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RESUMO 

 

FERNANDES, Amanda Federico Lopes. A convenção de resolução consensual de 

conflitos. 2020. 277p. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

 

O presente trabalho tem por escopo discutir a convenção de resolução consensual de 

conflitos dentro de um contexto de promoção e protagonismo da justiça 

consensual/conciliativa. Tanto a nível nacional quanto a nível internacional, os meios 

consensuais estão ganhando destaque como procedimentos que buscam pacificar demandas 

que encontram soluções mais adequadas extrajudicialmente. Tem-se como objeto de estudo 

a convenção de resolução consensual de conflitos como negócio jurídico processual, 

indagando-se se dela decorrem efeitos processuais e se estes são vinculantes, haja vista a 

declaração de vontade das partes cristalizada em compromisso ou cláusula contratual que 

define a realização dos procedimentos de negociação, mediação e/ou conciliação prévia ou 

posteriormente a um meio adjudicatório ou, ainda, que excetue a realização da mediação ou 

da conciliação judiciais determinadas pelo artigo 334 do Código de Processo Civil. Para 

tanto, o estudo do direito comparado é de serventia. Buscar-se-á enfrentar os temas 

relacionados ao descumprimento da convenção de resolução consensual de conflitos e a 

quais possíveis respostas processuais poderiam ser buscadas perante o juiz/árbitro 

competente pela condução do meio adjudicatório. O trabalho também se propõe a enfrentar 

questões que colocam à prova a efetividade da convenção de resolução consensual de 

conflitos, tais como: o desequilíbrio de poderes dos participantes do meio consensual; a 

insuficiência econômica e informacional relacionada à realização do meio consensual; e, em 

matéria de direito do consumidor, a imposição judicial de procedimento de ODR, de 

negociação transformada pela tecnologia, como requisito de admissibilidade da ação 

judicial, independentemente de pactuação pelas partes de convenção de resolução 

consensual de conflitos. 

 

Palavras-chave: MASCs. Meios consensuais. Justiça consensual/conciliativa. Convenção 

de resolução consensual de conflitos. Negócio jurídico processual. Efeitos processuais. 

Efeitos vinculantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

FERNANDES, Amanda Federico Lopes. The consensual dispute resolution convention. 

2020, 277p. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

The present paper aims at discussing the consensual dispute resolution convention within a 

context of encouragement and prominence of the consensual/conciliative justice. The 

consensual procedures are gaining the spotlight both nationally and internationally as 

proceedings that seek to pacify disputes that find more appropriate solutions out of the 

courts. The object of study is the consensual dispute resolution convention as a procedural 

legal transaction. It is inquired whether any procedural effects stem from such transaction or 

whether its effects are binding, considering that the parties’ will is crystallized in an 

agreement or contractual clause that determines that the parties take part in the negotiation, 

mediation and/or conciliation procedures prior or subsequently to an adjudicatory procedure 

or, that excepts for the parties to take part in the judicial mediation or conciliation, which are 

established by article 334 of the Civil Procedure Code. To this end, the comparative law 

study is of assistance. It is intended to face both the matters concerning the breach of the 

consensual dispute resolution convention and the possible procedural reliefs that could be 

sought before the judge/arbitrator, who is competent for the conduct of the adjudicatory 

procedure. The paper also proposes to address issues that test the effectiveness of the 

consensual dispute resolution convention, such as: the unbalance of powers of the 

participants in the consensual procedures; the lack of economic and informational means 

relating to the participation in the consensual procedures; and, regarding consumer law 

matters, the judicial imposition of an ODR procedure as the technology-transformed 

negotiation, as a requirement of admissibility of the lawsuit, regardless of an agreement by 

the parties to a consensual dispute resolution convention. 

 

Keywords: ADRs. Consensual procedures. Consensual/conciliative justice. Consensual 

dispute resolution convention. Procedural legal transaction. Procedural effects. Binding 

effects. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Todo texto deve ser compreendido em cada momento e 

em cada situação concreta de uma maneira nova e 

distinta. Está comprovada a insuficiência da ideologia 

estática da interpretação jurídica e do pensamento 

voltado à ‘vontade do legislador’. A realidade social é o 

presente; o presente é vida – e vida é movimento. O 

direito não é uma entidade estática.” 

- Ada Pellegrini Grinover1 

 

Inicia-se o presente trabalho com trecho do último livro publicado por GRINOVER, 

em homenagem e porque esse bem resume a necessidade de utilização de um método de 

interpretação de normas, o método evolutivo – conforme indicado pela autora – que cuida 

do presente e da observação do direito como uma entidade dinâmica. 

Ainda de acordo com os ensinamentos de GRINOVER, nota-se que o método de 

interpretação evolutiva foi aplicado ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional 

de modo que foi alcançada “a visão de um acesso à ordem jurídica justa e ao exercício de 

jurisdição, legitimado pela observância de diversos princípios constitucionais (expressos ou 

implícitos)”2. Tal visão, contudo, quando ocorreu, não abrangeu os métodos adequados de 

resolução de conflitos, seu propósito era afastar ameaças a garantias processuais 

fundamentais, compreendendo o direito de ação como devido processo legal. 

Assim, defendendo-se a extensão da interpretação evolutiva do princípio da 

inafastabilidade com o objetivo de aperfeiçoar os instrumentos processuais para uma 

adequada tutela dos conflitos, juntamente com a mudança de mentalidade da sociedade, 

chega-se à concepção de acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa3.  

 
1 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 114. 
2 Ibid, p. 115. 
3 WATANABE, Kazuo. Acesso à ordem jurídica justa: conceito atualizado de acesso à justiça, processos 

coletivos e outros estudos. Belo Horizonte: Del Rey, 2019, p. XIII e 3. 
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Para WATANABE, não existe um verdadeiro acesso à justiça sem a inclusão dos 

denominados meios consensuais de resolução de conflitos4. Estes se caracterizam pela 

dimensão e incentivo da composição dos litigantes e, a depender das circunstâncias fáticas, 

são percebidos como critérios mais apropriados do que a sentença, uma vez que propiciam 

uma solução mais adequada à peculiaridade da demanda e às condições e necessidades das 

partes em conflito5. 

Os meios consensuais, mais especificamente: negociação, mediação e conciliação, 

foram eleitos, em recorte metodológico, como componentes da convenção de resolução 

consensual de conflitos, ora principal objeto de estudo, e inserem-se na classificação dos 

chamados Meios Adequados de Solução de Conflitos, cujo acrônimo MASC foi traduzido, 

de maneira evolutiva e dentro da lógica de adequação da forma de resolução de conflitos ao 

caso concreto, a partir de ADR – alternative dispute resolution6. 

A lógica em questão é resultante de um conceito que à época – a partir da década 

de 60, com a pesquisa “Projeto de Florença” e, da década de 70, com o evento “Pound 

Conference” – e até os dias atuais, tratando-se principalmente da realidade brasileira, 

mostrou-se inovador ao se contrapor ao formalismo do acesso à justiça e ao buscar o 

direcionamento de processos judiciais aos mais adequados meios de resolução de conflitos. 

Fala-se do conceito de Tribunal Multiportas que inaugurou discussão, estudo e aplicação 

prática dos MASCs tanto a nível internacional quanto nacional.  

A nova ordem estabelecida pelo Tribunal Multiportas se tornou inevitável e define 

uma disposição das partes em conflito de se apropriarem deste, de o gerenciarem 

individualmente, sem se socorrerem de pronto ao aparelho estatal, que é o Poder Judiciário7. 

A disposição em questão também é promovida pelas diversas normativas e políticas públicas 

que aqui e alhures se observam e, afinal, traduz-se na convenção que as partes inserem em 

 
4 “Sem a inclusão dos chamados meios consensuais de solução de conflitos, como a mediação e a conciliação, 

não teremos um verdadeiro acesso à justiça. Certo é que, em algumas espécies de controvérsias, como já ficou 

mencionado, faltaria o requisito da adequação à solução dada pelo critério da adjudicação.” (WATANABE, 

2019, p. 82).  
5 WATANABE, 2019, p. 82. 
6 LEE, Joel. The evolving “A” in ADR. Disponível em: <http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2012/03 

/14/the-evolving-a-in-adr/>. Acesso em: 6 abr. 2019. 
7 “Les modes alternatifs de règlement des conflits constituent désormais une réalité incontournable, tant au 

niveau national qu’international, dont l’enjeu, notamment économique, ne doit pas être sous-estimé. Cette 

inclination en faveur d’un mode de résolution amiable des différends caractérise cette volonté de se 

réaproprier et de gérer individuellement son conflit en s’efforçant de ne pas recourir à l’apareil étatique.” 

(HUCHET, Guillaume. La clause de médiation. Thèse pour le doctorat en droit – Faculté de Droit, Université 

Jean Moulin Lyon 3, Lyon, 2007, p. 16).  
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instrumento contratual, visando estabelecer, ao mesmo tempo, um meio consensual como 

MASC e um impedimento transitório de recurso à tutela jurisdicional adjudicatória. 

A convenção de resolução consensual de conflitos se apresenta como um real 

desafio em termos de implementação dos meios consensuais8, o que justifica a sua escolha 

e importância como tema de estudo. A metodologia empregada na presente dissertação se 

refere aos seguintes métodos de pesquisa9: (i) dialético, pela análise e discussão de posições 

doutrinárias que convergem ou se contrapõem às considerações ora propostas; (ii) indutivo, 

uma vez que se preconiza a experimentação de uma resposta processual ao inadimplemento 

da convenção de resolução consensual de conflitos a partir de posições e classificações 

doutrinariamente defendidas e utilizadas; e (iii) comparatístico, ao se intentar estudo de 

direito comparado com relação aos efeitos contratuais e processuais das convenções de 

resolução de conflitos, bem como em relação à obrigatoriedade da mediação previamente ao 

ingresso em juízo.   

Colocam-se os principais questionamentos relacionados à convenção de resolução 

consensual de conflitos que surgiram e que, enfim, permearam e direcionaram o escopo deste 

trabalho: tal forma de pactuação é reconhecida como uma previsão contratual válida, eficaz 

e exigível? É capaz de regular situações jurídicas processuais? É efetiva e capaz de obrigar 

os contratantes, evitando, ainda que momentaneamente, a resolução de conflitos por meios 

adjudicatórios? 

As respostas são buscadas ao longo de cinco capítulos que, ao mesmo tempo, criam 

um pano de fundo para ponderações e apresentam as conclusões relacionadas aos meios 

consensuais e à forma de resolução consensual de conflitos prevista contratualmente, bem 

como, ao final, testam a própria efetividade desta. 

 
8 Conforme bem pontuado por FALECK: “O debate produtivo, hoje em dia, talvez não orbite mais em torno 

da inquestionável eficácia dos métodos alternativos para a resolução de disputas. O real desafio é implementar 

tais métodos com criatividade e inteligência, conseguindo o comprometimento e o desenvolvimento de 

habilidades das partes envolvidas, para evitar gasto de recursos, tempo, energia emocional, deterioração dos 

relacionamentos e perda de oportunidades na resolução de disputas, bem como para permitir a maior 

participação dos interessados, para que estes atinjam seus objetivos, com maior satisfação com o processo e 

com os resultados.” (FALECK, Diego. Um passo adiante para resolver problemas complexos. In: SALLES, 

Carlos Alberto de; LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes; SILVA, Paulo Eduardo Alves da (Coord.). 

Negociação, mediação e arbitragem – curso básico para programas de graduação em Direito. São Paulo: 

Método, 2012, p. 272). 
9 Considerando a classificação metodológica proposta por MARCHI (Cf. MARCHI, Eduardo C. Silveira. Guia 

de Metodologia Jurídica: teses, monografia e artigos. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 86-87). 
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O primeiro capítulo tem como propósito contextualizar o surgimento e 

desenvolvimento dos MASCs nos âmbitos internacional e doméstico, apresentar os meios 

consensuais, com destaque para a mediação, visto que é o meio comumente incentivado por 

normativas e políticas públicas direcionadas aos MASCs10 – fenômeno a ser observado nessa 

dissertação, notadamente quando estudada a tendência de se ampliar a caracterização dos 

meios autocompositivos indiretos e, ao mesmo tempo, a necessidade que se contrapõe de 

distingui-los –, como também definir o objeto de estudo.  

Diante do contexto de promoção e incentivo dos MASCs e, sobretudo, dos meios 

consensuais, o segundo capítulo se propõe a estudar o papel relevante que a denominada 

justiça consensual ou conciliativa vem ganhando, o minissistema normativo identificado em 

torno desta, a partir de diretrizes e legislações nacionais relativas aos meios consensuais, 

bem como a concepção do acesso à ordem jurídica justa como norma fundamental do 

processo civil brasileiro. A expressão justiça consensual/conciliativa é utilizada por 

GRINOVER com base no conceito vanguardista de jurisdição que ela preconiza. Jurisdição 

não mais caracterizada como atividade, função e poder, mas, atividade, função e garantia de 

acesso à justiça, abarcando, portanto, a justiça consensual/conciliativa como espécie de 

jurisdição11. As considerações resultantes dos temas ora indicados servirão de contexto 

especialmente para a questão da efetividade da convenção de resolução consensual de 

conflitos. 

A partir do terceiro capítulo e tendo em vista as considerações resultantes dos 

capítulos anteriores com relação a todo um contexto de incentivo aos MASCs e da justiça 

consensual/conciliativa, passar-se-á a analisar a tipificação da convenção de resolução 

consensual de conflitos. Esta como um negócio jurídico processual sobre os meios 

consensuais, sendo que alguns exemplos desse tipo de negócio jurídico servirão como 

objetos de análise: (i) a transação; (ii) o compromisso; (iii) a “convenção de processo 

 
10 Citam-se, por exemplo: (i) Mediation Act norte-americano, (ii) Model Law on International Commercial 

Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation da UNCITRAL, (iii) United 

Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation conhecida como 

Convenção de Cingapura, (iv) Diretiva 2008/52/CE do Parlamento da União Europeia; e, no âmbito doméstico: 

(v) Política Pública de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses instituída pela Resolução nº 125 do 

CNJ, (vi) Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de 

solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, conhecida 

como Lei de Mediação, (vii) Lei Federal nº 13.867 de 26 de agosto de 2019, que possibilita a opção pela 

mediação ou arbitragem para a definição dos valores de indenização nas desapropriações por utilidade públicas, 

etc. 
11 GRINOVER, 2016, p. 7, 18 e 30. 
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participativo”12; (iv) a cláusula escalonada, que prevê a realização de um meio consensual 

em combinação com um meio adjudicatório, condicionando a realização deste posterior ou 

previamente àquele; (v) a convenção acerca das regras referentes à condução de 

procedimentos consensuais; e (vi) a “cláusula assimétrica” de resolução conflitos. Esta 

última tem a sua expressão forjada tendo em conta a sua pactuação a partir de uma relação 

jurídica com assimetria de poderes contratuais que determina que um MASC específico 

somente poderá ser realizado por uma das partes13. 

O quarto capítulo se dedica a estudar os efeitos processuais da convenção de 

resolução consensual de conflitos, tendo em consideração o protagonismo assumido pela 

justiça consensual/conciliativa e toda uma mobilização empreendida em termos legais, 

institucionais e políticos a favor dos meios consensuais.  

Dessa forma, serão analisados os possíveis efeitos processuais, negativo ou 

suspensivo, que decorrem da convenção de resolução consensual de conflitos. Aquele 

característico da concepção da realização da convenção de resolução consensual de conflitos 

como requisito de admissibilidade do processo judicial ou arbitral, referindo-se ao interesse 

de agir, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito; este, por sua vez, 

decorrente da compreensão da convenção de resolução consensual de conflitos como uma 

condição suspensiva processual, a fim de que as partes participem, ao menos, da primeira 

reunião do meio consensual. Os efeitos em referência, também tendo em conta a importância 

da redação clara e expressa da convenção de resolução consensual de conflitos, serão 

considerados face ao estudo de direito comparado que ora se intentou com relação aos 

regimes legais e às decisões dos tribunais da Inglaterra/País de Gales14, Cingapura e França.  

 
12 Conforme denominação adotada por CABRAL (Cf. CABRAL, Antonio do Passo; DA CUNHA, Leonardo 

Carneiro. Negociação direta ou resolução colaborativa de disputas (collaborative law). In: ZANETI Jr., 

Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça Multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e 

outros meios adequados de resolução de conflitos. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 737). 
13 A expressão encontra inspiração nas ponderações de ROPO acerca do paradigma dos “contratos 

assimétricos” (Cf. ROPO, Vincenzo. Il Contratto del Duemila. 3ª ed. Torino: G. Giapichelli Editore, 2011, 

p. 87-89). 
14 Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia fazem parte do Reino Unido da Grã-Bretanha e, a 

despeito da união política entre os países, Irlanda do Norte e Escócia possuem as suas jurisdições legais 

independentes, com normativas próprias (“The United Kingdom (the UK) has three separate legal systems: 

one each for England and Wales, Scotland and Northern Ireland. This reflects its historical origins. (...) 

England and Wales has a common law legal system, which has been established by the subject matter heard 

in earlier cases and so is the law created by judges. It originated during the reign of King Henry II (1154-89), 

when many local customary laws were replaced by new national ones, which applied to all and were thus 

‘common to all’. (...) At present, as a result of EU legislation, many modern laws are applicable across the 

whole United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland but there can be differences (for example, in 
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O estudo de direito comparado levou em consideração uma escolha metodológica 

dos três primeiros países referidos, como representantes de um mesmo sistema da common 

law (Cingapura tem o seu sistema jurídico baseado na common law inglesa), e um país 

representante do sistema da civil law, os quais se contrapõem também em relação ao 

entendimento dos efeitos processuais decorrentes da convenção de resolução consensual de 

conflitos, exemplificando a análise dos efeitos suspensivo e negativo, respectivamente. 

Adianta-se que o presente trabalho assumirá uma posição eclética quanto aos efeitos 

processuais da convenção de resolução consensual de conflitos, isto é, defender-se-á que a 

realização do meio consensual previamente ao processo judicial ou arbitral, conforme 

pactuado pelas partes, constitui um requisito de admissibilidade do julgamento do mérito 

(interesse de agir), cujo efeito negativo, na hipótese de o requisito não ser atendido, é todavia 

postergado até que a parte autora novamente se quede inerte ou se recuse a participar em 

reunião do meio consensual durante o período suspensivo determinado pelo juiz/árbitro. Ou 

seja, buscando atender aos princípios de economia e eficiência processual, eventual extinção 

do processo, sem resolução do mérito por inexistência de interesse de agir do requerente, 

que desrespeitou o pacto convencionado quanto à realização do meio consensual, somente 

seria declarada após a nova tentativa de reunião entre as partes, momento durante o qual o 

processo judicial/arbitral estará suspenso, restar frustrada em razão da conduta recalcitrante 

do requerente. 

Também será estudada a contratação de “cláusula opt out”, que se refere à 

convenção que excetua a obrigatoriedade legal de realização da mediação ou da conciliação 

quando do ingresso em juízo, levando-se em consideração a coerência desse tipo de negócio 

jurídico processual diante da conjuntura de estímulo ao uso dos meios consensuais no âmbito 

judicial, a característica de quase-obrigatoriedade da mediação/conciliação processual 

determinada pelo Código de Processo Civil e, uma vez mais, as experiências jurídicas de 

países estrangeiros (no caso, Itália, Inglaterra/País de Gales e França15). 

 
property law where the law of Scotland resembles civil systems more than English law).” RAB, Suzanne. Legal 

systems in the UK (England and Wales): overview. Disponível em: 

<https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-636-

2498?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1#co_anchor_a412956>. 

Acesso em: 12 set. 2019). Assim, o estudo de direito comparado envolvendo países britânicos referir-se-á ao 

entendimento jurisprudencial firmado pelos tribunais da Inglaterra e País de Gales e ao regime legal único 

aplicável a estes países. 
15 A escolha metodológica de estudo de direito comparado se pautou nos diferentes “graus de obrigatoriedade” 

de realização da mediação previamente ao ingresso em juízo nos países indicados, tendo em vista a 

classificação proposta por QUEK, com uma escala de 1 a 5, sendo que: (i) 1º grau de obrigatoriedade se refere 

a “Categorical or discretionary referral (with no sanctions for refusal)”; (ii) 2º grau se refere a “Requirement 

 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-636-2498?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1#co_anchor_a412956
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-636-2498?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1#co_anchor_a412956
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Por fim, no quinto capítulo, a convenção de resolução consensual de conflitos e, em 

especial, a sua efetividade serão colocadas à prova, tendo em vista a legítima preocupação 

que surge a partir da tensão entre os princípios informadores dos meios consensuais: a 

autonomia da vontade das partes e a decisão informada ante a necessidade de se lidar com a 

desigualdade de poderes e vulnerabilidades dos participantes dos meios consensuais. 

Inclusive, em matéria de direito do consumidor, serão discutidas particularidades que se 

observam quanto ao meio consensual da negociação como uma ODR, quer dizer-se, a 

negociação transformada pela tecnologia, que passou a ser imposta como requisito de 

admissibilidade do julgamento do mérito por alguns tribunais brasileiros, 

independentemente da celebração de convenção de resolução consensual de conflitos pelo 

consumidor e pelo fornecedor. 

Em resumo, o que se almejou com o presente trabalho, ao longo de seus cinco 

capítulos, foi avaliar uma predisposição da sociedade quanto à resolução consensual de 

conflitos, quanto à efetivação dos meios consensuais por meio de uma convenção 

contratualmente estabelecida, propondo-se para tanto conceitos e instrumentos processuais 

que fundamentem a força vinculante da convenção de resolução consensual de conflitos. 

Não se ignora a grande dificuldade que se impõe com relação à mudança de 

mentalidade e cultura social – de uma cultura de sentença para uma cultura de pacificação16 

– que, não surpreendentemente, pode gerar resistência quanto à aceitação da força vinculante 

da convenção de resolução consensual de conflitos por magistrados, árbitros e pelas próprias 

partes contratantes. Contudo, espera-se que o presente trabalho possa iluminar possíveis 

caminhos que fundamentem a efetivação da convenção de resolução consensual de conflitos 

e, em última instância, a dinamicidade da vida refletida em arranjos contratuais com efeitos 

 
to attend mediation orientation session or case conference to explore mediation”; (iii) 3º grau se refere a “‘Soft’ 

sanctions (making mediation a prerequisite for filing a case or obtaining legal aid; imposing cost sanctions 

for unreasonable refusal to mediate, etc.)”; 4º grau se refere a “Opt-out scheme (compulsory discretionary or 

categorical mediation with provision to be exempted)”; e 5º grau se refere a “‘No exemptions’ (Categorical or 

discretionary referral with sanctions for non-compliance)” (QUEK, Dorcas. Mandatory mediation: an 

oxymoron? Examining the feasibility of implementing a court-mandated mediation program. In: Cardozo 

Journal of Conflict Resolution, vol. 11, 2010, p. 488-490). Itália possui um regime legal relativo à 

obrigatoriedade da mediação judicial no grau máximo, Inglaterra e País de Gales possuem um regime legal que 

se caracteriza como o 3º grau de obrigatoriedade da mediação, já França possui um regime legal relativo à 

mediação que, de modo geral, envolvendo matérias cível e comercial, caracteriza-se pelo menor grau na escala 

sugerida por QUEK. 
16 WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 

MORAES, Maurício Zanoide de. Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. São 

Paulo: DPJ, 2005, p. 684-690 e Id., 2019, p. 75-79. 
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processuais que garantem o acesso à ordem jurídica justa e que as normas precisam 

acompanhar.  
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CONCLUSÃO 

 

A convenção de resolução consensual de conflitos é fruto do conceito de Tribunal 

Multiportas, que surgiu em resposta à crise de desempenho da justiça formal e veio 

acompanhado da concepção de alternative dispute resolution, cujo acrônimo ADR foi 

traduzido para o português como MASC (meio alternativo de solução de conflitos que, 

conforme visto, evoluiu para meio adequado de solução de conflitos e, num contexto de 

práticas colaborativas, distingue-se como meio amigável). Independentemente da percepção 

dos meios de resolução de conflitos como alternativos, adequados ou amigáveis, neles estão 

sempre inseridos os meios consensuais, compreendidos como aqueles cuja finalidade é 

predispor a realização de acordo pelas partes, conforme ensinamentos de SALLES659.    

Os meios consensuais da negociação, da mediação e da conciliação foram 

escolhidos como componentes da convenção de resolução consensual de conflitos, objeto de 

estudo do presente trabalho. Foi-se analisado um quadro normativo, também a nível 

internacional, bem como de políticas públicas domésticas, voltado à promoção dos meios 

consensuais. Com relação ao Brasil, constatou-se um minissistema de justiça consensual 

respaldado na garantia do amplo e adequado acesso à Justiça, considerando-se, inclusive, 

novo conceito de jurisdição, abarcando a justiça consensual/conciliativa, conforme 

preconizado por GRINOVER660. 

Todas as discussões relativas a tal quadro de incentivo aos meios consensuais 

servem de contexto e fundamento para as ponderações apresentadas ao longo do trabalho, 

especialmente com relação à efetividade da convenção de resolução consensual de conflitos. 

Resumem-se as principais constatações e conclusões: 

 

1. A convenção de resolução consensual de conflitos constitui negócio jurídico 

processual embasado na declaração de vontade apta a escolher a categoria 

jurídica e a estruturar o conteúdo eficacial direcionado a situações jurídicas 

processuais.  

2. Foram analisados alguns exemplos de negócios jurídicos processuais válidos e 

eficazes: a transação, o compromisso, a “convenção de processo participativo”, 

 
659 SALLES, 2011, p. 172-173. 
660 GRINOVER, 2016, p. 18 e 65. 
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a cláusula escalonada e outros possíveis negócios jurídicos processuais relativos 

aos meios consensuais, particularmente, a denominada cláusula assimétrica que 

determina a realização do meio consensual ou de outros MASCs 

exclusivamente por uma das partes. 

3. Com relação ao efeito processual da convenção de resolução consensual de 

conflitos, no que se refere ao impedimento transitório da tutela jurisdicional 

adjudicatória, de modo simplificado, entende-se que três podem ser as respostas 

dadas pelo Poder Judiciário ou competente tribunal arbitral. A primeira delas, a 

qual pode ser percebida como decorrência da própria atitude dos tribunais 

estatais de desconsiderarem a normativa legal que prevê a obrigatoriedade de 

realização da mediação/conciliação processual antes de se seguir com o 

processo, refere-se à simples atitude de ignorar a convenção de resolução 

consensual de conflitos, de não questionar o imediato recurso ao meio 

heterocompositivo. As duas outras possíveis respostas seriam a extinção do 

processo (judicial ou arbitral), sem resolução do mérito, ou a sua suspensão. 

4. Com relação às duas respostas processuais, apresentou-se neste trabalho 

proposição que almeja compatibilizá-las. Em vista da relevância do interesse de 

agir, como requisito condicionante de legítimo exercício do direito processual 

de ação, compreende-se que a ausência de tentativa prévia de realização do meio 

consensual, conforme pactuado pelas partes, deixa de preencher requisito de 

admissibilidade do julgamento do mérito. Contudo, visando evitar uma resposta 

processual demasiadamente desproporcional com a declaração imediata de 

extinção do processo, sem resolução do mérito, a qual implica a 

desconsideração de atos e custas procedimentais, defende-se a postergação do 

efeito negativo decorrente da inexistência do interesse de agir. Assim, propõe-

se que eventual descumprimento da convenção de resolução consensual de 

conflitos, uma vez verificado “in statu assertionis” pelo juiz, à luz das 

informações trazidas na petição inicial, ou conforme alegado pela parte 

irresignada, deverá gerar a suspensão temporária do processo para que as partes 

intentem o meio consensual, sob pena de, neste segundo momento, mantendo-

se o autor inerte, o processo seja extinto, sem julgamento do mérito. Outrossim, 

porquanto a tentativa de realização do meio consensual durante o período 

suspensivo determinado pelo juiz/árbitro reste intentada pelas partes, a sua 

conduta estará sujeita à aplicação de penalidades em termos de lealdade 
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processual (entende-se que tal consideração também é aplicável à hipótese de 

tentativa do meio consensual durante período suspensivo do processo 

judicial/arbitral, conforme determinado por convenção de resolução consensual 

de conflitos que preveja a realização do meio consensual incidentalmente ao 

processo adjudicatório).  

5. A imprescindibilidade de se observar requisitos legalmente previstos para o 

exercício do direito processual de ação – como técnica de filtragem do interesse 

de agir661 – é reconhecida como medida legítima que atende ao binômio 

“necessidade-adequação” diante da utilidade do processo. O caminho de 

extrema flexibilização dos requisitos, malgrado aparente resguardar a garantia 

constitucional de acesso à justiça e a economia processual, em realidade, 

reafirma a cultura de litigiosidade. Cultura esta que, contraditoriamente, é 

desgastada pela dificuldade de acesso aos tribunais por uma parcela da 

população que é afligida pelas mais diversas vulnerabilidades. 

6. Assim, o que se propugna é que pretensões que não demonstrem interesse 

processual sejam filtradas pelo judiciário/tribunal arbitral – determinando-se a 

suspensão processual e eventual extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, na hipótese de o autor se manter inerte quanto à nova tentativa de 

realização do meio consensual. O filtro em questão independe de lege ferenda, 

da criação de novas condições da ação ou novos pressupostos processuais. 

Entende-se que a aplicação de regras processuais, com base nos requisitos de 

admissibilidade do julgamento do mérito previstos legalmente, depende tão 

somente de uma cognição sumária dos fatos narrados pelo autor ou da 

contestação do réu e, se necessário, de ponderação da conduta das partes em 

atendimento à lealdade processual. 

7. Para fins de verossimilhança da narrativa do autor da ação ou da contestação do 

réu, é preciso verificar se a convenção de resolução consensual de conflitos 

prevê de maneira expressa e clara os seus efeitos processuais. A declaração de 

vontade das partes apta a condicionar o direito processual de ação não pode ser 

dúbia, o que reforça a importância da adequada redação da convenção de 

resolução consensual de conflitos. 

 
661 COSTA, 2017, p. 284-285. 
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8. Após o juízo de cognição sumária quanto à ausência de tentativa de realização 

do meio consensual ou de manifestação da parte irresignada, cabe ao juiz/árbitro 

encaminhar as partes à primeira reunião de mediação/conciliação/negociação e 

alertá-las quanto à aplicação de eventual penalidade contratual ou legal relativa 

à ausência na reunião ou, ainda, de condenação nas penas de litigância de má-

fé e outras consequências processuais relacionadas ao desestímulo do uso 

prematuro e, por vezes, indevido do meio adjudicatório. 

9. Na hipótese, contudo, de uma das partes descumprir expressa convenção de 

resolução consensual de conflitos ao ingressar diretamente com ação judicial ou 

iniciar procedimento arbitral, de a parte irresignada fundamentadamente se opor 

e o juiz/árbitro não declarar a inexistência de interesse de agir do autor, 

seguindo-se o processo à fase de prolação de sentença, faculta à parte 

irresignada interpor recurso contra a sentença ou iniciar ação judicial anulatória 

de sentença arbitral.  

10. Defende-se, ainda, que, de forma a afastar o efeito negativo postergado 

decorrente da convenção de resolução consensual de conflitos, conforme e a 

partir da contestação do réu, na hipótese de o autor compreender que o requisito 

de admissibilidade do julgamento do mérito foi atendido, deverá este comprovar 

que convidou aquele para participar da primeira reunião do procedimento 

consensual ou que aquele declinou o convite ou não compareceu ao encontro, 

para fins de se seguir com o processo judicial/arbitral. Ressalta-se, todavia, que, 

mantendo-se o réu silente diante de alegação desvirtuada do autor quanto ao seu 

interesse de agir, a convenção de resolução consensual de conflitos restará 

tacitamente distratada. 

11. Nada impede que o juiz/tribunal arbitral questione as partes sobre a viabilidade 

de uma nova tentativa de realização do meio consensual no início ou ao longo 

do processo – a ação do tempo pode ser transformadora para o conflito e o 

relacionamento das partes.  

12. Em matéria de direito do consumidor, magistrados das regiões sul, sudeste e 

nordeste do país consideraram que a realização de negociação em ambiente e 

conforme procedimento propiciados pela ODR constitui requisito de 

admissibilidade do julgamento do mérito, independentemente de previsão 

contratual que cristalize a vontade das partes de intentarem o meio consensual. 

Observa-se que existe um poder transformador da ODR sobre o procedimento 
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de negociação. Este previsto contratualmente como um meio de resolução 

tradicional de conflitos, muitas vezes, sequer é observado pelos magistrados 

como um MASC ou etapa obrigatória da cláusula escalonada, enquanto a 

negociação transformada pela tecnologia já foi imposta ao consumidor como 

requisito de admissibilidade do julgamento do mérito, cujo efeito negativo é 

postergado até que a negociação com o fornecedor em plataforma digital de 

resolução de conflitos disponibilizada pelo governo federal não seja intentada.  

13. É preciso atentar-se para situações de vulnerabilidade que podem ser 

observadas na prática quando as partes decidem por afastar, transitoriamente, o 

meio adjudicatório (ou quando a elas são impostas a realização do meio 

consensual, como reflexo de uma política de desjudicialização das demandas 

consumeristas), em especial se o meio de resolução de disputas é 

imperiosamente facilitado ou modificado pela tecnologia. A vulnerabilidade 

econômica, desde que relacionada à vulnerabilidade informacional, pode 

representar uma causa de nulidade do negócio jurídico processual. Nesse caso, 

é esperado que a parte vulnerável se manifeste sobre e comprove os prejuízos 

processuais. As vulnerabilidades econômica e de informação ganham 

relevância quando a parte não possui acesso à tecnologia da plataforma de 

resolução de disputas ou não possui informações suficientes acerca do 

funcionamento desta e do procedimento de negociação online, por exemplo, 

podendo constituir verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça para o consumidor.   

14. Ao se considerar uma postura judicial difundida de desjudicialização de 

demandas, sejam as demandas consumeristas ou envolvendo outras matérias, é 

preciso considerar que o direito de acesso à justiça, à ordem jurídica justa deve 

ser efetivado e assegurado pelos instrumentos processuais que permitem a 

realização dos mais diversos direitos, não somente numa perspectiva 

processualista de aplicação de condicionantes do direito de ação, mas também, 

como bem ensina WATANABE662, diante das reais necessidades da população 

que, na sua maioria, é carente de informação, meios financeiros e conhecimento 

dos seus próprios direitos. 

 

 
662 WATANABE, 2019, p. 8. 
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Está-se diante, portanto e afinal, de uma dificuldade de conscientização da 

sociedade que é também uma das grandes barreiras que se impõem à efetivação dos meios 

consensuais no Brasil, a despeito de haver previsão legal da quase-obrigatoriedade da 

mediação/conciliação processual – vez que a sua realização depende de direitos 

transacionáveis e da não rejeição de ambas as partes –, e de haver tantos outros instrumentos 

normativos que buscam promovê-los. Não é de se espantar que essa barreira de 

conscientização social se estenda à aceitação da força vinculante da convenção de resolução 

consensual de conflitos por magistrados, árbitros e pelas próprias partes contratantes. 

Circunstância esta que se ambicionou enfrentar e responder ao se considerar os efeitos 

processuais da convenção de resolução consensual de conflitos. 
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