátria não cuidou da possibilidade 

de conflito quanto da temática, o mesmo pode-se dizer da jurisprudência pátria146. 

Assim, redigir corretamente a cláusula de maneira a mitigar e/ou eliminar a 

possibilidade de possível patologia permite com que as partes não utilizem o procedimento com 

a finalidade de retardar os resultados. Não obstante ao relatado, por óbvio, a cláusula escalonada 

na modalidade med-arb impõe mecanismos que são autossustentáveis, e conforme a legislação 

pátria de mediação e arbitragem tendo o caráter obrigatório; sendo a mediação a chave de acesso 

à arbitragem. No mesmo sentido segue Brian Haderspock (2015, p.35) ao orientar que a 

mediação é obrigatória e pré-requisito para utilização da arbitragem em decorrência da cláusula 

escalonada. 

Logo, faz-se necessário que ambos procedimentos (arbitragem e mediação) não sejam 

definidas de maneira clara e objetiva afim de evitar qualquer tipo de macula no resultado final 

do processo visto na sua integralidade. Como evitar assim a redação de cláusulas patológicas? 

Uma sugestão é a contratação de profissionais aptos e com grau de experiencia na 

resolução e elaboração de cláusulas; isto é, ao ser redigido o contrato principal entre as partes, 

via de regra, essas estarão amparadas juridicamente por pessoas com expertise no assunto que 

auxiliarão na sua devida execução. De certo, as partes tendem a investir, sob o viés econômico, 

grandes recursos na contratação de profissionais que irão redigir seus contratos para que a 

possibilidade de lacunas e falhas sejam mitigadas. Porque ao se tratar de um método alternativo 

de solução de conflito deveria ser diferente? 

                                                             
145 Sobre a não observância do procedimento de mediação, BORN argumenta que a cláusula escalonada é detem 

todos os efeitos vinculantes e processuais e desta forma, pode ensejar a nulidade da sentença arbitral caso o rito da 

mediação não seja devidamente seguido. (BORN, Gary. International commercial arbitration. 3º edição. New 

York: Kluwer Law International, 2009, p. 847.) 

146 A pesquisa jurisprudêncial foi realizada no período de 13 de janeiro de 2017 à 05/06/2018 no STJ, STF, TJRJ, 

TJSP e TJMG 
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O desprendimento do patrimônio financeiro no que tange aos honorários certamente 

aumentaria, mas como consequência positiva haveria maior grau de segurança na execução da 

cláusula escalonada em caso de qualquer conflito advindo do contrato principal. Assim sendo, 

tratando-se de med-arb, a contratação de no mínimo 3 (três) diferentes profissionais para a 

elaboração de um contrato, visto na sua integralidade,  pode mitigar a possibilidade de 

patologias contratuais, sendo a divisão de no mínimo 1 (um) profissional para a redação do 

contrato principal,  no mínimo 1 (um) profissional para a redação das especificidades do 

processo de mediação e no mínimo 1 (um) profissional para a elaboração das especificidades 

da mediação.  

De certo, inúmeras são as possibilidades que podem caracterizar uma cláusula med-arb 

como patológica, e discorrer sobre elas foge ao objetivo da presente pesquisa. Fato é: ainda que 

a cláusula seja patológica se as partes têm o interesse na sua respectiva execução poderão 

efetuar atos para que seja sanado eventuais vícios, e em caso de sua impossibilidade, poderão 

ainda redigir uma nova cláusula em comum acordo. Assim, em relação ao exposto, as patologias 

das cláusulas somente vingarão na medida em que uma das partes ignorarem e/ou 

desconsiderarem os mecanismos de solução de conflito na mesma magnitude das cláusulas que 

determinem sua execução. 

Objetivando mitigar possíveis erros na elaboração da cláusula med-arb tornando-a 

patológica e inviabilizando o seu respectivo cumprimento, a presente pesquisa sugere a seguinte 

redação para a cláusula med-arb: 

1. As partes envidarão esforços para resolver amigavelmente, por mediação, de 

acordo com as regras de mediação da Câmara [designada]147, todas as 

controvérsias decorrentes deste contrato ou com ele relacionadas, incluindo qualquer 

questão relativa à sua existência, validade ou extinção. Qualquer controvérsia não 

resolvida de acordo com tais Regras dentro de [lapso temporal]148 dias após a 

nomeação do mediador, ou dentro de qualquer outro prazo que as partes possam 

acordar por escrito, será definitivamente resolvida por arbitragem, de acordo com [o 

regulamento]149. 

                                                             
147 Espaço reservado para escolha da Câmara a ser adotada; Em caso do procedimento não ser administrado por 

nenhuma câmara, sugere-se que nesse espaço seja determinado as respectivas regras de aplicação que melhor 

couberem as partes. 
148 Espaço reservado para a escolha de duração da tentativa de mediação, objetivando que não haja atos meramente 

protelatórios. 
149 Espaço reservado para a escolha do regulamento da Câmara a ser adotada; Na ocorrência de arbitragem ad hoc, 

determinar de maneira clara e objetiva as regras procedimentais a serem adotadas. 
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2. As partes acordam que a mediação será realizada em [sede]150, pelo 

mediador [nome]151, com domicílio profissional em [local]152,  com contato 

profissional [e-mail]153, inscrito sob o [CPF]154. 

2.1. O idioma a ser adotado no procedimento de mediação será [idioma]155. 

2.2. A mediação deverá orientar-se pela legislação [nacionalidade]156 vigente a 

época de sua instauração. 

2.3. A mediação será orientada pelos princípios da imparcialidade do mediador, 

isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, 

busca do consenso, confidencialidade e boa-fé.  

2.4.  A parte que não comparecer à sessão inaugural de mediação deverá pagar a 

importância de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários sucumbenciais 

caso venha a ser vencedora em procedimento arbitral, que envolva o escopo da 

mediação para a qual foi convidada.  

2.5. Qualquer das partes podem encerrar a mediação a qualquer momento, sem a 

necessidade de anuência dos demais participantes. 

2.6. O procedimento de mediação somente poderá exceder o prazo de [dias]157 

em caso as partes pactuem, de forma unanime, de maneira solene após o início da 

mediação. 

2.7.  O prazo supracitado poderá ser prorrogável por igual período, por acordo 

das partes. 

2.8.  Medidas de urgência, tais como produção antecipada de prova, ou outras que 

objetivem mitigar o risco de perecimento do direito deverão ser propostas perante ao 

Poder Judiciário. 

2.9. O mediador tem o dever de revelar às partes, antes de iniciar o procedimento 

de mediação, qualquer fato ou circunstância superveniente que possa suscitar dúvida 

justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em 

que poderá ser recusado por qualquer delas.  

2.10. [Não]158 é vedado ao mediador a realização de conversas privadas com as 

partes durante a realização do procedimento de mediação. 

2.11. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, 

não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. 

2.12. Honorários do mediador [e taxas de administração]159 serão rateados 

igualmente entre as partes. 

2.13.  Fica convencionado que as partes poderão retomar ao procedimento de 

mediação mesmo após o início do procedimento arbitral. 

2.14. Caso a mediação seja retomada de maneira incidental, após o início do 

procedimento arbitral, este ficará suspenso até que àquele seja findado ou pelo lapso 

temporal convencionado pelas partes unanimemente. 

2.15. Havendo acordo proveniente da mediação, o árbitro homologará o acordo em 

sede arbitral.160  

                                                             
150 Espaço reservado para escolha do local da mediação. 
151 Espaço reservado para o nome do mediador escolhido; Em caso de não ser determinado o mediador é 

aconselhável determinar regras objetivas de escolha, tais como alocar a escolha a Câmara de Mediação e 

Arbitragem escolhida. 
152 Espaço reservado para endereço profissional do mediador, objetivando facilitar o contato. 
153 Espaço reservado para o preenchimento do contato eletrônico ou qualquer outro meio de contato que possibilite 

o contato com o profissional. 
154 Espaço reservado para o preenchimento de documento de identificação para que não haja dúvidas do mediador 

nomeado. 
155 Espaço reservado para as partes escolherem o idiota que será  pautado a mediação como melhor lhe couberem. 
156 Espaço reservado para as partes determinarem se a mediação será facilitadora ou avaliativa. 

157 Prazo a ser determinado pelas partes o lapso temporal que deverá durar a mediação. 

158 Espaço reservado para as partes determinarem se (não) autorizam a realização de cáucus. 

159 Espaço reservado para o pagamento de taxas administrativas do procedimento de mediação caso seja escolhido 

uma Câmara para sua respectiva administração. 

160 A homologação do acordo advindo da mediação possibilita que haja de fato um título executivo judicial, com 

fulcro no art.  515,  VII do CPC/2015, facilitando assim sua respectiva execução caso haja pretensão resistida de 

alguma das partes. 
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2.16. Havendo impossibilidade de acordo, a parte que desejar obter resolução do 

conflito deverá comunicar à Câmara Arbitral [árbitro]161 , via aviso de 

correspondência registrável [ou qualquer outro meio que comprove o recebimento 

do comunicado] o desejo de instauração do procedimento arbitral. 

2.17. As partes, de comum acordo, observando a impossibilidade de realização da 

mediação recorrer diretamente à arbitragem 

2.18. As informações obtidas durante o procedimento de mediação serão 

confidenciais em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo 

arbitral ou judicial salvo quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária 

para cumprimento de acordo obtido pela mediação. 

3. Após terem comparecido à primeira sessão de mediação e a disputa não tenha 

sido solucionada, toda e qualquer controvérsia decorrente ou relacionada ao 

presente contrato será resolvida por arbitragem.  

3.1. As partes acordam que a arbitragem será realizada em [sede]162, pelo árbitro 

[nome]163, com domicílio profissional em [local]164,  com contato profissional [e-

mail]165, inscrito sob o [CPF]166. 

3.2. O como árbitro têm o dever de revelar, antes do início da arbitragem, qualquer 

fato superveniente que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e 

independência. 

3.3. O idioma a ser adotado no procedimento arbitral será [idioma]167. 

3.4. A arbitragem adotará legislação [legislação]168. 

3.5. Medidas de urgência, tais como produção antecipada de prova, ou outras que 

objetivem mitigar o risco de perecimento do direito deverão ser propostas 

diretamente ao árbitro, caso a arbitragem já esteja instaurada, ainda que suspensa. 

3.6.  É vedado ao árbitro acesso as conversas privadas com as partes durante a 

realização do procedimento de mediação. 

3.7. Honorários do árbitro [e taxas de administração]169 serão rateados 

igualmente entre as partes. 

3.8. O procedimento arbitral não poderá exceder o prazo de [dias]170 

3.9. O prazo supracitado poderá ser prorrogável por igual período, por acordo 

das partes. 

3.10. As audiências ocorrerão em [local]171. 

3.11. A sentença arbitral será proferida em [local]172. 

3.12. No prazo de [prazo]173 dias, a contar do recebimento da notificação ou da 

ciência pessoal da sentença arbitral, as partes poderão, mediante comunicação à 

outra parte, solicitar ao árbitro que: (i)corrija erro material da sentença arbitral;  

(ii) esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral e; 

                                                             
161 Caso a arbitragem seja administrada pela Câmara arbitral, comunicar a câmara o desejo de instauração do 

procedimento arbitral; caso a arbitragem seja ad hoc, deverá a parte comunicar diretamente ao árbitro o desejo de 

instauração do procedimento arbitral. 

162 Espaço reservado para escolha do local da arbitragem. 

163 Espaço reservado para o nome do árbitro escolhido; Em caso de não ser determinado o árbitro é aconselhável 

determinar regras objetivas de escolha, tais como alocar a escolha a Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida. 

164 Espaço reservado para endereço profissional do árbitro, objetivando facilitar o contato. 

165 Espaço reservado para o preenchimento do contato eletrônico ou qualquer outro meio de contato que 

possibilite o contato com o profissional. 

166 Espaço reservado para o preenchimento de documento de identificação para que não haja dúvidas do árbitro 

nomeado. 

167 Espaço reservado para as partes escolherem o idiota que será  pautado a arbitragem como melhor lhe 

couberem. 

168 Espaço reservado para as partes adotarem a legislação aplicável ou em caso da arbitragem ser regida pela 

equidade, informar no campo. 

169 Espaço reservado para o pagamento de taxas administrativas do procedimento a arbitragem caso seja escolhido 

uma Câmara para sua respectiva administração. 

170 Prazo a ser determinado pelas partes o lapso temporal que deverá durar a arbitragem. 

171 Informar o local que ocorrerão as possíveis audiências. 

172 Espaço reservado para definição da nacionalidade da sentença arbitral. 

173 Espaço reservado para definição do prazo que as partes terão para possível correção ou indagação quanto da 

sentença arbitral. 



191 
 

(iii)se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a 

decisão. 

4.8. A PROMESSA DE MEDIAÇÃO PRÉVIA DEVE SER EXECUTADA? UMA ANÁLISE ECONÔMICA 

DA EXECUÇÃO DE PROMESSAS. 

Os indivíduos a todo momento fazem promessas. Os contratantes prometem cumprir o 

pré-estipulado contratualmente. A lei, via de regra, só deveria ser envolvida quando há uma 

negativa de cumprimento da promessa efetuada. 

Toda e qualquer promessa deveria ser cumprida? Deveriam os Tribunais forçar o 

cumprimento de toda e qualquer promessa? Qual é o remédio jurídico para a quebra de 

promessas? Simplista seria a resposta tão somente com base no cunho legislativo pátrio, 

considerando que o Direito, e por consequência sua aplicação, é multidimensional (PARKER; 

ERLICH. 1973) afetando e sofrendo influências de diversos fundamentos, dentre eles 

econômicos. 

Ainda em 1937 Samuel Herman (p.31) já entendia que “ o direito de um Estado nunca 

pode se sobrepor à sua economia [...] um sistema judicial disciplinado em valores econômicos 

pode ser um instrumento temperado para resolver as questões maiores do nosso tempo” 

(tradução livre);  de certo, algumas demandas legais envolvem grande montante financeiro, 

influenciando a economia; sob essa ótica, fica patente que o direito necessita de interação com 

a economia. A aplicação pura e simples da legislação sem a preocupação com as consequências 

ocasionadas pode trazer maior segurança para o julgador, mas seria a decisão desejável?  

A perspicácia de resolver conflitos, sobretudo onde as partes são agentes econômicos, 

passou a depender de ferramentas (conhecimentos) para interpretação de normas e documentos 

legais. Assim sendo, pergunta-se: o direito é autônomo? Não necessita de outras áreas para sua 

integração?     

Segundo (MERCURO; MEDEMA. 2006 p.3-13) o Direito perdeu sua autonomia, não 

podendo mais ser considerado, por si só, conceber uma verdade objetiva; o consenso que 

somente o Direito pode-se valer de certos meios para atingir soluções específicas de conflito 

desapareceu dando espaço também para métodos da economia na resolução de problemas 

legais, e no mesmo sentido, regras legais exercem impactos diretos e indiretos na economia. E 
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é justamente com base nessa linha de pensamento, entre a fusão do Direito com os fundamentos 

econômicos, que o presente tópico buscará responder a duas principais perguntas: Quando o 

contrato med-arb deve ser cumprido e quais são os incentivos que os agentes encontram para 

adotarem a clausula med-arb tendo em vista a vigência da legislação de mediação que determina 

que a participação do processo de mediação? 

Como já relatado no capítulo III, a primeira premissa que a análise econômica do direito 

é agentes econômicos são racionais, maximizadores racionais de utilidade. Isto é:  o indivíduo 

sempre irá procurar aquilo que em sua análise considera ser o melhor para si, preferindo maior 

satisfação de tal maneira que suas escolhas irão ser baseadas na adequação dos meios 

disponíveis objetivando atingir os fins interessados.  

Conforme disposto no início do tópico, constantemente indivíduos fazem promessas. A 

pergunta que se coloca é: Quais promessas deveriam ser cumpridas e executáveis no direito?  

Em países Commom Law tradicionalmente é adotado a teoria da barganha que no que tange ao 

cumprimento de promessas determina que “uma promessa é juridicamente executável se é feita 

como parte de barganha; do contrário, uma promessa não é executável” (COOTER, ULEN, 

2010, p. 202). 

Como é sabido, o Brasil é um país de tradição Civil Law, e por consequência adota 

outras diretrizes, que não o teste da barganha supracitado.  A legislação pátria adota como 

formação do contrato a teoria do consenso que consiste no acordo mútuo de vontades, isto é: 

havendo acordo de vontade, efetivamente há um contrato com potencial de criar, transmitir e 

extinguir obrigações. 

Assim sendo, independente da forma como será realizado,  uma vez que o contrato induz 

a promessa pode torna-se executável; a (im) possibilidade de execução contratual, sob a 

perspectiva do direito, decorre da análise ponteana174  de verificação dos planos da existência, 

validade e eficácia do negócio jurídico; contudo, por não ser objeto da pesquisa, a temática não 

será aprofundada. O que se coloca em voga é a execução contratual à luz da teoria da análise 

econômica do direito. 

                                                             
174 Sobre a análise ponteana vide: GOLÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Parte Geral - V. 1 - 

17ª Ed. 2019. Saraiva. 
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Muitos contratos, e seus respectivos cumprimentos, ocorrem de maneira instantânea e 

simultânea, como por exemplo a simples compra de uma mercadoria donde o vendedor recebe 

o dinheiro no ato de compra e o comprador adquire o produto de imediato.  Assim sendo, via 

de regra, não há necessidade de promessas que perdurem por grande lapso temporal. Contudo, 

efetuar promessas implica, normalmente, em contratos diferidos, isto é, que necessitam de lapso 

temporal para que sejam concluídas. 

O lapso temporal supracitado, entre a promessa e o seu respectivo cumprimento, cria 

incertezas e riscos que poderão ser obstáculos às trocas e cooperação. A parte contratual que 

obtém maior cautela almeja uma promessa executável e cria respaldos para que assim ocorra.  

Quando ambas as partes querem executar as promessas firmadas contratualmente o tribunal as 

faz cumprir175 incentivando a cooperação, reduzindo os custos e incertezas. Contudo, a 

problemática surge quando uma das partes se encontra impossibilitada do cumprimento ou não 

deseja cumprir o prometido anteriormente. 

A simples consideração que uma das partes contratantes pode obter informações que a 

outra parte não possui, isto é: a assimetria de informações, é o suficiente para que o contrato 

passe a ter papel determinante no desempenho econômico. A assimetria de informação, sob a 

perspectiva econômica, pode resultar em seleção adversa (não efetivação das relações 

econômicas socialmente desejáveis) e/ou risco moral (práticas indesejáveis que não estarão em 

conformidade com os termos negociados previamente pelas partes). (SZTAJN, et al, 2005, 

p.114). Assim, contratar pode torna-se uma atividade custosa.  O que levaria uma parte em 

assumir esses custos e restringir suas possibilidades de ação?  

A primeira finalidade do contrato é possibilitar que os indivíduos “convertam jogos com 

soluções ineficientes em jogos com soluções eficientes” (COOTER, ULEN, 2010, pp. 408-

211); Cooter e Ulen (2010, p. 2110) ensinam que contratos executáveis promovem a cooperação 

entre os indivíduos excluindo a oportunidade de não cumprimento, quando da existência de alto 

custo da responsabilidade civil em caso de quebra contratual. 

Quando falamos da obrigatoriedade de realização da mediação prévia no bojo da med-

arb, estamos diante de uma promessa de não levar as futuras demandas direto à arbitragem; isto 

                                                             
175 Ressalvado os casos de inexistência, invalidade ou ineficácia contratual. Sobre o tema vide: GOLÇALVES, 

Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Parte Geral - V. 1 - 17ª Ed. 2019. Saraiva. 
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é: para fazer a cláusula med-arb é necessário se comprometer a não fazer à arbitragem de 

maneira instantânea objetivando que a outra parte possa confiar em você; por vezes,  

circunstâncias adotadas para efetivação contratual, necessitam de redução de opções de ação 

para que seja induzido a confiança. Com isso volta-se a primeira pergunta: Quais promessas 

deveriam ser cumpridas? 

Sem sombra de dúvidas, não padecendo de vícios, já tratado em tópicos anteriores, a 

cláusula med-arb é válida se quando do ato de promessa as partes assim o fizeram de maneira 

válida, isto é, sem qualquer mácula capaz de tornar inexequível seu cumprimento. Contudo, é 

uma promessa eficaz? Ora, considerando que uma das partes não deseja cumprir, e assim 

realizar a mediação, o cumprimento, por óbvio, não será realizado de maneira digna de crédito 

considerando que a base da mediação é a cooperação e autonomia de vontade, e uma vez 

estando ausentes a vontade de cooperar não há que se falar em cooperação eficiente. 

Uma proposta prévia de participação da mediação prévia, que posteriormente uma das 

partes não deseja ou possa cumprir, não é, e nem pode significar base para cooperação. Como 

incentivar as partes ao cumprimento da cláusula med-arb?  Uma alternativa adotada pela análise 

econômica do direito é a responsabilização das partes que não queiram efetuar a sua execução; 

isto é: a parte ao querer ignorar o disposto contratual de mediação prévia poderá ser 

responsabilizada a fim de desestimular as promessas vazias e enganosas por intermédio da 

multa. A análise econômica do direito sugere a multa contratual como remédio jurídico para a 

quebra de promessas executáveis. (COOTER, ULEN, 2010, pp. 213) 

O direito pátrio já cuidou do respectivo aspecto da responsabilização ao determinar que 

as cláusulas de mediação deverão conter penalidades em caso de não comparecimento das 

partes à primeira reunião de mediação (art. 22, IV da Lei de Mediação). E em casos em que a 

cláusula for omissa no que tange à responsabilização, a lei em comento determina que deverá 

ser observado a responsabilização da parte faltante à primeira reunião a assunção desta de 50% 

(cinquenta por cento) das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em 

processo arbitral posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada (art. 

22, § 2o  inciso IV da Lei de Mediação) 
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Assim, a própria legislação cuidou de fornecer a parte autonomia para a estipulação de 

sanção em caso de não cumprimento contratual e em caso de não haver previsão contratual, a 

legislação dispõe penalidade própria, conforme acima verificado.  

Deve-se encarar então o remédio jurídico previsto em lei como “preço” a ser pago pela 

parte por quebra contratual.  Partindo dessa premissa, encontra-se fundamento na análise 

econômica do direito, uma vez que há restrição de ações como forma de incentivo a busca de 

mediação prévia; há a necessidade de discriminação de ações desejáveis e indesejáveis para o 

perfeito funcionamento contratual. 

Em casos de não responsabilização prevista em contrato, afirma-se que o 

comportamento estipulado contratualmente poderá não ser observado, direta ou indiretamente, 

não haveria como discriminar ações e por consequência o contrato perderia sua capacidade de 

orientação como um padrão comportamental mutualmente desejável (SZTAJN, et al, 2005, 

p.124).  Contudo, a afirmação acima disposta não encontra respaldo no arcabouço proposto uma 

vez que a, como já salientado, a Lei de Mediação prevê a aplicação de penalização em caso de 

ausência de estipulação contratual. 

Assim,  para fazer cumprir os termos acordados, as partes podem acoplar ao contrato 

normas de conduta e suas respectivas punições associadas ao que se consideram desvios de 

conduta/comportamento como remédio jurídico para a quebra de promessa executável; em caso 

de ausência de previsão contratual, a legislação pátria vigente supracitada protege àquele que, 

teoricamente, seria o prejudicado da quebra contratual. Assim, é encontrada outra finalidade do 

contrato, qual seja: “assegurar um compromisso ótimo com o cumprimento” (COOTER, 

ULEN, 2010, pp. 213). 

Como é sabido, agentes econômicos racionais maximizam suas escolhas. Como 

assegurar que haja cumprimento contratual? A resposta sob a perspectiva econômica é 

assegurando a perfeito incentivo realizado pela indenização. Contudo, é importante ressaltar 

que a indenização deverá ser justa e equivalentes aos danos sofridos, por caso assim não for 

poder-se-á falar de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil brasileiro). Logo, a 

responsabilização da parte não poderá ir além de sua responsabilidade civil. 
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Conforme ensina a análise econômica do direito, à medida que a responsabilidade civil 

é a única preocupação da parte com relação à quebra contratual, as partes encontram incentivos 

para cumprir a previsão contratual quando do seu respectivo cumprimento o custo for inferior 

do que a responsabilidade civil adotada pela quebra contratual.  Em sentido oposto, quando o 

cumprimento contratual for mais custoso do que a responsabilidade civil as partes encontram 

incentivos para a quebra contratual. (COOTER, ULEN, 2010, pp. 214) Assim tem-se: 

Cumprimento efetivo 

Custo do cumprimento contratual> responsabilização contratual pela 

quebra incentivo a quebra. 

Custo do cumprimento contratual< responsabilização contratual pela 

quebra incentivo ao cumprimento 

Como já relatado no capítulo III, agentes racionais devem buscar a eficiência; a 

eficiência exige a maximização da soma dos retornos para as partes (promitente e promissário). 

Cumprir uma promessa pode beneficiar tão somente uma das partes; assim, a eficiência 

econômica exige que a parte cumpra a promessa quando desse cumprimento seus custos são 

menores do que os benefícios da outra parte; e de maneira antagônica, a eficiência exige que a 

parte não cumpra a promessa quando ocorre o oposto. Assim, tratando-se a cláusula med-arb: 

Cumprimento eficiente 

Custo do cumprimento pelo promitente> benefício do cumprimento para o 

promissário é eficiente efetuar a quebra contratual (não cumprimento ótimo)  

Custo do cumprimento pelo promitente< benefício do cumprimento para o 

promissário é eficiente cumprir a cláusula contratual (cumprimento ótimo)  

(COOTER, ULEN, 2010, p. 214) 

A comparação das formulas revela o remédio jurídico da responsabilização por 

intermédio da indenização que promove o cumprimento e a quebra eficiente. As partes se 

deparam com incentivos para o cumprimento contratual da cláusula med-arb quando o 
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cumprimento efetivo está alinhado com o cumprimento eficiente, como assim indicado nas 

fórmulas supracitadas.  

Considerando que a responsabilidade civil compreende os custos da quebra contratual 

pelo promitente, afirma-se que “o promitente tem incentivos eficientes para o cumprimento e o 

não cumprimento quando a responsabilidade civil pela quebra é igual ao benefício perdido pelo 

promissário” (COOTER, ULEN, 2010, p. 214). Assim, quanto mais alto for o custo da 

responsabilidade civil maior será o compromisso das partes com o cumprimento da cláusula 

med-arb. Na perspectiva econômica, quando a responsabilização é posta num nível eficiente, 

as partes irão cumprir a cláusula se o respectivo cumprimento é mais eficiente do que a quebra, 

e em sentido oposto,  quebrarão a cláusula contratual se a quebra for mais eficiente do que o 

cumprimento. 

Por dedução, é possível entender que uma vez que os custos desprendidos para o 

cumprimento da cláusula med-arb for maior que os custos da quebra contratual, as partes 

encontram incentivos para cumprirem as determinações contratuais, isto é efetuar a quebra 

contratual e recorrem diretamente a arbitragem; em sentido oposto, se o custo de cumprimento 

for menor que  que  o custo a quebra contratual (pagamento da multa/indenização) as partes 

encontram incentivos para seguirem com o previamente pactuado.   

Se for considerado que o custo de cumprimento é equivalente ao custo de quebra 

contratual, a parte encontra-se na zona de indiferença e por consequência tende a analisar 

elementos subjetivos exógenos ao contexto da análise econômica, para a tomada de decisão, 

pois como já relatado no capítulo III, as partes podem não somente considerar elementos 

econômicos, analisando ainda elementos subjetivos. 

Assim, considerando que as partes estipularam previamente o valor para a multa 

contratual, deverá ser analisado se o respectivo valor é maior ou menor do que o valor da 

instauração e manutenção da mediação que engloba o honorário do mediador somada as taxas 

de administração que deverão ser pagas as Câmaras de mediação e ainda os honorários a serem 

pagos aos advogados das partes, se optarem pela sua utilização. As partes deverão analisar o 

caso concreto para a tomada de decisão. 
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Na ausência de cláusula contratual que estipule o valor a respectiva multa pela quebra 

contratual, conforme determinação legal a parte que estipulou de maneira previa 

contratualmente a obrigatoriedade de realização da mediação prévia deverá comparecer à 

primeira reunião do procedimento e a respectiva assunção desta de 50% (cinquenta por cento) 

das custas e honorários sucumbenciais caso seja declarada como vencedora em procedimento 

arbitral posterior (art. 22 §2, inciso IV da Lei de mediação). Assim, a legislação manifestamente 

se utilizou da multa contratual como forma de incentivo para que as partes cumpram a mediação 

previamente estipulada. Afirma-se: a legislação em comento é suficiente incentivadora para a 

manutenção da execução da cláusula med-arb, colocando as partes em verdadeiras zonas de 

indiferença, isto é: considerando que de qualquer forma a parte deverá arcar com a metade da 

somatória dos valores gastos no procedimento, mesmo que sai como vencedora,  a presente 

legislação na verdade cria uma espécie de multa contratual dentro do campo legislativo. 

Sob a perspectiva da análise econômica do direito é possível descrever outro incentivo 

que não se limite a multa por quebra contratual: a longevidade contratual; em algumas 

circunstâncias os contratos são capazes de criar relações que imputam deveres que não fazem 

parte do bojo contratual de maneira expressa. Por consequência, as relações que duram por 

grande lapso temporal são capazes modificar ao longo da relação contratual; assim sendo, as 

partes precisam reagir às condições, endógenas e exógenas,  que surgem durante o lapso 

contratual  e ainda perseguir seus próprios interesses dentro da supracitada relação; sendo 

perfeitamente possível que as partes recorram a dispositivos informais, e regras 

comportamentais não executáveis, para assegurar a cooperação contratual. Quanto aos 

incentivos para execução, a análise econômica do direito divide os contratos em duas espécies 

“o jogo repetido” e “fim de jogo (endgame)”. (COOTER, ULEN, 2010, p. 239) 

No que tange à ao “jogo repetido” retrata a cooperação numa relação contratual 

duradoura, isto é, uma vez que as partes contratantes irão contratar novamente em um evento 

futuro, as partes tendem a agir de maneira cooperativa considerando que se assim não for, 

poderá haver retaliações da arte que se sentir prejudicada; uma parte pode retaliar a outra em 

futuros contratos ou mesmo no mesmo contrato mas em rodadas subsequentes se houve indícios 

de apropriação, isto é, de ações não cooperativas. De maneira oposta, uma vez que as partes 

agem de maneira cooperativa na execução do contrato há desestímulo de apropriação e por 

consequência de retaliação. 
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Cooter e Ulen (2010, p. 237-240) descrevem essas estratégias de cooperação e de 

apropriação (não cooperação) como ações que as partes podem ter ao receberem incentivos para 

execução contratual. Fato é: Na relação contratual é possível observar se uma parte está ou não 

agindo de maneira cooperativa; ao ser identificado a falta de cooperação de uma das partes é 

possível que a outra parte tenha a estratégia de ação de punição “pagando na mesma moeda” 

agindo também com apropriação, maximizando seus ganhos.   

Como já relatado, relações a longo prazo exigem, por sua própria natureza, 

compromisso. Diversas são as formas de cooperação entre as partes, sobretudo se considerado 

elementos subjetivos tais como confiança, amizade, parentesco, dentre outros. Tais elementos 

subjetivos podem ser grandes aliados e facilitadores para a cooperação entres as partes sem que 

haja necessidade de intervenção estatal que venha obrigar a submissão da med-arb 

anteriormente pactuada; contudo, deve-se considerar que a forma bastante tradicional de 

compromisso muitas vezes diz respeito ao elemento objetivo econômico. 

 As relações baseadas em fatores puramente econômicos precisam observar o modelo 

governamental a qual estão submetidas; isto é, se considerado que o governo é fraco ou 

corrupto, os integrantes daquela sociedade agem de maneira insubordinada ao Estado.  

Um contrato comercial de longo prazo se assemelha mais a um casamento do que a 

um único encontro. Inversamente, práticas inescrupulosas são mais prováveis quando 

os parceiros contratuais esperam nunca mais lidar um com o outro novamente. 

(COOTER, ULEN, 2010, p. 240) 

Logo, com base na teoria econômica do direito afirma-se que em contratos a longo prazo 

as partes não encontram incentivos para efetuar a quebra contratual; considerando que as partes 

contratantes da med-arb possuem, ou objetivam possuir, outras relações contratuais, há 

incentivos para a manutenção e executoriedade da cláusula med-arb ainda que no primeiro 

momento não haja maximização dos lucros auferidos; o incentivo percebido pelas partes 

residirá na tentativa de futuros contratos sem que haja retaliação. Ainda que a aplicação 

legislativa no Brasil seja demasiadamente morosa, as partes encontram incentivos para a não 

quebra contratual vislumbrando ganhos futuros, tais como a confiança. 

Contudo, a mesma lógica não pode ser aplicada em contratos de “fim do jogo 

(endgame)” (COOTER, ULEN, 2010, p. 240). Quando as partes não vislumbram possíveis 

contratos futuros é possível que haja a tentativa de tática de apropriação com o objetivo de 
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maximização de ganhos, afinal, se for considerado que o agente é racionalmente econômico e 

considera tão somente elementos objetivos, ignora-se as futuras tentativas de retaliação e de 

obtenção de confiança. 

Por lógica, todo o contrato tem seu termo final.  Ainda que seja um contrato de longo 

prazo, em dado momento o contrato chega ao seu fim; é possível que próximo ao termino da 

relação contratual haja tentativa de apropriação de uma das partes visto que o poder de 

retaliação da outra parte encontra-se altamente limitado, quiçá nulo, justamente pelo termo 

final. Se  a parte que pretende agir de maneira não cooperativa não encontra ameaça e/ou 

prejuízo em futuras retaliações, encontra incentivos para o não cumprimento da cláusula med-

arb. Em sentido oposto, se a parte que cogita agir de maneira não cooperativa encontra 

elementos subjetivos que possam retaliar futuros contratos, tais como exposição negativa no 

mercado atuante, ainda que não maximize seus lucros ao termino contratual, encontra 

incentivos de ordem subjetiva à manutenção do previamente acordado. 

O incentivo subjetivo supracitado pode ser encontrado nos costumes do ramo de atuação 

das partes; Lisa Bernstein (2001, p. 99) afirma que por diversas vezes os costumes do ramo 

contradizem as disposições explícitas contratuais. Assim, considerando os costumes do ramo, 

as partes podem encontram (des) incentivos para (não) agirem de maneira cooperativa quando 

a relação contratual está por findar.  

Como relatado inicialmente a proposta do presente tópico, firmou-se em analisar sob a 

perspectiva econômica do direito quando as partes encontram incentivos para o cumprimento e 

execução da cláusula med-arb. Contudo, as Câmaras listadas, objeto da pesquisa, não 

responderam aos contatos tampouco informam publicamente se há vantagens econômicas, 

descontos oferecidos nas Câmaras em questão, para utilização do procedimento med-arb. Por 

consequência, a análise quantitativa de valores a serem desprendidos para a realização do 

procedimento em conjunto torna-se maculado quanto à sua viabilidade.  

A única Câmara, dentre as pesquisadas, que expõe de maneira clara a oferta de descontos 

na utilização híbrida dos respectivos procedimentos (mediação e arbitragem) é a Câmara da 

FGV que oferta o desconto de 50% (cinquenta por centro) na utilização do procedimento 

arbitral posterior a mediação: 
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Art. 10 - Os honorários dos mediadores deverão ser objeto de emissão de nota fiscal 

em nome da Fundação Getúlio Vargas, cabendo à Câmara FGV as providências 

necessárias para efetivar o pagamento. 

Parágrafo único – Na eventualidade da mediação não chegar a bom termo e as partes 

evoluírem para a arbitragem na própria Câmara FGV, 50% dos valores 

correspondentes as taxas de registro e administração serão descontadas das custas 

devida a Câmara FGV no procedimento posterior.176 

O regulamento da Câmara da FGV informa ainda que caso as partes cheguem a um 

acordo voluntário durante o procedimento arbitral antes do Termo de Arbitragem, os honorários 

a serem pagos aos árbitros serão equivalentes à 20 % (vinte por centro) do valor mínimo 

indicado pela respectiva câmara.177 

Assim, uma vez que as partes chegarem a qualquer acordo voluntário após assinarem o 

termo de iniciação arbitral, não precisando mais da interferência arbitral os honorários devidos 

serão correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor mínimo estipulado na tabela de custas 

da Câmara. 

 Percebe-se que a Câmara da FGV oferta desconto caso as partes cheguem ao acordo 

voluntário (que poderá ser por intermédio da mediação) incidental à arbitragem e da mesma 

maneira oferta desconto de 50% (cinquenta por cento) na utilização do procedimento arbitral, 

caso as partes não cheguem ao acordo negociado e voluntário durante o procedimento de 

mediação. 

A Câmara CAESP determina expressamente em seu regulamento arbitral que as partes 

optando por um procedimento híbrido, deverão arcar com as custas do procedimento arbitral (e 

honorários) somados as custas das sessões de mediação que são equivalentes a R$ 600,00 

(seiscentos reais) por sessão de mediação.178 Assim, a câmara não oferece qualquer tipo de 

desconto para a utilização da med-arb. 

                                                             
176 Regulamento de arbitragem FGV DIREITO RIO.  Disponível em: 

<https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-mediacao-e-arbitragem>. Acessado em 

02.02.2019. 

 
177 Art. 12 - Terminando o litígio por desistência das partes ou acordo entre estas antes de firmado o Termo de 

Arbitragem, os honorários dos árbitros corresponderão a 20% (vinte por cento) do valor mínimo das faixas 

indicadas na tabela que constitui o Anexo II. Regulamento de arbitragem FGV DIREITO RIO.  Disponível em: 

<https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-mediacao-e-arbitragem>. Acessado em 

02.02.2019. 
178 Regulamento arbitral da Câmara caesp.34. O(s) árbitro(s) poderá(ão), a qualquer momento, sugerir às partes 

que se submetam a(s) sessão(ões) de mediação no sentido de colaborar para o bom andamento do procedimento 

https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-mediacao-e-arbitragem
https://camara.fgv.br/conteudo/regulamento-da-camara-fgv-de-mediacao-e-arbitragem
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Quanto a CAMARB, o regulamento de custas de procedimentos determina que uma vez 

que o requerido não participa da mediação, e o requerente der início ao procedimento arbitral 

na respectiva Câmara, o valor já depositado pelo requerente  a título de taxa de administração 

da mediação será convolado como taxa de registro da arbitragem.179 Assim, percebe-se que a 

Câmara supracitada oferta incentivo a parte requerente a participar da mediação de maneira 

prévia uma vez que possibilita a convolação da taxa de início do procedimento arbitral, como 

sendo a taxa depositada, anteriormente para instauração do procedimento de mediação. 

Já a Câmara CCI determina, de maneira parecida como a CAMARB, quando o 

procedimental arbitral for procedido de outro procedimento, tal como a mediação, metade das 

despesas administrativas pagas à CCI serão creditadas às despesas administrativas do 

procedimental arbitral da CCI.180 

Quanto as demais Câmaras pesquisadas, a premissa a ser adotada é que as Câmaras 

pesquisadas não auferem qualquer desconto na utilização do procedimento med-arb, sendo o 

valor a ser desprendido para sua instauração e manutenção a somatória dos valores gastos para 

a realização do procedimento de mediação e do procedimento arbitral. Assim, a análise feita foi 

tão somente no campo teórico, havendo impossibilidade de realização no campo prático devido 

à ausência de informações das respectivas Câmaras.  

Pelo exposto, considerando que as câmaras não oferecem descontos para a utilização da 

med- arb, ressalvada as câmaras da CCI, FGV e CAMARB, as partes não encontram incentivos 

econômicos para utilização do procedimento híbrido. No que tange as câmaras CCI, FGV e 

CAMARB é possível obter descontos na utilização do procedimento híbrido med-arb; contudo, 

ainda sim deve-se considerar que é possível que seja desprendido recursos financeiros e lapso 

temporal na mediação e ainda sim a solução definitiva do conflito não seja alcançada, tendo em 

visto que, como já visto anteriormente, submeter um conflito ao procedimento de mediação não 

                                                             
arbitral. Parágrafo Único: as sessões de mediação serão cobradas à parte de acordo com a tabela de custas vigente. 

Disponível em: http://www.caesp.org.br/arbitragem/nosso-regulamento/; Acessado em 02.02.2019. 

179Regulamento de custas da CAMARB 1.2.2 Se o requerido não responder à solicitação ou recusar-se a participar 

da mediação e o requerente ou o conjunto de requerentes der início ao procedimento arbitral perante a CAMARB, 

o valor depositado a título de taxa de administração da mediação será considerado como sendo a taxa de registro 

da arbitragem. Disponível em: http://www.camarb.com.br/?page_id=867 Acessado em 02.02.2019. 

 
180 Disponível em: <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/costs-and-payments/>. Acessado 

em 05.02.2019. 

http://www.caesp.org.br/arbitragem/nosso-regulamento/
http://www.camarb.com.br/?page_id=867
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é garantia de acordo negociado; as partes podem não chegar a um acordo negociado sendo 

necessário a utilização do procedimento arbitral.  

Ressalta-se ainda que o desconto dizem respeito tão somente as taxas administrativas, 

devendo as partes ainda pagar o equivalente à dois honorários dos terceiros imparciais distintos 

(mediador e árbitro).Assim,  nos moldes propostos, as partes não encontram incentivos 

econômicos para a utilização do procedimento med-arb; sua utilização será conveniente quando 

somente, e tão somente, as partes objetivarem preservar o relacionamento, e assim utilizarão a 

mediação como tentativa, e em caso de impossibilidade, a obtenção de uma solução que possa 

ser executada, por intermédio da sentença arbitral. 

 



 
 

Conclusão  

No capítulo I foi debatido as possibilidades de diversas variações da conjugação entre a 

mediação e arbitragem, de maneira meramente exemplificativa e não exaustiva; não 

objetivando exaurir as combinações existentes, mas tão somente ventilar algumas das possíveis 

variações. Ainda no mesmo capítulo foi apresentado as finalidades objetivas e subjetivas para 

a possível predileção na escolha do procedimento med-arb em detrimento dos procedimentos 

arbitrais e de mediação em separado. 

Ainda que haja forte discrepância entre a arbitragem e mediação, é possível que as partes 

adotem a clausula escalonada na modalidade med-arb objetivando sanar as disfunções 

existentes nos procedimentos sem separado (arbitragem e mediação) sob a perspectiva objetiva 

e subjetiva. As possíveis finalidades objetivas para a escolha da med-arb é possibilitar as partes 

a solução voluntária do conflito por intermédio da comunicação e protagonismo entre as partes, 

realizada durante a mediação. Contudo, não havendo acordo voluntário entre as partes na fase 

de mediação, o procedimento med-arb possibilita a resolução definitiva e vinculativa, realizada 

por terceiro imparcial (árbitro), no bojo do procedimento arbitral.  

Há ainda a finalidade subjetiva para a adoção do procedimento med-arb que é pauta na 

possibilidade de solução do conflito  com base nos interesses  e nas posições; a resolução com 

base nos interesses, que é realizada na fase da mediação, proporciona para as partes maior 

margem negocial, tendo em vista que busca-se  a satisfação mutua das partes; para tanto,  deve-

se observar a melhor alternativa a um acordo negociado (BATNA) de cada parte para poder ser 

identificado a zona do possível acordo (ZOPA). Uma vez identificado a ZOPA com base nos 

interesses, a margem negocial amplia o rol de soluções criativas possibilitando a satisfação 

mutua. Contudo, caso não seja possivel a obtenção de acordo negociado com base nos 

interesses, a med-arb garante a solução do conflito realizada por terceiro imparcial (árbitro) que 

julgará com base nas posições, isto é, o julgamento será pautado nos argumentos, provas e 

pedidos realizados por cada parte. Pelo exposto, o capítulo I concluiu que há finalidades 

objetivas e subjetivas na adoção do procedimento med-arb, que justificam a adoção do 

procedimento híbrido denominado med-arb, quais sejam: (i)possibilidade de solução voluntária 

do conflito contudo obrigatória e vinculante caso não haja acordo negociado e; (ii) tentativa de 

manutenção das relações previamente ao demandar litigiosamente as partes.
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No capítulo II foi abordado a aplicação da med-arb em territórios alienígenas 

objetivando definir, em momento posterior, o quadro comparativo com a realidade e aplicação  

nos moldes do ordenamento jurídico brasileiro; para tanto foi confrontado considerações e 

argumentos que favorecem e mitigam a utilização da med-arb tais como: (i) a eficiência, (ii) 

qualidade dos resultados, (iii) incentivo para resolução, (iv) flexibilidade, (v) aplicabilidade 

jurídica e (vi) honestidade das partes. 

Saliente-se, contudo, que a respectiva análise foi realizada em conformidade com o 

contexto local externo no qual não veda a utilização da vinculação de funções entre mediador 

e árbitro, diferentemente da realizada brasileira que veda a vinculação supracitada. Assim,  a 

utilização de apenas um terceiro imparcial (med-árbitro) para desenvolver a dupla função pode 

oferecer eficiência uma vez que poupa-se tempo considerando a desnecessidade de reanalise da 

demanda proposta uma vez que o med-árbitro já estará familiarizado com o caso proposto e há 

ainda a eficiência considerando que será efetuado tão somente um pagamento de um terceiro 

imparcial: o med-árbitro. 

Quanto à qualidade dos resultados foi demostrado que a utilização do med-árbitro pode 

possibilitar as partes a atingirem um resultado mais justo na mediação se comparada com a 

mediação genuína ou ainda com a mediação feita por um terceiro imparcial distinto do terceiro 

imparcial na arbitragem. Contudo, diante do ordenamento jurídico pátrio percebe-se que o 

mediador deve agir de maneira imparcial não podendo interferir ou opinar na solução do 

conflito, tão somente facilitar a comunicação e fomentar o protagonismo das partes. 

Foi apresentado argumentação de incentivo para resolução do conflito quando utilizado 

o med-árbitro, isto é, foi argumentado que a utilização do med-árbitro as partes trabalhem mais 

intensamente a tentativa de resolução de conflito na mediação tendo em vista que, se assim não 

for, em momento posterior a arbitragem não será evitada. Em sentido oposto,  também foi 

demostrado que a utilização do med-árbitro pode trazer problemas comportamentais podendo 

criar imparcialidade advinda do terceiro imparcial e também problemas comportamentais entre 

as partes, isto é, há a possibilidade do med-árbitro torna-se imparcial e as partes se sentirem 

pressionadas a realização do acordo negociado considerando que em momento ulterior o 

julgador (med-árbitro) obteve acesso a informações confidenciais no momento da mediação. 
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Foi percebido que o procedimento med-arb é altamente flexível considerando que 

mescla a flexibilidade ofertada da mediação com a flexibilidade ofertada pela arbitragem. 

Argumentou-se ainda que é possivel que utilizar o med-árbitro as partes estão mais passiveis à 

utilização da boa-fé na mediação ao tentarem negociar. Assim, a negociação seria mais robusta 

e honesta com relação a demanda proposta considerando que ao tratarem de determinado 

assunto, o med-árbitro no exercicio de sua dupla função em dado momento seria o tomador da 

decisão proferindo a sentença arbitral vinculativa; contudo, sem sentido oposto alegou-se que 

as partes podem não ser honestas durante o procedimento de mediação considerando que o 

mediador será o mesmo indivíduo que julgará o conflito, em caso de não existência do acordo 

negociado. Assim, a utilização do med-árbitro poderá constituir maior assimetria de informação 

impactando diretamente no comportamento das partes. 

No que tange à aplicabilidade jurídica, em conformidade com a Convenção de Nova 

York possibilita a homologação, pelo tribunal arbitral, da solução firmada na mediação o que 

tornará o acordado internacionalmente executável nos termos da respectiva Convenção. Assim, 

a med-arb pode servir como incentivo para a devida execução do acordo negociado, 

considerando que não há legislação em âmbito internacional que torne executável o acordo 

negociado em sede de mediação. Assim, o acordo firmado em sede de mediação sem que seja 

homologado faria com que o respectivo acordo na tentativa frustrada de execução, isto é, no 

caso de pretensão resistida, fosse executado como se um contrato fosse, sem nenhum tratamento 

especial. 

O capítulo supracitado ressaltou ainda a repercussão ética na adoção do med-árbitro. 

Utilizar o mesmo imparcial para procedimentos distintos pode causar problemas éticos ao med-

árbitro, sobretudo quando da sua (im) parcialidade. Argumenta-se ainda a possível repercussão 

jurídica de violação do devido processo legal quando se utiliza o med-árbitro. Utilizar o med-

árbitro pode tornar-se problemático considerando que a violação da ampla defesa e 

contraditório (art. 5, inciso LV da CRFB/88), por consequência a violação do devido processo 

legal (art. 5, inciso LIV da CRFB/88) uma vez que que haverá troca de informações que poderão 

exercer influência sob  a figura do julgador, sem que haja oportunidade de real (e não 

meramente nominal) de participação, sobretudo na apresentação de argumentações contrárias à 

informações cedidas vistas como sigilosas.   



207 
 

Por fim, o capítulo analisou um país de cada continente, como amostragem, objetivando 

tentar provisionar como será dada a implementação do procedimento med-arb na realidade 

brasileira. Para a análise em questão, foi pesquisado um país de cada continente, como 

amostragem; representando respectivamente :  (i) a Oceania, foi pesquisado a Austrália; (ii) a 

África foi pesquisado a África do Sul; (iii) a América do Sul, foi pesquisada a Bolívia; (iv) a  

Ásia, foi pesquisada a China; (v) a América do Norte, foi pesquisado o Estado de Ontário , 

localizado no Canadá; (vi) a América Central, foi pesquisado Costa Rica e; (vii) Europa, foi 

pesquisado a Inglaterra. 

 Concluiu-se com o respectivo capítulo que utilizar a med-arb pode tornar-se vantajoso 

quando utilizado o med-árbitro; contudo, em sentido oposto, utilizar a med-arb com diferentes 

imparciais desenvolvendo diferentes funções (mediador e árbitro) torna-se mais oneroso tendo 

em vista que haverá o pagamento de dois procedimentos e dois profissionais para 

desenvolverem a função de terceiros imparciais. Além do investimento financeiro, realizar 

med-arb com terceiros imparciais distintos não há economia de lapso temporal tendo em vista 

que poderá haver duplo exame da causa, pela fase de mediação e pela fase de arbitragem.  

Numerosas vezes as partes tendem a buscar o Poder Judiciário como deliberador da 

solução final do conflito, uma vez já instaurado; a prática de litigio faz parte da cultura local 

brasileira e como consequência trouxe consigo a morosidade judicial, tendo em vista o grande 

número de demandas propostas. 

Diante da realidade fática, é capaz de trazer insatisfação na resolução do conflito devido 

à ausência de atendimento das necessidades demandadas de casa caso concreto, seja pela 

morosidade na prestação jurisdicional, mitigação da confidencialidade, ausência de 

flexibilidade e especialidade. 

Com o advento do CPC/2015, foi fomentado uma possibilidade já presente na realidade 

brasileira: a utilização dos métodos alternativos de solução de conflito; contudo, a sua 

respectiva utilização deve ser sopesada entre os possíveis riscos e beneficios ofertados para 

cada caso concreto demandado. Um possível viés de análise que pode ser feito é justamente a 

tomada de decisão do agente entre litigiar judicialmente ou resolver o conflito por intermédio 

dos métodos alternativos de solução de conflito, em especial, da med-arb.  
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Para tanto, foi a analisado os incentivos sob a perspectiva da análise econômica do 

direito no qual foi considerado que o agente tomador de decisão é portador da racionalidade 

econômica. O capítulo III cuidou de analisar o litigio sob a perspectiva econômica com fulcro 

na teoria da análise econômica de direito objetivando responder ao questionamento de quando 

será vantajoso as partes resolverem seus conflitos diante da med-arb, considerando os custos e 

beneficios auferidos economicamente. 

Assim, a pesquisa propôs a análise do valor esperado da reivindicação judicial (VERJ) 

pelo método retroativo indutivo da árvore da decisão no modelo extensivo proposta por Cooter 

e Ulen (2010); isto é, o capítulo  cuidou de analisar, no plano teórico baseada em probabilidades, 

as variáveis entre o que o autor da ação judicial espera que vá receber depois de iniciado o 

processo judicial e os possíveis eventos como consequencias econômicas para as combinações 

de diversos atos, sob o critério padrão pelo qual o resultado econômico é o maior esperado, 

como uma média a longo prazo. 

Para o desenvolvimento da análise proposta, foram considerados eventos que integram 

o custo de apresentação judicial, tais como: o custo de julgamento, relação de oferta e demanda 

nos serviços advocatícios, controle quantitativo de reivindicações judiciais, julgamentos, que 

por sua vez integram a base de cálculo da VERJ. 

Conclui-se que quando o valor final da VERJ foi maior que o custo de apresentação da 

demanda judicial, a parte deverá utilizar da racionalidade econômica, maximizando seus 

resultados e minimizando seus custos, iniciar uma demanda judicial; contudo em sentido 

oposto, quando o valor da VERJ foi inferior  ao custo de apresentação da demanda judicial, a 

parte encontra incentivos de  ordem econômica para não iniciar uma demanda judicial e optar 

por tentar resolver o conflito por outro método alternativo. Por fim, quando o valor da VERJ 

foi equivalente ao valor do custo de apresentação da demanda judicial, a parte encontra-se na 

zona de indiferença sob o prisma da análise econômica do direito. 

Observou-se ainda que a VERJ pode apresentar vieses devido à assimetria de 

informações, isto é, em alguns casos é possível que as partes candidatas a demandantes podem 

portar uma racionalidade econômica adversa da realidade pela errônea percepção do litigio, 

sendo consideradas otimistas ou pessimistas quando ao resultado final da VERJ.  Uma vez que 

a parte se apresenta otimista quanto ao resultado da demanda, expressando-se valor irreal 
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quanto a realidade fática,  a parte tende a recusar a utilização de qualquer acordo negociado que 

expresse valor inferior as suas expectativas.  Em sentido oposto, quando a parte se apresenta 

pessimista  quanto ao resultado da demanda, a parte tende a aceitar o acordo negociado, 

abandonando assim a ideia de judicialização do conflito. Assim, afirmou-se que a parte 

portadora da racionalidade econômica, e por consequência sendo neutra ao risco, encontra 

incentivos para demandar judicialmente quando a VERJ for superior ao custo de apresentação 

da demanda judicial. 

O capítulo demostrou ainda que as partes podem adotar não somente a racionalidade 

econômica, considerando ainda elementos subjetivos tais como celeridade, especialidade, 

confidencialidade, flexibilidade procedimental; podendo ainda a parte apresentar adotar ações 

comportamentais sob incertezas. Caso a parte seja avessa ao risco de julgamento judicial ou aos 

seus respectivos erros optará pelo acordo negociado, no bojo med-arb. Assim, os individuos 

podem valor outros elementos, de ordem subjetiva, que não se limitam as análises objetivas 

percebidas pela teoria econômica para a tomada de decisão entre litigar judicialmente ou adotar 

a med-arb como método alternativo de resolução de conflito.   

Ressalta-se que todo e qualquer método de solução de conflito é passível de defeitos e 

adequações, a depender do caso concreto. Assim, observando as deficiências apresentadas pela 

arbitragem e pela mediação, foi criado a possibilidade de uma novo procedimento que objetiva 

resguardar as características vistas como vantajosas dos procedimentos em separado 

(arbitragem e mediação) e mitigações das características vistas como indesejáveis. 

Por fim,  o capítulo IV cuidou, no primeiro momento, de analisar a med-arb à luz do 

ordenamento jurídico brasileiro. Em conformidade com a legislação pátria, é vedado a 

utilização do med-árbitro (art. 7 da Lei de Mediação) no procedimento objeto de pesquisa do 

presente trabalho; isto é, o ordenamento jurídico pátria faculta as partes a utilização da med-arb 

mas veda expressamente a utilização do procedimento híbrido com o desenvolvimento da dupla 

função cumulada em um só sujeito. Foi então exposto as possíveis vantagens e desvantagens 

da utilização da med-arb com terceiros imparciais distintos.  

Foi analisado ainda a natureza jurídica da cláusula med-arb e seus respectivos efeitos; 

concluiu-se a natureza jurídica da cláusula é contratual; logo, considerando que o contrato é um 

negócio jurídico, podem as partes dispor, inclusive efetuar a quebra contratual pulando a fase 
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da mediação e dirigindo-se diretamente a arbitragem. Por ter natureza jurídica contratual, em 

caso de quebra contratual resolve-se (ou pelo menos deveria) por meio da indenização da quebra 

contratual; contudo, não é assim que se apresenta no ordenamento jurídico pátrio que dispõem 

a obrigatoriedade da realização da mediação, caso haja cláusula prévia, ainda que uma parte 

não deseje.  

Sob esse aspecto, conclui-se que a legislação pátria que ordena a participação da 

mediação (art. 2, § 1o da Lei de Mediação) fere e ameaça o próprio instituto da mediação como 

um todo. Isto é, obrigar as partes a participarem da mediação, ainda que seja à primeira reunião 

de mediação, fere à autonomia de vontade das partes e a voluntariedade. Considerando que os 

princípios medulares da mediação são a autonomia de vontade e a voluntariedade, impor uma 

regra de participação as partes, é ameaçar o instituto da mediação de forma a macular o 

procedimento. 

Do mesmo modo, foram observadas outras problemáticas na adoção da med-arb nos 

moldes legislativos brasileiros; objetivou-se analisar a influência da cultura local brasileira 

como base comparativa para sua respectiva adoção ou não;  concluiu-se que ordenamento 

jurídico pátrio tem tentando criar incentivos aos individuos para que haja utilização de métodos 

autocompositivos; o CPC/2015 por diversas vezes faz alusão ao uso da mediação e arbitragem. 

Já na Lei de Arbitragem, há incentivo a outro método autocompositivo: a conciliação; na Lei 

em comento, determina que o árbitro deverá tentar conciliar as partes, no que couber, durante 

o procedimento arbitral. Contudo, a conclusão supracitada é tão somente uma conclusão parcial, 

tendo em visto que ausencia de dados fornecidos pelas Câmaras, não é possível responder de 

maneira precisa, devido à insuficiência de dados,  se há efetivamente influência da cultura legal 

brasileira para métodos híbridos e/ou autocompositivos; não sendo possível estabelecer o (in) 

sucesso brasileiro na adoção do procedimento med-arb; espera-se que no decurso do tempo  a 

cultura brasileira recue no que tange à cultura de litigiosidade judicial avance na utilização dos 

métodos alternativos, quando assim forem adequados, de maneira a desafogar o Poder 

Judiciário e viabilizar soluções que se satisfaça as necessidades dos envolvidos. 

Outra problemática percebida na adoção da med-arb com base no ordenamento jurídico 

brasileiro é a necessidade de produção antecipada de prova no bojo do procedimento med-arb; 

considerando que não há legislação própria que regule a med-arb, em ocorrência do 

procedimento híbrido é necessário análise legislativa da Lei de Mediação e Lei de arbitragem; 
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já tratado o aspecto da importância da produção de provas antecipadas para acordos negociados 

na med-arb, agora será tratado o aspecto legislativo e seus possível contrassenso 

O art. 381 do CPC/2015 assegurou a possibilidade da produção de antecipada de provas 

em casos de urgência (inciso I) e também com o objetivo de viabilizar a autocomposição (inciso 

II) e para evitar que as partes ajuízem ações (inciso III). Deste modo, o art. 381 da lei comento 

assegurou aos individuos a pleitearem perante o Poder Judiciário a produção de provas 

antecipadas por qualquer meio probatório lícito, ainda que não seja típico. 

Concluiu-se que na produção de provas antecipada as partes podem compartilhar 

informações de maneira prévia, que por consequência permite o acesso mútuo ao conjunto 

probatório possuído pela parte contrária. A partir desse compartilhamento é possível que as 

partes articulem suas estratégias após avaliarem a possibilidade de condenação (ou não), (não) 

facilitando a realização dos acordos negociados, com base nas informações obtidas nas provas 

antecipadas, considerando que na produção de provas antecipadas a parte contrária terá acesso 

as provas produzidas de maneira antecipatória. Então afirma-se: A experiencia com a produção 

de provas antecipadas pode ser bastante benéfica para as partes agirem de maneira cooperativa 

e chegarem a uma solução negociada.  

A problemática no instituto da produção antecipada de prova inicia-se  quando a 

arbitragem já está instaurada, e não há ajuste prévio específico sobre a produção de provas 

antecipada. Conforme comando legal que versa sobre a mediação,  havendo processo arbitral 

em curso, as partes podem se submeter à mediação. Quando da submissão da mediação a 

arbitragem fica suspensa por prazo suficiente para a realização da mediação, não ficando a 

suspensão da arbitragem prejudicada de conceder medidas de urgência (art. 16, § 2 da Lei de 

Mediação); concluiu-se que  recorrer ao Poder Judiciário para a produção antecipada de prova 

pode ser considerada uma medida anti-arbitral e ainda, a Lei de Mediação  o CPC/2015 ferem 

o princípio basilar arbitral da competencia-competencia centralizando no Poder Judiciario a 

resolução de conflitos; mais do que a cultura local, é possível a reflexão de cultura legislativa 

centralizadora de atos e litígios perante ao Poder Judiciário. 

No capítulo aludido propôs-se algumas soluções para a problemáticas apresentadas em 

forma de alteração legislativa. A proposto foi pensado a partir da reflexão legislativa do 

ordenamento jurídico vigente que não se coaduna com as possíveis necessidades e 
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peculiaridades de cada caso concreto demandado; e mais, a legislação da mediação, arbitragem 

e CPC/2015 não se coadunam por completo mitigando a autonomia de vontades das partes e 

engessando o procedimento med-arb. A proposta pensada foi na alteração legislativa da 

mediação de forma a garantir a respectiva fruição do procedimento híbrido. 

Tratou-se ainda dos cuidados da elaboração da cláusula escalonada na modalidade med-

arb, com sugestão de redação afim de evitar as patologias próprias da má redação e interpretação 

que podem macular o procedimento híbrido como um todo. 

Por fim, buscou-se analisar sob a perspectiva da análise econômica do direito a execução 

de promessa de mediação prévia no âmbito da med-arb, conforme o ordenamento jurídico 

pátrio. Decerto, a utilização de parciais distintos mitiga a possibilidade de imparcialidade, 

contaminação e problemas comportamentais; contudo, se a principal argumentação para utilizar 

a med-arb é a economia de tempo e financeira, justamente por ser utilizado o med-árbitro, qual 

seria a vantagem auferida pelas partes com respectiva vedação? Procurando responder ao 

presente questionamento, o capítulo cuidou de pesquisar e auferir as possíveis (des) vantagens 

à luz da analise econômica do direito. 

O objetivo principal do presente capítulo, e da pesquisa como um todo, foi analisar sob 

a perspectiva da análise econômica do direito as possíveis vantagens auferidas na utilização do 

procedimento med-arb. Contudo, como pode ser constado os objetivos periféricos da pesquisa 

foi alcançado mas o mesmo não pode ser relatado quando ao objetivo principal devido à 

ausência de informações fornecidas pelas Câmaras de Arbitragem e Mediação pesquisadas.  

A análise econômica do direito proposto inicialmente na pesquisa foi realizada tão 

somente no campo teórico sendo inviabilizado a sua explorada no campo prático devido á 

ausencia informacional das Câmaras sobre seus respectivos relatórios e base de dados. 

Para análise teórica foram aplicadas teorias econômicas no que tange à eficiência com 

relação aos possíveis gastos para a realização, manutenção e administração da med-arb. Devido 

à ausência informacional, partiu-se então da premissa que o valor a ser desprendido para a 

realização da med-arb como método alternativo de solução de conflito cumula o valor 

despendidos para a realização da mediação somados aos valores desprendidos para realização 

da arbitragem. Assim, sendo a med-arb nos moldes teoricamente ofertados pelas câmaras 
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brasileiras não oferecem quaisquer vantagens econômicas o que pode mitigar e desincentivas 

sua respectiva utilização. 

Ressalta-se que as únicas Câmaras brasileiras que ofertam ao público descontos na 

utilização do procedimento híbrido med-arb são as Câmaras CAMARB e FGV. Quanto a 

CAMARB, o regulamento de custas de procedimentos determina que uma vez que o requerido 

não participa da mediação, e o requerente der início ao procedimento arbitral na respectiva 

Câmara, o valor já depositado pelo requerente a título de taxa de administração da mediação 

será convolado como taxa de registro da arbitragem. Assim, percebe-se que a Câmara 

supracitada oferta incentivo a parte requerente a participar da mediação de maneira prévia uma 

vez que possibilita a convolação da taxa de início do procedimento arbitral, como sendo a taxa 

depositada, anteriormente para instauração do procedimento de mediação. 

O regulamento da Câmara da FGV informa ainda que caso as partes cheguem a um 

acordo voluntário durante o procedimento arbitral antes do Termo de Arbitragem, os honorários 

a serem pagos aos árbitros serão equivalentes à 20 % (vinte por centro) do valor mínimo 

indicado pela respectiva câmara. Percebeu-se ainda que a Câmara da FGV oferta desconto caso 

as partes cheguem ao acordo voluntário (que poderá ser por intermédio da mediação) incidental 

à arbitragem e da mesma maneira oferta desconto de 50% (cinquenta por cento) na utilização 

do procedimento arbitral, caso as partes não cheguem ao acordo negociado e voluntário durante 

o procedimento de mediação. 

Contudo, mesmo as Câmaras que auferiram alguma vantagem econômica para as partes 

que queiram adotar o procedimento med-arb, ainda assim não são suficientes tendo em vista 

que o valor será superior se comparada a adoção de um procedimento, arbitral ou mediação, em 

separado. Assim, o cumprimento só será eficiente para a med-arb, com base na perspectiva 

econômica, caso o seu custo de cumprimento seja menor que p benefício do cumprimento para 

as partes. Considerando que as partes possuem racionalidade econômica, ao perceberem tais 

dados, objetivaram maximizar seus lucros e minimizar seus custos, logo, conclui-se: A med-

arb na realidade brasileira não aufere beneficios objetivos, sob o ponto de vista econômico, para 

os praticantes. Não se pretende dizer que a conclusão será imutável, por obvio é possível que 

haja variabilidade dos incentivos para a utilização da med-arb em conformidade com os dados 

a serem fornecidos pelas Câmaras Arbitrais e de Mediação, se um dia fornecerem. 
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Não se pretende esgotar a pesquisa sobre a temática; ao contrário, pretende-se continuar 

pesquisando sobre a temática em momento oportuno e posterior objetivando a análise 

incialmente proposta de aferição das vantagens e desvantagens sob o prisma econômico na 

utilização da med-arb nas Câmaras brasileiras e mediação e arbitragem. Contudo, atualmente, 

devido à ausencia de dados a pesquisa não pode concluir o objetivo principal o que pode 

demonstrar uma das hipóteses levantas inicialmente: a cultura brasileira de litigiosidade não 

fomenta a utilização da med-arb. 
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