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RESUMO 

FALECK, Diego. Desenho de Sistemas de Disputas: Construção de Arranjos 

Procedimentais Adequados e Contextualizados para Gerenciamento e Resolução de 

Controvérsias. Tese (Doutorado em Direito Processual) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

A tese aborda a técnica de desenho de sistemas de resolução de disputas, entendida como a 

organização deliberada e intencional de procedimentos ou mecanismos processuais, que 

interagem entre si, e, quando aplicáveis, de recursos materiais e humanos, para a 

construção de sistemas de prevenção, gerenciamento e resolução de disputas. A 

delimitação do objeto da presente tese se justifica pela lacuna existente na análise 

convencional, direcionada a apenas um ou outro mecanismo de resolução de disputas, 

consubstanciados nos métodos formais mais familiares para os operadores do direito: 

adjudicação por um tribunal estatal, arbitragem, conciliação ou mediação e negociação. A 

tese argumenta que a utilização de uma nova lente sistêmica poderá ampliar 

substancialmente, para o operador do direito, a sua capacidade de invenção e 

implementação de estratégias adequadas à resolução de disputas. Tais lentes compreendem 

a mudança do enfoque de análise de um mecanismo particular para o reconhecimento de 

toda a ordem de mecanismos processuais e canais disponíveis às partes em um 

determinado contexto, como estes funcionam e principalmente como eles interagem – uma 

análise de sistemas. Sob esta perspectiva, a tese explora um outro importante pressuposto 

para a construção de arranjos procedimentais: a adequação. O trabalho argumenta que o 

fator que incrementará as chances da adequação da resposta processual ao contexto será o 

processo de concepção, construção e implementação do arranjo procedimental, sob a 

perspectiva sistêmica. O processualista deve estar atento aos passos inexoráveis que a 

tarefa de desenhar sistemas de resolução de disputas requer ; esses passos serão abordados 

detalhadamente no trabalho. A tese sustenta que, sem a devida reflexão e ação sobre os 

temas identificados em cada uma das etapas necessárias para o desenho de um sistema, o 

trabalho de construção da resposta processual será mais difícil e o risco de inadequação 

será agravado.  

 

Palavras-chave: Métodos Adequados de Solução de Controvérsias – Métodos Consensuais 

– Desenho de Sistemas de Disputas – Mecanismos Processuais – Arranjos Procedimentais 

– Negociação – Mediação – Conciliação – Arbitragem – Métodos Híbridos – Resolução de 

Disputas – Cláusulas Escalonadas. 



ABSTRACT 

FALECK, Diego. Dispute Systems Design: Creating Adequate Procedural Schemes to 

Manage and Resolve Controversies in Specific Contexts. Doctoral Thesis, Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, 2017. 
 

The thesis addresses the topic of dispute systems design, regarding the intentional 

organization of resources and procedures, which interact with each other, to prevent, 

manage and resolve disputes. The investigation is important due to the gap in the 

conventional analysis in dealing with dispute resolution, that aims at one or other dispute 

resolution mechanism, related to the most familiar formal methods used by lawyers and 

parties: court adjudication, arbitration, conciliation, mediation or negotiation. The thesis 

argues that a systemic approach could substantially improve the means for invention and 

implementation of adequate strategies for dispute resolution in the context of the myriad of 

situations in which this is necessary. Such an approach requires that the focus of attention 

be shifted from a particular mechanism of dispute resolution to the broad array of available 

channels and mechanisms in a given context, how they work, and mainly, how they 

interact with each other and the people involved: a systems level analysis. Under such 

perspective, the thesis addresses another important aspect of dispute design: the adequacy. 

The thesis argues that the element that will increase the chances of adequacy of the 

procedural response to the context is the process of thinking, building and implementing 

the procedural scheme, under the systemic approach. The designer should be mindful of 

the inexorable steps that the dispute systems design initiative requires, which are addressed 

in detail in the work. The thesis demonstrates that, without careful and structured planning 

and execution regarding the main issues that lay at every necessary step of the dispute 

design process, the work of building an adequate procedural response may prove difficult 

and risky.  
 

Keywords: Alternative Dispute Resolution (ADR) – Amicable Dispute Resolution – 

Dispute Systems Design – Procedural Mechanisms – Procedural Methods and Processes – 

Negotiation – Mediation – Conciliation – Arbitration – Hybrid Methods – Dispute 

Resolution – Multi-step Clauses. 

 



RÉSUMÉ 

FALECK, Diego. Dessin de Systèmes de Disputes: Construction d’Arrangements 

Procéduraux Adéquats et Contextualisés pour la Gestion et Résolution de Controverses. 

Thèse (Doctorat en Droit Processuel) – Faculté de Droit, Université de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 
 

La thèse approche la technique de dessin de systèmes de résolution de disputes, comprise 

comme l’organisation délibérée et intentionnelle de procédures ou mécanismes 

processuels, qui interagissent entre eux, et, quand applicables, de ressources matérielles et 

humaines, pour la construction de systèmes de prévention, gestion et résolution de 

disputes. La délimitation de l’objet de cette thèse se justifie par la lacune existante dans 

l’analyse conventionnelle, dirigée seulement à l’un ou l’autre mécanisme de résolution de 

disputes, manifestés dans les méthodes formelles les plus familiales pour les opérateurs du 

droit: adjudication par un tribunal de l’État, arbitrage, conciliation ou médiation et 

négociation. La thèse argumente que l’utilisation d’une nouvelle lentille systémique pourra 

amplifier substantiellement, pour l’opérateur du droit, la capacité d’invention et 

d’implémentation de stratégies adéquates pour la résolution de disputes. Telles lentilles 

comprennent le changement de la perspective de l’analyse d’un mécanisme particulier à la 

reconnaissance de tout ordre de mécanismes processuels et canaux disponibles à les parties 

dans un contexte déterminé, comment ceux-ci fonctionnent et principalement comment  ils 

interagissent – une analyse de systèmes. Sous cette perspective, la thèse explore un autre 

important présupposé pour la construction d’arrangements de procédures: l’adéquation.  Le 

travail argumente que le facteur qui augmentera les chances d’adéquation de la réponse 

processuelle au contexte sera le processus de conception, construction et implémentation 

de l’arrangement de procédures, sous la perspective systémique. Le processualiste doit être 

attentive aux pas inexorables que la tâche de dessiner des systèmes de résolution de 

disputes exige – ils seront abordés avec détail dans ce travail. La thèse soutient que, sans la 

réflexion et l’action dues sur les thèmes identifiés en chacune des étapes nécessaires pour 

le dessin d’un système, le travail de construction de la réponse processuelle sera plus 

difficile et le risque de manque d’adéquation sera plus grave.  
 

Mots-clés : Méthodes Adéquats de Solution de Controverses – Méthodes Consensuelles – 

Dessin de Systèmes de Disputes – Mécanismes Processuels – Arrangements Procéduraux – 

Négociation – Médiation – Conciliation – Arbitrage – Méthodes Hybrides – Résolution de 

Disputes – Clauses Echelonnées.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Delimitação temática 

 

O tema desenvolvido no presente trabalho relaciona-se à técnica de desenho de 

sistemas de resolução de disputas1 (DSD). O DSD pode ser entendido como a organização 

deliberada e intencional de procedimentos ou mecanismos processuais, que interagem 

entre si, e, quando aplicáveis, de recursos materiais e humanos, para a construção de 

sistemas de prevenção, gerenciamento e resolução de disputas2.  

Carlos Alberto de Salles3 inaugura o campo de reflexão que a tese procura 

aprofundar, ao tratar da instrumentalidade metodológica do processo e defender a 

construção de procedimentos consensuais para resolução de litígios. Salles propõe o estudo 

do processo de modo a propiciar a adequação e a avaliação de respostas processuais em 

contextos customizados. 

A delimitação do objeto da presente tese se justifica pela lacuna existente na análise 

convencional, que obstaculiza o avanço proposto por Salles: ao lidar com o problema da 

                                                        
 
1 Os termos “disputa”, “conflito” e “controvérsia” normalmente não são tratados por autores como 

intercambiáveis. Vide: SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de 

Janeiro: Forense, 2011, p. 8. Como demonstraremos a seguir, ao tratarmos dos fundamentos da teoria da 

resolução de disputas, a expressão “conflito” será utilizada para designar o fenômeno em seu aspecto mais 

amplo e social, conforme proposição dos sociólogos, e “disputas” como a unidade do conflito, sob o aspecto 

individualizado e sob a ótica instrumental de sua resolução. Cf. MENKEL-MEADOW, Carrie. Roots and 

Inspirations: A Brief History of the Foundations of Dispute Resolution. In: MOFFITT, Michael L.; 

BORDONE, Robert C. (Eds.). The Handbook of Dispute Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press, 

2005, p. 13-31. Seguindo a visão de Salles, consideramos “controvérsia” como cada um daqueles pontos 

integrantes do conflito que podem ou não ser submetidos a um mecanismo de solução, de acordo com a 

deliberação da parte. Quando necessário, utilizaremos o termo “litígio”, normal e informalmente relacionado 

a medidas de enfrentamento, judiciais ou arbitrais, já propostas, ainda que tal distinção não se encontre na 

doutrina. Por vezes, e quando cabível pela natureza do argumento, utilizaremos os termos “conflito” e 

“disputa” de forma intercambiável.  
2 O conceito foi apresentado pela primeira vez na década de 90 por William Ury, Jeanne Brett e Steven 

Goldberg, na obra: URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes 

Resolved: Designing Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993. O primeiro artigo 

sobre o tema no país é de autoria do próprio candidato e trata da aplicação do Desenho de Sistemas de 

Disputas a caso de acidente aéreo. Vide: FALECK, Diego. Introdução ao Design de Sistemas de Disputas: 

Câmara de Indenização 3054. Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre e Curitiba, ano V, n. 23, p. 7-

32, jun.-ago.-set. 2009. Vide também a seguinte dissertação de mestrado sobre o tema: OSTIA, Paulo 

Henrique Raiol de. Desenho de Sistema de Solução de Conflitos: sistemas indenizatórios em interesses 

individuais homogêneos. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) - Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Orientadora: Susana Henriques da Costa.  
3 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 

20 et seq. 
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litigiosidade em geral, o enfoque doutrinário e legislativo predominante direciona-se a 

apenas um ou outro mecanismo de resolução de disputas, consubstanciados nos métodos 

formais mais familiares para os operadores do direito: adjudicação por um tribunal estatal, 

arbitragem, conciliação ou mediação e negociação4. 

O estudo identifica um espaço vazio no estudo do processo e dos meios adequados 

de solução de controvérsias (MASCs) e propõe que o desafio conceitual seja expandido. A 

tese argumenta que a utilização de uma nova lente sistêmica poderá ampliar 

substancialmente,  para o operador do direito, a sua capacidade de invenção e 

implementação de estratégias adequadas à resolução de disputas. Tais lentes compreendem 

a mudança do enfoque de análise de um mecanismo particular para o reconhecimento de 

toda a ordem de mecanismos processuais e canais disponíveis às partes em um 

determinado contexto, o reconhecimento de como estes funcionam e principalmente de 

como eles interagem – uma análise de sistemas5.  

Em regra, mais de um mecanismo e canal diferente estão disponíveis para utilização 

por uma parte em disputa. Nossa tese distingue entre os aspectos endossistêmicos de um 

sistema de resolução de disputas – entendidos como os elementos e condições internos de 

um determinado arranjo procedimental, incluindo a seleção, combinação e sequenciamento 

dos mecanismos processuais selecionados, bem como a qualidade com a qual são 

efetivamente praticados – e os aspectos exossistêmicos. Estes, por sua vez, compreendem 

os canais alternativos que uma parte pode escolher para resolver a sua disputa – o diferente 

menu de portas disponíveis, que competem entre si e oferecem tais mecanismos 

processuais, com diferentes características. Cada canal pode ser compreendido per se como 

um sistema de resolução de disputas. O conjunto de tais canais ou sistemas forma um 

macrossistema, que abrange o universo de opções processuais, disponíveis às partes para 

tratamento de suas controvérsias. 

                                                        
4 Como evidencia a vasta literatura nacional relativa aos mecanismos propriamente considerados e aos 

instrumentos normativos sobre o tema, tais como a Resolução n. 125 de 2010 do Conselho Nacional de 

Justiça; os artigos 3o, 165 e seguintes do Novo Código de Processo Civil; a Lei n.13.140 de 2015, Lei de 

Mediação; e o art. 2o, inciso VI do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. 
5 Novamente, uma análise sistêmica examina como os mecanismos de resolução de disputas, formais e 

informais, interagem uns com os outros e com as partes em disputas. Cf. LoPUCKI, Lynn M. The Systems 

Approach to Law. Cornell Law Review, Ithaca, NY, v. 82, n. 3, p. 479-522, Mar. 1997. Disponível em:  

http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol82/iss3/1 Acesso em: 1 dez. 2016. (“To ‘analyze’ a system is to 

break it down into its constituent parts, to determine the nature and identity of its subsystems, and to explain 

the relationships among them”, p. 482-83).  

http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol82/iss3/1
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A tese explora um outro importante pressuposto trazido por Salles para a capacitação 

do processualista6 na construção de arranjos procedimentais7 de resolução das disputas: a 

adequação8. O trabalho argumenta que o fator que incrementará as chances da adequação 

da resposta processual ao contexto será o processo de construção e implementação do 

arranjo procedimental, sob a perspectiva sistêmica. O processualista deve estar atento aos 

passos inexoráveis que a tarefa de desenhar sistemas de resolução de disputas requer: (i) 

iniciativa; (ii) diagnóstico da situação conflituosa; (iii) definições acerca de objetivos e 

variáveis intrínsecas do sistema; (iv) construção do sistema; (v) implementação e 

avaliação.  

A tese sustenta que, sem a devida reflexão e ação sobre os temas identificados em 

cada uma das etapas necessárias para o desenho de um sistema, o trabalho de construção 

da resposta processual será mais difícil e o risco de inadequação será agravado. A 

construção do arranjo procedimental deve sempre se dar levando-se em conta o 

macrossistema existente, que oferecerá o raio de opções procedimentais para as partes. Em 

regra, para ter eficácia, o arranjo deve ser construído de maneira a corporificar a melhor 

opção procedimental para as partes ou grupos que poderão utilizá-lo. 

Especificamente sobre a questão da avaliação9, a tese distingue entre a avaliação 

formativa, ou seja, aquela conduzida durante a operação com vistas ao constante 

aprimoramento do sistema, e a avaliação somativa, ou seja, a avaliação final de resultados 

do sistema desenhado10. 

                                                        
6 O termo “processualista” foi utilizado proposital e propositivamente para definir o ator com potencial de 

envolvimento na atividade de concepção, construção e implementação de arranjos procedimentais 

consensuais. O texto se refere normalmente ao especialista nesse mister como “designer”. O advogado, o 

operador do direito em geral, o mediador e o profissional de resolução de disputas foram considerados ao 

longo do trabalho como “processualistas” e, desejavelmente, potenciais “designers”.  
7 Ao longo do trabalho encontra-se a referência tanto a “arranjos procedimentais” quanto a “sistemas” de 

resolução de disputas. Toda vez que um arranjo implicar a interação entre diferentes mecanismos processuais 

e as partes em disputa, utilizaremos os termos de maneira intercambiável. 
8 Como elaboraremos com mais detalhes em seguida, pelo enfoque criativo e construtivo que propomos, o 

conceito de adequação é definido pelo encaixe entre o problema e a solução procedimental proposta, em 

termos de sua capacidade de possibilitar às partes o alcance dos seus objetivos e a satisfação dos seus 

interesses e de lidar efetivamente com as barreiras ou impedimentos à solução consensual do problema. 
9 Apesar de o problema da avaliação do arranjo procedimental ter sido destacado por Salles do conceito de 

adequação, por uma questão metodológica preferimos tratar do tema como um dos aspectos intrínsecos da 

adequação, como melhor desenvolveremos. O processo de construção e implementação de um procedimento 

adequado requer ambas as modalidades de avaliação: (i) a formativa, ainda na fase de implementação do 

arranjo, com o objetivo de corrigir os rumos e aperfeiçoar o seu funcionamento e a (ii) somativa, feita ao 

cabo da implementação do arranjo procedimental, com o objetivo de evidenciar elementos relevantes do 

paradigma para a construção de novos arranjos adequados. 
10 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 319. 
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O advogado, por exemplo, pode estar diante da tarefa de redigir uma cláusula 

escalonada para prever o sequenciamento e a utilização dos métodos adequados de 

resolução de disputas que atendam à relação comercial entre empresas com relevante 

potencial de conflito, como por exemplo um franqueador e seus franqueados. Talvez, no 

papel de gestor em um tribunal, o operador do direito esteja incumbido de implementar 

determinada política pública de mediação e conciliação, para lidar com a judicialização de 

determinado tipo de disputa, como por exemplo as oriundas do seguro obrigatório 

DPVAT11.  

Talvez no papel de coordenador jurídico de um grande evento, como os Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, o operador do direito esteja preocupado com a 

redução dos custos financeiros e humanos das naturais disputas decorrentes de toda a sorte 

de obras de construção, contratos temporários, organização de eventos, relações com 

consumidores e atletas, que certamente terão impacto no orçamento público. Ou ainda, 

como diretor jurídico de uma grande empresa, sua missão seja criar processos para 

gerenciar e resolver disputas com o menor custo e maior preservação de relacionamentos 

no mercado e com seus consumidores.  

O processualista pode estar à frente de uma instituição pública ou privada imbuída da 

missão de trazer alívio e indenização a vítimas de uma tragédia, como um acidente aéreo, 

um incêndio em uma casa noturna, um grande vazamento de óleo em uma região portuária 

ou o rompimento de uma barragem que afete um considerável número de moradores de 

uma determinada região, pequenos negócios e o meio ambiente. 

Os dispositivos do Novo Código de Processo Civil (CPC), da recente lei de 

mediação, e a atual política judiciária de incentivo aos métodos consensuais promovida 

pela Resolução 125/10 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) claramente demonstram o 

apoio em mecanismos processuais, principalmente na mediação e conciliação, como a 

estratégia primordial que melhorará o desempenho do Poder Judiciário para a pacificação 

da sociedade. Todavia, nossa tese sustenta que persiste um hiato entre as inovações 

                                                        
11 O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, chamado Seguro 

DPVAT, indeniza vítimas de acidentes de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre. São três categorias 

de danos cobertas pelo seguro: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares. 

Trata-se de uma modalidade de disputa repetitiva de grande volume, que gera milhares de ações mensais 

perante o Poder Judiciário, o qual, por sua vez, vem utilizando a modalidade “mutirão de conciliação” para 

lidar com o tema. Vide: CNJ - Conselho Nacional de Justiça. Conciliação evita judicialização de 165 mil 

disputas ligadas ao Seguro DPVAT. Agência CNJ de notícias, Brasília-DF, 14 out. 2016. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83666-conciliacao-evita-judicializacao-de-106-mil-disputas-ligadas-ao-

seguro-dpvat. Acesso em: 1 dez. 2016. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83666-conciliacao-evita-judicializacao-de-106-mil-disputas-ligadas-ao-seguro-dpvat
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83666-conciliacao-evita-judicializacao-de-106-mil-disputas-ligadas-ao-seguro-dpvat
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processuais trazidas e a espécie de reflexão necessária para capacitar o processualista a 

encontrar respostas processuais adequadas às situações mencionadas. 

O discurso de frustração da sociedade com a falta de efetividade da adjudicação 

estatal como método monopolista de resolução de controvérsias deu lugar à promessa 

messiânica de salvação por meio dos demais mecanismos primários de resolução de 

disputas, que incluem a negociação, conciliação, mediação e a arbitragem.  

Todavia, a frustração com o oligopólio de tais mecanismos processuais pode se 

avizinhar, se estes não forem praticados de maneira a construir respostas adequadas aos 

contextos dos problemas que se prestam a resolver. Programas judiciais de conciliação que 

geram insatisfação, câmaras de mediação e arbitragem esvaziadas e a reticência no uso da 

mediação não tardarão, em médio e longo prazo, a cobrar o preço dos juristas e 

legisladores por respostas mais convincentes. 

A tese apresenta a visão sistêmica com o intuito de iluminar a ponte entre a inserção 

dos mecanismos consensuais de resolução de controvérsias no ordenamento jurídico 

nacional e a efetiva construção de respostas procedimentais adequadas e contextualizadas, 

nos diversos cenários da vida jurídica. A visão sistêmica busca oferecer uma nova 

perspectiva ao processualista: de empoderamento para a construção deliberada, 

democrática e colaborativa de soluções procedimentais adequadas aos contextos 

respectivos.  

Para tanto, sustentamos, sua atenção deve se deslocar dos mecanismos processuais 

isoladamente considerados. O objetivo do trabalho é estabelecer fundamentos analíticos 

para o desenho e implementação de sistemas consensuais de resolução de disputas, 

evitando que estes sejam desenvolvidos de maneira intuitiva, ou não deliberada, o que 

pode comprometer a eficácia e a eficiência desta espécie de iniciativa.  

Ao processualista caberá entranhar o que denominamos de visão sistêmica da 

situação conflituosa, e entender que a adequação de sua resposta dependerá da medida em 

que o processo de construção e implementação endereçou efetivamente os temas 

pertinentes em cada uma das etapas que a atividade requer. O trabalho tem o objetivo de 

mostrar a visão sistêmica como o pressuposto que facilitará ao profissional a construção 

criativa de procedimentos consensuais que fluam por entre os limites da lei e a rigidez das 

instituições.  
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1.2  Desenvolvimento seguido 

A tese foi desenvolvida em quatro partes, divididas em diversos capítulos e tópicos. 

A primeira parte visa a caracterizar o cenário nacional com relação aos métodos 

consensuais de solução de controvérsias, a situação nacional de alta litigiosidade e a 

cultura predominante de opção por mecanismos custosos para lidar com as disputas. Em 

seguida, busca-se mapear os avanços legislativos no sentido de esboçar uma resposta para 

a questão da litigiosidade e insatisfação da sociedade com a crise da Justiça por meio do 

forte apoio nos mecanismos processuais consensuais de solução de controvérsias, 

individualmente considerados.  

Ainda na primeira parte, estabelecem-se os momentos metodológicos do direito 

processual, até o advento da consensualidade e da instrumentalidade metodológica do 

processo, como um polo irradiador de inovações, principalmente a proposta de Salles, 

relacionada ao enfoque do processualista como construtor de arranjos procedimentais 

consensuais adequados. 

A segunda parte apresenta a visão sistêmica, como um pressuposto que supre a 

lacuna identificada na análise processual convencional, para maximizar as possibilidades 

de adequação na empreitada de construção de arranjos procedimentais ou sistemas de 

resolução de disputas. Com esse objetivo, o conceito de adequação é definido e bem assim 

as etapas ou passos inexoráveis do processo de construção e implementação de 

procedimentos ou sistemas de resolução de disputas, de maneira a iluminar as diversas 

variáveis que a literatura e os casos conhecidos de sistemas de resolução de disputas 

evidenciam como dignas da atenção do designer. 

Temas relevantes são abordados em seguida, como o cabimento contextual da 

iniciativa, propriamente dita, de desenho de um sistema de resolução de disputas, e o 

papel, os desafios e as expectativas do processualista, advogado, profissional de resolução 

de disputas e operador do direito como designers de sistemas de disputas. 

Em seguida, o trabalho trata dos amplos desafios do diagnóstico de uma situação 

conflituosa. Tais desafios incluem o mapeamento de partes interessadas e afetadas, com a 

avaliação de seus interesses e incentivos, relacionados tanto à substância, quanto ao 

processo em si. Considerações necessárias são trazidas com relação às ferramentas de 

análise e a conceitos básicos da teoria da negociação baseada em princípios e interesses, da 

análise de decisão individual e em grupos e da teoria dos jogos. Os elementos do 
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diagnóstico referentes à natureza das disputas ou problema e aos sistemas, canais e 

mecanismos disponíveis e em uso estão incluídos nessa parte, sob a ótica sistêmica. 

Especial ênfase é dada ao conceito de justiça procedimental. 

A partir disso, a tese trata dos mecanismos processuais propriamente ditos, e dos 

aspectos de seleção, combinação e sequenciamento destes para a construção dos arranjos 

procedimentais. A integridade e as funcionalidades inerentes aos mecanismos processuais 

de solução de controvérsias são apresentadas nesta parte, assim como os aspectos de 

interação entre os diversos mecanismos primários e híbridos de solução de controvérsias. 

Em seguida, o trabalho trata das diretrizes práticas para seleção, combinação e 

sequenciamento dos mecanismos, extraídas da literatura e de exemplos de casos de DSD. 

O capítulo exorta a inovação e a criatividade no processo de seleção, combinação e 

sequenciamento de mecanismos processuais. Atenção especial é dada ao mecanismo 

processual da mediação e ao papel do mediador como um designer, bem como às 

modalidades criativas relacionadas à arbitragem. 

Na segunda metade desta parte, busca-se tratar dos desafios de implementação de um 

arranjo ou sistema procedimental, como sua legitimidade, definição de objetivos, 

antecipação de resistências, envolvimento das partes interessadas e afetadas, treinamento e 

motivação da equipe e usuários, utilização de projetos-piloto, comparação com outros 

sistemas e os cuidados do aproveitamento de experiências existentes. O conceito de visão 

compositiva ou justiça aproximada também é destacado nesse capítulo. Em seguida o tema 

da avaliação de um procedimento ou sistema é tratado, e questões relevantes como por que 

e para quem avaliar, diferentes abordagens desse conceito, desafios de coletas de dados, 

paradigmas de comparação e uso de estatística.  

A terceira parte é dedicada ao tratamento das espécies de sistemas de resolução de 

disputas, que incluem os arranjos contratuais, com diferentes graus de complexidade; os 

sistemas de indenização, públicos e privados; os sistemas organizacionais e institucionais, 

internos ou externos, públicos ou privados; os sistemas on-line.  
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2  CONTEXTO NACIONAL 

2.1  Crise da Justiça e a cultura da sentença 

O Brasil hoje conta com mais de duzentos milhões de habitantes e mais de cem 

milhões de processos. Anualmente, a taxa de ingresso de processos e de congestionamento, 

principalmente em primeira instância, é alarmante12. A sociedade civil e as lideranças 

públicas vêm debatendo os problemas da Justiça13, que geram altos custos sociais, como, 

por exemplo, o abarrotamento dos tribunais, o excesso de demandas repetitivas em 

relações de consumo e de trabalho, a dificuldade de nosso sistema em liquidar danos 

individuais homogêneos, e também diversas inquietudes nas relações de lides com o 

Estado como parte.  

A demora na prestação jurisdicional devido ao alto volume de demandas e a falta de 

utilização de mecanismos adequados para solucioná-las com maior eficiência tornam-se 

um problema crônico de nossa sociedade. Ainda que os fatores para determinar o tempo de 

duração de um processo judicial sejam complexos14, a demora é patente e a experiência 

forense apresenta diversos exemplos de lides que demoram cerca de uma década no Brasil, 

ou até mais. Alguns casos, envolvendo demandas coletivas, são reputados como difíceis de 

                                                        
12 Cf. relatório “Justiça em Números 2016”. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 

2016 (ano-base 2015). Brasília, DF:  CNJ, 2016. Disponível em: http://cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-

justica-em-numeros . Acesso em: 1 dez. 2016. 

(http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf.)  
13 Como exemplos, temos os diversos “Pactos de Mediação” firmados pelo país afora, conforme iniciativa 

da CIESP/FIESP: GOUVEIA, Ariett (Agência Indusnet FIESP). FIESP, CIESP, entidades e empresas assi-

nam “pacto pela mediação”. FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), São Paulo, 11 nov. 

2014. Disponível em: http://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-ciesp-entidades-e-empresas-assinam-pacto-

pela-mediacao/  Acesso em: 1 dez. 2016; a Estratégia Nacional de Não Judicialização (ENAJUD), lançada 

pelo Ministério da Justiça (BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania, Governo Federal. Ministério da 

Justiça lança estratégia para diminuir número de processos judiciais. Brasília, DF, 2 jul. 2014. Disponível 

em: http://www.justica.gov.br/noticias/ministerio-da-justica-lanca-estrategia-para-diminuir-numero-de-

processos-judiciais  Acesso em: 1 dez. 2016.); e diversas manifestações de líderes do Judiciário, como em 

LEWANDOWSKI, Ricardo. Discurso de posse do Ministro para a presidência do Supremo Tribunal 

Federal. Brasília, 10 set. 2014. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursoMinistroRL.pdf . Acesso em: 1 dez. 2016; 

ou no artigo do ex-presidente do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo: NALINI, José Renato. Justiça é 

obra coletiva. Folha de São Paulo, São Paulo, 9 mar. 2014. Opinião, Tendências e Debates, p. A3. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/03/1422463-jose-renato-nalini-justica-e-obra-

coletiva.shtml. Acesso em: 1 dez. 2016. 
14 Cf. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2016 (ano-base 2015). Brasília, DF:  

CNJ, 2016. Disponível em: http://cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros Acesso em: 1 dez. 

2016. (http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf.) 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf
http://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-ciesp-entidades-e-empresas-assinam-pacto-pela-mediacao/
http://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-ciesp-entidades-e-empresas-assinam-pacto-pela-mediacao/
http://www.justica.gov.br/noticias/ministerio-da-justica-lanca-estrategia-para-diminuir-numero-de-processos-judiciais
http://www.justica.gov.br/noticias/ministerio-da-justica-lanca-estrategia-para-diminuir-numero-de-processos-judiciais
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursoMinistroRL.pdf
http://cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf
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resolver, pois não há estrutura possível para lidar com a liquidação de danos de milhares de 

pessoas nas varas judiciais já abarrotadas, seguindo-se os procedimentos processuais 

previstos15. 

Mesmo assim, os números da justiça brasileira demonstram que a opção pelo litígio 

tem sido preponderantemente utilizada pelo cidadão brasileiro. A atividade estatal tem tido 

o papel central na solução das disputas, realização da Justiça e harmonização social. O 

professor Kazuo Watanabe refere-se a esse fenômeno como a “cultura da sentença” e 

propõe a utilização da mediação e dos métodos consensuais em geral para a solução de 

conflitos e disputas16, o que tem se tornado um verdadeiro coro, encampado por 

acadêmicos e líderes no setor judicial e empresarial do país. 

 

 

2.2  Novos instrumentos normativos 

 

Recentemente, os MASCs (Meios Adequados de Solução de Controvérsias) foram 

introduzidos no cenário nacional, por meio de nova legislação, com os contornos de uma 

promessa messiânica de pacificação social e de alívio para a crise da Justiça. Em 2010, foi 

criada a Resolução 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu a 

“política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses” e ampliou 

o escopo dos métodos consensuais no país. A mediação e a conciliação17 surgem como as 

grandes promessas e esperança para o combate ao excesso de litigiosidade. Os institutos 

vêm sendo desenvolvidos no Brasil na última década, em disputas e conflitos empresariais, 

familiares e comunitários e no contexto judicial. Ainda que a prática de mediação não 

dependa de lei substantiva, o instituto foi incluído e regrado no Novo Código de Processo 

Civil e uma recente lei de mediação foi promulgada, Lei n. 13.140 de 2015.  

Quando se analisam as citadas iniciativas normativas, percebe-se que o legislador 

apoiou-se com considerável peso nos institutos da conciliação e da mediação como uma 

                                                        
15 Diversos casos ilustram o exemplo citado. Um exemplo emblemático são as indenizações relativas ao 

acidente como o do barco Bateau Mouche, ocorrido em 31 de dezembro de 1988. As famílias das vítimas 

ainda litigam na Justiça por indenização, que tem o Estado como parte, por eventual responsabilidade no 

evento. 
16 Vide: WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. In: YARSHEL, Flávio Luiz; 

MORAES, Maurício Zanoide de (Coords.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. 

São Paulo: DPJ, 2005. 
17 A distinção entre mediação e conciliação será tratada em capítulo próprio.  
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resposta efetiva para lidar com o problema do excesso de litigiosidade18. O Novo CPC, já 

no seu artigo 3o, estabelece que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos, e que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos 

e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O § 1º do citado 

dispositivo estabelece também que é permitida a arbitragem, na forma da lei.  

Os artigos 172 do Novo CPC e 32 da Lei de Mediação estabelecem que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, 

com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo. 

O artigo 43 da citada lei estabelece que os órgãos e entidades da administração pública 

poderão criar câmaras para a resolução de conflitos entre particulares, que versem sobre 

atividades por eles reguladas ou supervisionadas. 

O artigo 165 do Novo CPC estabelece um raio considerável de atuação para os 

Tribunais, em sintonia com os termos da Resolução 125/2010 do CNJ, art. 7o, por meio da 

criação dos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos 

(NUPEMECs). Tais núcleos possuem considerável autonomia para desenvolver a política 

judiciária de tratamento adequado de conflitos e para planejar, implementar, manter e 

aperfeiçoar ações voltadas ao cumprimento das metas da Resolução n. 125/2010 do CNJ.  

A liberdade para a interlocução com outros tribunais e criação dos centros, os 

incentivos à promoção de capacitação e treinamentos e a possibilidade de proposição de 

convênios e parcerias com entes públicos e privados oferecem um amplo leque de 

possibilidades de atuação aos tribunais. Por esse motivo, a responsabilidade e o dever dos 

tribunais em inovar e aprimorar os meios pelos quais eles se comportam frente aos 

conflitos também lhes foram impostos.  

Percebe-se que o legislador apoiou-se isoladamente nos diferentes métodos 

adequados como uma promessa para lidar com o excesso de litigiosidade. Por um lado, o 

legislador atribuiu aos Tribunais a ampla função de desenvolvimento de estratégias no 

âmbito do NUPEMEC, para a criação de soluções consensuais. Por outro, o legislador 

manteve o enfoque na criação de câmaras consensuais de solução de controvérsias, que 

                                                        
18 Ao examinar em capítulo subsequente os métodos adequados individualmente, bem como os critérios de 

escolha e adequação de um método a uma determinada controvérsia, o fundamento e o acerto da opção do 

legislador serão abordados com mais detalhe. 
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utilizem conciliação e mediação, pela União, Estados, Municípios e órgãos de entidade da 

administração pública19. 

Ao tratar da mediação extrajudicial, estabelecendo que os advogados estão entre os 

que devem estimular a solução consensual dos conflitos e permitindo convênios de 

tribunais com particulares, não há como negar que o legislador incluiu a iniciativa privada 

na construção coletiva de portas consensuais de efetivação da Justiça. 

O operador do direito está acostumado a lidar com regras processuais postas e com 

instituições prontas. Entretanto, a atual situação de crise no Judiciário nacional e a abertura 

legislativa aos métodos consensuais de resolução de controvérsias mudam o cenário, e, 

como procuraremos demonstrar, requerem mais criatividade e iniciativa dos operadores do 

direito. Como pontua Salles, no atual momento de evolução da técnica processual, espera-

se do processualista mais do que a simples aplicação do direito20. 

 

 

2.3  Instrumentalidade metodológica e consensualidade: os portões se abrem  

 

O Direito Processual ocupou-se, em suas diversas fases de desenvolvimento, de 

descrever e orientar os processos, bem como o meio pelo qual os jurisdicionados podem se 

socorrer do Estado, para ver seus direitos garantidos e realizados. Os métodos consensuais, 

ou auto-compositivos, existem há muito tempo no Brasil. Tais métodos constam desde as 

Ordenações Filipinas de 1603 e da primeira Constituição em 1824, que preconizava que 

processos não poderiam ser iniciados sem que se houvesse anteriormente intentado a 

                                                        
19 Sob o ponto de vista sistêmico e da proposta de que o processualista seja o criador de arranjos 

procedimentais adequados, o dispositivo é problemático, na medida em que direciona a utilização de um 

modelo particular de câmara, independente do contexto do problema. Os problemas que envolvem ou 

tangenciam a administração pública não vêm em “tamanho único”. O fundamento de nossa tese reside na 

construção de soluções sob medida para as tipologias de disputas e conflitos que se busca gerenciar ou 

resolver. Câmaras de mediação e arbitragem não constituem um modelo único e capaz de lidar com a miríade 

de situações conflituosas com que a administração pública lida. Como desenvolveremos no presente trabalho, 

é necessário que se conduza um devido diagnóstico sobre a situação conflituosa que se procura resolver, 

avaliando-se quais são os temas das disputas, como estas são resolvidas, quais os custos e riscos jurídicos de 

cada um destes temas, tanto em termos de mérito quanto de processo, quem são as partes interessadas e 

afetadas, quais são seus interesses e alternativas, como funciona, quais são as vantagens e desvantagens do 

sistema existente, entre outros. Deve-se envolver as partes interessadas e afetadas e deve-se pensar a 

construção de modelos adequados, contando com os métodos adequados, devidamente sequenciados, 

inclusive os híbridos. Uma disposição que meramente estipula a obrigação para a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios de criar câmaras de mediação e conciliação parece-nos ter pouca eficácia e 

aplicabilidade. 
20 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 

p. 24. 
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reconciliação21. Os meios consensuais não foram, porém, efetivamente desenvolvidos no 

Brasil até a vigência do atual Código de Processo Civil de 1973, que traz a conciliação em 

seu bojo. A Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas de 1984 deu maior 

envergadura ao instituto da conciliação. A primeira lei de arbitragem foi promulgada em 

1996, sofrendo a primeira reforma em 2015.  

Os métodos adequados de solução de controvérsias começaram recentemente a 

receber maior atenção dos processualistas. Cândido Rangel Dinamarco trata das 

perspectivas atuais e da evolução dos “momentos metodológicos” do direito processual22. 

De acordo com o autor, no primeiro momento, houve a tomada de consciência para a 

autonomia da relação jurídica processual, da ação e do processo e bem assim a renovação 

dos estudos do direito processual, surgindo este como ciência em si mesma, dotada de 

objeto e método próprios. O segundo momento caracterizou-se pela maturidade da ciência 

do processo, por meio da consolidação dos princípios formativos e da consciência da 

necessidade de aplicá-los. 

O terceiro momento metodológico do processo, que vivemos atualmente, é 

caracterizado pela consciência da instrumentalidade como polo importantíssimo de 

irradiação de ideias, coordenador dos diversos institutos, princípios e soluções. Dinamarco 

exorta o processualista “sensível aos grandes problemas jurídicos sociais e políticos de seu 

tempo e interessado em obter soluções adequadas”, que sabe que “agora os conceitos 

inerentes à sua ciência já chegaram a níveis mais que satisfatórios e não se justifica mais a 

clássica postura metafísica consistente nas investigações conceituais destituídas de 

endereço teleológico”23. O autor insere os meios consensuais de resolução de disputas no 

terceiro momento metodológico do processo. 

A regulamentação processual, por definição, é construída com o fim de abarcar um 

extenso raio de situações de direito material. Esse é o conceito de transubstancialidade do 

processo. Carlos Alberto de Salles24, ao tratar do tema, refere-se ao pressuposto de que uma 

determinada regulamentação processual deve tender à generalidade, e bem assim ser capaz 

de atender a um grande número de situações de direito material.  

                                                        
21 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos 

conflitos de interesses. Revista de Processo (RePro), São Paulo, Ano 36, n. 195, p. 381-9, maio 2011. 

Disponível em: www.tjsp.jus.br/Download/.../ParecerDesKazuoWatanabe.pdf. Acesso em: 1 dez. 2016. 
22 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo.  12. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.13. 
23 Ibid., p. 39.  
24 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 20. 

http://www.tjsp.jus.br/Download/.../ParecerDesKazuoWatanabe.pdf
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Por outro lado, o autor afirma que determinadas situações ou contextos requerem 

soluções processuais customizadas, capazes de responder às especificidades do caso 

concreto com que se busca lidar. Salles introduz aqui o conceito do processualista como 

um construtor de arranjos ou desenhos procedimentais. E afirma que a proposta da 

instrumentalidade metodológica, ao contrário do conceito de transubstancialidade, não 

procura uma solução legislativa dos problemas sob o manto da generalidade. De acordo 

com o autor25: 

A resposta da instrumentalidade metodológica é de estudar o processo a 

partir de um campo específico, de maneira a propiciar melhores 

condições para a avaliação da resposta processual dada em situações de 

grande especificidade, permitindo uma interpretação, aplicação e 

adequação mais abalizadas das normas processuais [...]. A 

instrumentalidade metodológica poderá, evidentemente, gerar subsídios 

para moldar procedimentos consensuais para a resolução de litígios. 

Nesse campo, há que se esperar do processualista, mais do que a simples 

aplicação das normas procedimentais, a capacitação para construir 

arranjos ou desenhos procedimentais aptos a atender a situações de 

grande complexidade. 

Salles abre os portões para um novo universo de investigação processual: o do 

processualista como construtor de arranjos consensuais, como desenhista de 

procedimentos. Denominaremos o processualista com essas características de designer de 

sistemas de resolução de disputas. No trecho citado, o autor introduz também a 

necessidade de adequação e avaliação da resposta processual, dada a especificidade da 

situação. A provocação de Salles imediatamente gera um cosmo de reflexões, que 

ousaremos explorar no decorrer de nossa tese. Alguns exemplos: quais são os pressupostos 

para a concepção de um determinado arranjo procedimental? Qual a base para determinar a 

sua adequação? Quais os critérios para avaliar a qualidade da resposta processual? O 

desenho procedimental realmente requer complexidade ou existem situações cotidianas do 

operador do direito que podem requerer a construção de arranjos específicos? 

Existem situações que poderiam se beneficiar de arranjos procedimentais 

customizados, como exemplificamos nas hipóteses trazidas na introdução. As soluções 

processuais para a diversidade de circunstâncias materiais e jurídicas que informam 

disputas e conflitos não admitem um “tamanho único”. Concordamos com Salles: ao 

                                                        
25    SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 20. 
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processualista, em determinados contextos, caberá atuar como um verdadeiro alfaiate, 

desenhando processos sob medida para a diversidade de situações existentes. Esta é a 

tecnologia de ponta no direito processual, no momento metodológico em que vivemos. 
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3  PRESSUPOSTOS DE DSD 

3.1  Visão sistêmica 

Os instrumentos normativos citados colocaram em evidência os métodos consensuais 

de resolução de controvérsias e delinearam os contornos da política pública referentes à 

sua utilização. Por outro lado, os fundamentos e variáveis relacionados à atividade de 

construir procedimentos consensuais e de reformar instituições que tenham como objetivo 

prevenir, gerenciar e resolver disputas constituem um tema altamente negligenciado pela 

doutrina nacional. O debate no Brasil arranha a superfície de um tema que hoje se faz 

essencial, dado o momento metodológico em que vivemos, aos comandos legislativos 

recentemente promulgados e aos desafios sociais impostos aos processualistas. 

O apoio e aprofundamento teórico nas potencialidades e funções de cada mecanismo 

processual de maneira independente e isolada têm alcance limitado para permitir a 

construção de soluções adequadas para resolver disputas com eficácia e eficiência. 

Mecanismos processuais são formas particulares de resolução de disputas, dotados de 

características e funcionalidades próprias26. Exemplos de mecanismos processuais são a 

negociação, a mediação, a conciliação, a arbitragem, a adjudicação27 ou a votação. 

Lon Fuller, fundador do movimento denominado “Legal Process” da década de 1950 

nos Estados Unidos da América, elaborou princípios definidores para o uso dos diferentes 

mecanismos processuais, a diferentes propósitos de resolução institucional de disputas. 

Para o autor, as diferenças entre os mecanismos são claras, e envolvem temas como 

investigação de fatos, influência de precedentes, perfil dos terceiros neutros envolvidos, 

grau de oportunidade para o uso do processo, ou mesmo quais partes devem ser envolvidas 

ou afetadas.  

                                                        
26 FULLER, L. L. Mediation: Its Forms and Functions. Southern California Law Review, Los Angeles, CA, 

v. 44, p. 305-339, 1971 (p. 325). 
27 A adjudicação é definida como a resolução de uma disputa por um terceiro neutro, investido por lei ou 

acordo, com a autoridade de vincular as partes à sua decisão sobre a controvérsia que lhe é submetida. As 

principais formas de adjudicação são as conduzidas pelos tribunais e por meio da arbitragem. Vide: CPR, 

International Institute for Conflict Prevention & Resolution. ADR Primer, Alternative Dispute Resolution. 

New York, U.S. Disponível em: https://www.cpradr.org/resource-center/toolkits/adr-primer Acesso em: 1 

dez. 2016. O termo é por vezes utilizado em sentido mais estrito no setor de construção civil, significando a 

estipulação contratual de um terceiro com poder de emissão de decisões vinculantes em contratos do setor. 

https://www.cpradr.org/resource-center/toolkits/adr-primer
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A noção de que formas particulares de resolução de disputas eram mais adequadas às 

diferentes espécies de disputas jurídicas, sociais, econômicas ou políticas levou à evolução 

da escola do “Legal Process” para a escola do “Process Pluralism”28. Adeptos dessa linha 

acreditavam que estruturas particulares deviam evoluir para atender às necessidades 

funcionais.  

Assim, os adeptos do pluralismo de processos trouxeram o impulso de 

desenvolvimento de novas formas de resolução de disputas, com a combinação e 

hibridização das formas primárias de negociação, mediação e arbitragem. Um exemplo de 

mecanismo híbrido é a Med/Arb, um procedimento em que as partes concordam em 

submeter sua controvérsia à mediação, e resolver as questões que persistirem, 

subsequentemente, por arbitragem29.  

Com esse movimento, a criatividade entra em cena como a força motriz para que o 

processualista seja capaz de desenhar arranjos inovadores e adequados. Com efeito, jogar 

uma moeda para cima, no velho jogo “cara ou coroa”, pode ser compreendido como um 

mecanismo processual de resolução de disputas. Ainda que a utilização desse método seja 

rara, existem relatos de que grandes negócios foram assim resolvidos30. 

Ury, Brett e Goldberg31, na seminal obra Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict, tratam dos diferentes mecanismos processuais por 

categorias, como, por exemplo, procedimentos de prevenção, procedimentos com foco nos 

interesses, procedimentos de retorno ao foco nos interesses e procedimentos para 

determinação de direitos. Os autores defendem que tais procedimentos podem ser 

organizados para a resolução de problemas no que denominam de uma “escada de 

resolução de disputas”, em que diferentes mecanismos podem ser combinados e 

                                                        
28 MENKEL-MEADOW, Carrie. Roots and Inspirations: A Brief History of the Foundations of Dispute 

Resolution. In: MOFFITT, Michael L.; BORDONE, Robert C. (Eds.). The Handbook of Dispute Resolution. 

San Francisco: Jossey-Bass, 2005, p. 13-31. 
29 Med/Arb é um mecanismo processual híbrido por meio do qual as partes, por acordo, se engajam na 

mediação e concordam em submeter os temas não resolvidos à arbitragem final e vinculante. Muitos 

comentadores alertam que, para garantir a integridade do processo de arbitragem, o árbitro não deve ser o 

mesmo profissional que atuou como mediador na causa. Vide: CPR, International Institute for Conflict 

Prevention & Resolution. ADR Primer, Alternative Dispute Resolution. New York, U.S. Disponível em: 

https://www.cpradr.org/resource-center/toolkits/adr-primer Acesso em: 1 dez. 2016. 
30 Sobre o tema, vide: DISMANTLING family business: three brothers, game theory and a coin toss. 

Negotiation (Newsletter do “Program on Negotiation at Harvard Law School”), Cambridge/MA, v. 13, n. 2, 

p. 7, fev. 2010.  De acordo com o artigo: “negotiators tend to scoff at coin tosses and other games of chance. 

But when all else about a negotiation is carefully reasoned, a random outcome can instill a sense of fair 

play”.  
31 URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p 62. 

https://www.cpradr.org/resource-center/toolkits/adr-primer
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sequenciados como degraus, para a resolução de uma disputa específica ou de uma série 

delas. 

Tais mecanismos, sugerem os autores, devem ser organizados em sequência, 

considerando-se os custos de sua utilização. Mecanismos que gerem menor custo devem 

ser priorizados. Se a utilização de um mecanismo falhar, as partes poderão utilizar outro 

em seguida, e assim por diante, até que encontrem um procedimento que seja adequado e 

capaz de permitir que as partes tenham a sua disputa resolvida. Trataremos do tema com 

maior profundidade em capítulo próprio, explorando exemplos ilustrativos de tais sistemas.  

O importante aqui é destacar que os diferentes mecanismos processuais, com suas 

características e funcionalidades distintas, podem ser combinados, organizados, 

sequenciados, e até fundidos em figuras híbridas, que deem vida a novos mecanismos 

processuais ou arranjos procedimentais complexos32. Essas formas não brotam 

espontaneamente. São frutos do trabalho de processualistas inovadores, designers de 

processos ou sistemas, em linha com a proposição da instrumentalidade metodológica do 

processo e da figura do processualista como o construtor de arranjos consensuais 

adequados.  

Entendemos que tais reflexões dizem respeito aos aspectos endossistêmicos de um 

arranjo procedimental, já que cada arranjo corresponde em si a um sistema, que estabelece 

uma nova organização com a qual mecanismos processuais são selecionados, combinados, 

sequenciados e interagem entre si. 

Mecanismos processuais são oferecidos por meio de um canal. Canais correspondem 

a um locus para a resolução de uma disputa, ou seja, uma ou mais portas por meio das 

quais uma instituição, organização ou até um indivíduo oferecerá um ou mais mecanismos 

processuais para a utilização pelas partes. Exemplos de canais são os tribunais estatais em 

geral, os Juizados Especiais Cíveis e os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSCs) nos tribunais estatais, as câmaras de mediação e arbitragem 

institucionais, os escritórios privados de mediação, os serviços de proteção de consumidor 

oferecidos por agências reguladoras, os serviços de atendimento aos consumidores 

prestados por empresas, as ouvidorias, os sítios eletrônicos de resolução de disputas e os 

                                                        
32 Vide: FALECK, Diego. Desenho de Sistemas de Disputas (DSD): Raízes do Dispute Review Board 

(DRB). In: MARCONDES, Fernando (Coord.). Direito da Construção, estudos sobre as várias áreas do 

direito aplicadas ao mercado da construção. São Paulo: Pini, 2014. 
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próprios arranjos procedimentais consensuais que aqui discutimos, quando 

institucionalizados.  

A distinção proposta é importante: um mesmo mecanismo processual pode ter 

diferentes potencialidades, quando oferecido por canais distintos. Vejamos o seguinte 

exemplo: para a resolução de uma disputa com uma operadora de telecomunicações, o 

consumidor poderá utilizar o canal consistente no serviço de atendimento ao consumidor 

(SAC) da própria empresa. De fato, esse é, ou deveria ser, o canal natural para a resolução 

de um problema cotidiano de consumo. Nesse canal, ser-lhe-á aberta a oportunidade de 

utilização do mecanismo processual mais natural também, a negociação direta, com um 

atendente negociador da empresa. Normalmente, os atendentes das empresas no SAC, em 

sede de primeiro contato, possuem autonomia e alçada limitadas para a resolução de 

questões mais complexas.  

Se a controvérsia não for resolvida no âmbito do SAC, o consumidor poderá, em 

seguida, utilizar um canal diferente. Uma alternativa seria a ouvidoria da própria empresa, 

ou um canal externo, como o disponibilizado pela Agência Nacional de 

Telecomunicações33 (Anatel). Esse canal, disponibilizado no sítio eletrônico da agência, 

encaminhará o consumidor para o mesmo mecanismo processual de solução de 

controvérsias: a negociação direta com a empresa. Ocorre todavia que, quando um caso é 

direcionado por meio desse canal, normalmente a negociação ocorrerá com atendentes 

negociadores mais seniores dentro da estrutura da empresa, que possuem maior autonomia 

e alçada para acordos34. Por esse canal, o consumidor acessa um negociador com maior 

capacidade de satisfazer a sua pretensão.  

Outros canais também podem direcionar o consumidor aos níveis em que 

profissionais com perfil mais sênior conduzirão a negociação internamente na empresa, 

como por exemplo os PROCONS e sítios eletrônicos, públicos ou privados, que medem a 

reputação das empresas35. 

                                                        
33 Vide: ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, Brasil. Consumidor. Saiba como reclamar de 

sua prestadora. Disponível em: http://www.anatel.gov.br/consumidor/index.php/quer-reclamar-saiba-como 

Acesso em: 1 dez. 2016. 
34 As estruturas de centrais de atendimento ou “call centers” de grandes empresas, em questões de 

reclamação de consumo, normalmente utilizam um segundo nível de atendimento para casos mais difíceis, 

com maior qualidade e sofisticação de pessoal de atendimento e maior alçada para resolução de problemas, 

como estratégias racionais de gestão de serviços de atendimento. Como prática difundida de mercado, canais 

críticos de reclamação, como por exemplo o de casos direcionados por agências reguladoras, são 

normalmente recepcionados pelas empresas em segundo nível.  
35 Existem diversos sítios eletrônicos no mercado brasileiro em que consumidores reportam suas 
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O mesmo consumidor poderá procurar diretamente um canal mais custoso para ele, 

para a empresa e para a sociedade: o Poder Judiciário. Ele poderá ingressar com uma ação 

no juizado especial cível e buscar o mecanismo processual de adjudicação pelo tribunal 

estatal. Nessa porta, a sua chance de obter uma condenação da empresa por danos morais é 

maximizada. Mas o próprio tribunal também oferece um outro canal: o Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), em que seu conflito poderá ser tratado por 

meio do mecanismo processual da conciliação.  

Os conciliadores poderão ser, como ocorre em diversos centros, profissionais 

voluntários, com perfis e experiências variadas. Os prepostos da empresa deverão ser 

profissionais com alçada e autonomia particulares, definidas pela política da empresa para 

esse canal específico.  

Nesse ínterim, com o ajuizamento de ação, a parte pode ser procurada por um outro 

canal, uma empresa de conciliação on-line privada, contratada pela empresa de telefonia, 

para oferecer o mesmo mecanismo processual de conciliação, dessa vez por meio de um 

profissional neutro que atuará por meio de uma conversa virtual agendada, também 

conhecida como um “chat”36.  

Como a empresa pode ter incentivos para atrair um maior volume dos casos para um 

canal on-line que lhe reduza custos logísticos, poderá haver um investimento maior em 

profissionais, buscando-se conciliadores e atendentes negociadores mais qualificados. As 

alçadas de acordo também poderiam, em tese, ser melhoradas nesse canal, se a empresa, 

por política, o priorizar. 

O ponto que queremos demonstrar é que os mesmos mecanismos processuais podem 

ser oferecidos por diferentes canais: no caso, negociação direta com a empresa pelo SAC 

                                                                                                                                                                        
reclamações advindas de questões de consumo. Tais sítios organizam e divulgam rankings de reputação das 

empresas reclamadas e lhes direcionam as reclamações dos consumidores, na espera de atendimento. O 

exemplo mais bem sucedido no país é o Reclame Aqui (vide RECLAME AQUI. Resolver um problema é 

mais fácil do que você imagina. Página inicial do sítio de reclamações, fundado por Mauricio Vargas, em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2001. Disponível em: www.reclameaqui.com.br . Acesso em: 1 dez. 

2016.). O Ministério da Justiça tem iniciativa semelhante, conhecida como Consumidor.gov. Vide: BRASIL. 

Consumidor.gov.br. Sítio “de serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e 

empresas para solução de conflitos de consumo pela internet”, monitorado pela Secretaria Nacional do 

Consumidor – Senacon – do Ministério da Justiça, Procons e outros órgãos estatais. Disponível em: 

consumidor.gov.br . Acesso em: 1 dez. 2016. 
36 Recentemente, diversas empresas no ramo de conciliação on-line surgiram no Brasil, e, bem assim, 

iniciativas dos tribunais que as fomentam. Vide: CNJ - Conselho Nacional de Justiça. Juizados cíveis do Rio 

de Janeiro inovam ao oferecer conciliação on-line, por Débora Zampier. Agência CNJ de notícias, Brasília-

DF, 13 mar. 2015.  Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77314-juizados-civeis-do-rio-de-

janeiro-inovam-aooferecer-conciliacao-online . Acesso em: 1 dez. 2016. 

http://www.reclameaqui.com.br/
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77314-juizados-civeis-do-rio-de-janeiro-inovam-aooferecer-conciliacao-online
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77314-juizados-civeis-do-rio-de-janeiro-inovam-aooferecer-conciliacao-online
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ou pela Anatel, conciliação no CEJUSC ou por uma plataforma privada on-line. E os 

mecanismos oferecidos pelos diferentes canais são diversos: negociação, conciliação ou 

adjudicação pelo tribunal. À parte caberá a livre escolha do canal de sua preferência, e 

também do mecanismo. A qualidade da condução do processo será alterada conforme o 

canal que o disponibiliza, como abordaremos oportunamente, por fatores como custos, 

perfil dos profissionais, questões de políticas empresariais ou públicas, informações 

disponíveis e diferentes critérios objetivos selecionados para a resolução dos problemas.  

Tais reflexões se relacionam ao aspecto exossistêmico de um arranjo procedimental. 

Considerando que um determinado arranjo procedimental é, em si, um sistema, ou 

microssistema, para melhor definição, este se relaciona com diversos outros 

microssistemas, veiculados pelos diferentes canais, no contexto de um macrossistema, que 

é o amplo ambiente de livre escolha de opções de que as partes dispõem no “mercado” 

para definir os meios pelos quais tratarão os seus conflitos. 

No exemplo acima, todos os canais e mecanismos mencionados convivem e 

competem entre si pela atenção do consumidor. Para a compreensão de tais iniciativas, 

sustentamos, é necessário o desvio da atenção dos mecanismos processuais isoladamente 

considerados para uma visão sistêmica, ou seja, o reconhecimento de que, sob a 

perspectiva de um designer, diferentes mecanismos processuais com características e 

funcionalidades próprias existem, convivem e podem ser selecionados, combinados, 

hibridizados e sequenciados, e que os diferentes canais que os oferecem determinam a sua 

qualidade e efetividade.  

A visão sistêmica que propomos relaciona-se à compreensão do amplo universo ou 

macrossistema existente e do raio de possibilidades disponíveis às partes para determinar o 

canal e o mecanismo processual que pretenderão utilizar. O enfoque implica também a 

noção de como os sistemas operam, o que funciona, o que não funciona, e os respectivos 

porquês. Assim, torna-se mais clara a análise de eventuais aspectos endossistêmicos que 

um novo arranjo em construção, com vistas a aprimorar o status quo, deve compreender 

para ser adequado. 

As soluções procedimentais consensuais que um designer de sistemas deve construir 

não constituem nada mais do que um novo canal para a resolução de disputas. E esse canal, 

invariavelmente, deverá competir pela atenção das partes com os outros canais disponíveis. 

Para que esse canal tenha sucesso e seja adequado, ele deve ser a melhor opção 

procedimental disponível para aquelas partes que objetiva atrair e manter.  



 

 

37 

 
 

Cada canal, com seus respectivos mecanismos processuais de resolução de disputas, 

implica variáveis que proporcionam diferentes níveis de incentivos, custos, dispêndio de 

tempo, justiça procedimental e valor esperado - ou seja, o resultado tangível que 

potencialmente será obtido. A forma - ou procedimento - tem um valor verificável que 

afeta a substância - o resultado obtido por meio do procedimento de resolução de disputas. 

A visão sistêmica, que busca maximizar a adequação do sistema ou arranjo procedimental 

por meio da obediência a um rigoroso processo de concepção, construção e implementação 

do procedimento, sustentamos, oferece os pressupostos que equiparão o processualista para 

a construção de soluções bem sucedidas.  

Decerto, as diferentes categorias de partes envolvidas em uma disputa podem ter 

diferentes preferências e incentivos com relação à utilização de um canal ou mecanismo 

processual. No nosso exemplo anterior, um consumidor que deseja maximizar o seu ganho 

financeiro ao invés de simples e rapidamente resolver o seu problema com a empresa de 

telefonia, poderá preferir a adjudicação por um tribunal, em busca de valores expressivos 

de indenização por danos morais. Os fatores que influenciam a decisão das partes que 

potencialmente utilizarão o arranjo procedimental devem ser levados em consideração pelo 

designer que buscar construir um novo sistema. 

Não será pela simples proposta generalizada de utilização de conciliação e mediação, 

sustentamos, ou pela exortação legislativa à criação de câmaras que ofereçam esses 

mecanismos, previstas nos dispositivos legais que citamos, que respostas adequadas para 

os desafios que o momento impõe serão encontradas. As chances de acerto em termos de 

adequação serão incrementadas pela construção de arranjos sob a perspectiva sistêmica e 

por meio das reflexões acerca das questões relevantes, que apresentaremos oportunamente, 

que a obediência ao processo rigoroso impõe.  

Tais câmaras, aliás, podem se revelar bastante inadequadas. Uma câmara de 

mediação e arbitragem, por exemplo, constituída por uma agência reguladora e que utilize 

apenas advogados públicos como mediadores e árbitros, poderá ter pouca aceitação de seus 

potenciais usuários37, por não criar a percepção de confiança, neutralidade e imparcialidade 

                                                        
37 Um exemplo é a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc), que desde a sua instituição, em 2008, utilizou-se apenas de advogados da União em 

seus quadros como conciliadores e árbitros, o que resultou em pouca atividade. Recentemente, a estratégia 

foi revista. Vide: PREVIC (Portal). Superintendência Nacional de Previdência Complementar, do Ministério 

da Fazenda, Brasil. Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem (CMCA). Disponível em: 

http://www.previc.gov.br/sobre/comissao-de-medicao-conciliacao-e-arbitragem-cmca-1. Acesso em: 1 dez. 

 

http://www.previc.gov.br/sobre/comissao-de-medicao-conciliacao-e-arbitragem-cmca-1
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necessária. É natural que existam diferenças de perspectivas entre os atores públicos e 

privados. Assim, os incentivos necessários para atração das partes privadas não estariam 

presentes.  

A visão sistêmica é extremamente relevante não apenas para a construção de um 

arranjo procedimental, mas também para o diagnóstico de uma situação conflituosa e para 

apontar o rumo em termos de políticas públicas. Rory Van Loo38 demonstra com lentes 

sistêmicas que, enquanto o debate norte-americano sobre a utilização da arbitragem em 

casos de consumo tem consumido muita energia da academia e reguladores, 98% das 

disputas são resolvidas pelas próprias empresas, em seus canais internos. De acordo com 

Van Loo39: 

Uma análise no nível de sistemas é importante, pois tem implicações 

normativas. De imediato, ela ajuda a priorizar entre as opções de reforma. 

Porque empresas e consumidores resolvem a maioria das disputas e a 

resolução cooperativa é preferível aos mecanismos com maior 

formalidade como o litígio, reformas que possibilitem a resolução 

colaborativa de disputas têm maior potencial de beneficiar consumidores. 

Por exemplo, instituições financeiras como o Bank of America 

desenvolveram programas de computadores que permitem considerar a 

renda do cliente ou a renda dos membros da família para decidir qual 

nível de redirecionamento será fornecido. E alguns vendedores estão 

tentando fornecer informações enganosas em veículos on-line de 

referência. A regulação pela agência reguladora de tais práticas 

problemáticas sob diversos veículos legislativos e a doutrina contratual 

de common law ajudaria muito mais os consumidores do que o 

frequentemente invocado policiamento da arbitragem, ou ainda, o 

reestabelecimento das class actions. Isso é assim porque consumidores e 

empresas não negociam sob a sombra da lei. Eles negociam em larga 

                                                                                                                                                                        
2016. 
38 VAN LOO, Rory. The Corporation as Courthouse. Yale Journal on Regulation, Connecticut, v. 33, p. 

547, 18 Nov. 2016. Boston Univ. School of Law, Public Law Research Paper n. 16-46. Disponível em: 

https://ssrn.com/abstract=2872096. Acesso em: 14 dez. 2016. 
39  VAN LOO, Rory. The Corporation as Courthouse. Yale Journal on Regulation, Connecticut, v. 33, p. 

566, 18 Nov. 2016. Boston Univ. School of Law, Public Law Research Paper n. 16-46. Disponível em: 

https://ssrn.com/abstract=2872096. Acesso em: 14 dez. 2016. “A systems-level analysis is important because 

it has normative implications. Most immediately, it helps prioritize among reform options. Because 

corporations and consumers directly resolve most disputes, and cooperative resolution is preferred to more 

formal mechanisms such as litigation, reforms that enable collaborative dispute resolution have the greatest 

potential to benefit consumers. For example, financial institutions such as Bank of America have developed 

computer programs that enable them to factor in a customer’s wealth and the wealth of family members in 

deciding what level of redress to provide. And some sellers are attempting to provide misinformation in 

online reviews. Agency regulation of such problematic practices under various existing commercial statutes 

and common law contract doctrine would help far more consumers than would the often-called-for policing 

of arbitration, or likely even the reinstatement of class actions. This is the case because consumers and 

corporations do not bargain in the shadow of the law. They largely bargain in the shadow of norms. But those 

norms flourish best as part of a broader informal dispute system”. 

https://ssrn.com/abstract=2872096
https://ssrn.com/abstract=2872096
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medida sob a sombra de normas. Mas essas normas florescem melhor 

como parte de um sistema informal e mais abrangente de resolução de 

disputas. (Tradução nossa.) 

Van Loo denomina as empresas os “grandes tribunais” em problemas de consumo e 

gera luz sobre uma série de questões profundas concernentes ao tema, que mereceriam 

atenção prioritária da academia e de reguladores, como reformas que maximizem soluções 

consensuais, estabeleçam critérios para distinção entre clientes e fomentem a justiça 

procedimental interna às empresas. Com seu estudo e visão sistêmica, Van Loo aponta o 

caminho que reguladores e formuladores de políticas públicas devem perseguir, ao invés de 

despenderem grandes somas de recursos públicos com estudos empíricos sobre arbitragem 

em consumo. Muito do seu estudo pode ser útil para o enfrentamento do tema da 

litigiosidade repetitiva em relações de consumo no Brasil. 

A utilização de sistemas consensuais pressupõe a opção da parte, a voluntariedade e a 

prerrogativa da autonomia da vontade. Assim, a utilização de uma nova lente sistêmica 

poderá permitir estratégias bem sucedidas e a implementação de sistemas capazes de 

persuadir pessoas e organizações e assegurar que estas utilizem o diálogo para resolver 

suas disputas cooperativamente e com eficiência.  

 

3.1.1  Adequação 

 

De acordo com Salles, o arranjo procedimental consensual deve ser adequado à 

situação material que pretende atender. Pelo termo “adequado” entende-se o adjetivo 

daquilo que é apropriado, próprio, conveniente, acomodado, ajustado, adaptado, oportuno, 

uma representação que tem exata correspondência ou conformidade com o seu objeto40. 

Segundo Shariff41, o design, ou desenho, pode ser entendido como o processo de dar 

forma a um conjunto de recursos com vistas a atingir determinados objetivos. O desenho é 

avaliado de acordo com a “bondade do encaixe” entre os objetivos e o resultado do 

desenho. A interpretação traz à tona algumas características: em primeiro lugar, o desenho 

é deliberado e propositado. Para algo ocorrer por desenho, ele deve ser fruto de um cálculo 

pragmático e não de serendipidade e acaso. Assim, o desenho de sistemas de disputas 

                                                        
40 Cf. DICIONÁRIO AURÉLIO online. Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/ Acesso em: 1 dez. 2016. 
41 SHARIFF, Khalil Z. Designing Institutions to Manage Conflict: Principles for the Problem Solving 

Organization. Harvard Negotiation Law Review, Cambridge/MA, v. 8, p. 133-170, Spring 2003.  

https://dicionariodoaurelio.com/
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implica a manipulação de mecanismos processuais por meio de variáveis críticas e 

diferentes combinações em face de tais variáveis para produzir um arranjo procedimental 

ou institucional específico e único voltado a prevenir, gerenciar e resolver disputas. O 

autor adiciona42: 

[...] o propósito do design sugere uma certa qualidade de elegância e 

engenho: não é simplesmente o aproveitamento de recursos para atingir 

um objetivo, mas eles foram deslocados com uma economia e 

criatividade que emitem a solução única e particularmente bem costurada 

para a tarefa em tela. A formatação de instituições sociais requer 

racionalidade e imaginação e a noção de design deve capturar ambas as 

necessárias análise e arte. (Tradução nossa.) 

Naturalmente, a eficácia, ou efetividade, no sentido de que o arranjo cumpra os 

objetivos a que se propõe, é um fator primordial para se averiguar a adequação. Sander e 

Goldberg oferecem a inestimável diretriz para essa situação43:  

Enquanto advogados das partes em disputa consideram qual o 

procedimento de resolução de disputas é apropriado para os seus clientes, 

eles enfrentam duas questões básicas: primeiro, quais são os objetivos do 

cliente e que procedimento de resolução [de disputas] tem maior 

probabilidade de atingir esses objetivos? Em segundo lugar, se o cliente 

está aberto ao acordo, qual procedimento consensual tem maior 

probabilidade de superar tais impedimentos? (Tradução nossa.) 

Nesse sentido, a questão que se coloca é se o arranjo procedimental será capaz de, 

primeiro, atender aos objetivos e interesses das partes, e, em segundo lugar, lidar com as 

barreiras e impedimentos ao consenso entre as partes. Em suma, da perspectiva da parte 

                                                        
42  SHARIFF, Khalil Z. Designing Institutions to Manage Conflict: Principles for the Problem Solving 

Organization. Harvard Negotiation Law Review, Cambridge/MA, v. 8, p. 133-170, Spring 2003 (p. 139): “[…] 

the purposefulness of design suggests a certain quality of elegance and ingenuity: it is not simply that the 

resources have been harnessed to meet an objective, but they have been marshalled with an economy and 

creativity that render a solution uniquely or particularly well suited to the task at hand. The shaping of social 

institutions require both rationality and imagination and the notion of design is meant to capture both the 

necessary analysis and artistry”.  
43 SANDER, Frank. E. A., GOLDBERG, Stephen B. Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly Guide 

to Selecting an ADR Procedure. Negotiation Journal, Cambridge, MA,  v.10, p. 49-68, 1994. “As counsel for 

the disputing parties consider which dispute resolution procedure is appropriate to their clients, they face two 

basic questions: First, what are the client’s goals, and what dispute resolution procedure is most likely to 

achieve those goals? Second, if the client is amenable to settlement, what are the impediments to settlement, 

and what ADR procedure is most likely to overcome those impediments?” (p. 59). 
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em disputa, a atenção aos objetivos e aos obstáculos são elementos críticos que devem 

determinar a adequação do procedimento.  

Um ponto muito importante é explicitado por Sander e Goldberg na passagem “[...] 

se o cliente está aberto para o acordo [...]”. Se o cliente não está aberto para o acordo, e 

isso acontece muito na prática, por diversos motivos, o advogado terá dificuldade em 

promover o uso dos métodos consensuais. Em situações de relutância, talvez o primeiro 

ponto que o advogado deva entender é se há disposição para o acordo, e se o problema são 

os impedimentos, ou mesmo o ceticismo do cliente diante dos impedimentos, ou se não há 

em absoluto o apetite para um acordo. Se o problema forem os impedimentos ou o 

ceticismo por estes estimulado, os mecanismos e arranjos procedimentais consensuais 

podem ser bastante úteis e eficazes. 

Marco Antônio Garcia Lopes Lorencini44 esclarece que, para o direito processual, a 

noção de adequação tem sido circunscrita à ideia de interesse de agir, dentro do conhecido 

binômio necessidade-adequação, no contexto do debate sobre a tutela efetiva e a tutela 

tempestiva. Luciana Moessa de Souza45, ao tratar do tema da adequação sob a perspectiva 

constitucional, seja na esfera administrativa ou na judicial, especifica que o método deve 

ser adequado sob o aspecto temporal, econômico e de resultados. Com relação aos 

MASCs, a análise merece maior profundidade. 

No que toca à seleção de mecanismos processuais consensuais, os conceitos de 

economia e tempo como resultado são sem dúvida itens integrantes do conjunto de 

objetivos das partes. Todavia, características desejáveis como celeridade e economia 

podem não ser preocupações únicas ou universais. Uma parte em disputa, por exemplo, 

pode não ter a celeridade como principal preocupação, e pode ter outras preocupações, 

como ser tratada com dignidade, ser ouvida e compreendida, ou dar uma justificativa 

pública.  

                                                        
44 LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes. A contribuição dos meios alternativos para a solução de 

controvérsias. In: SALLES, Carlos Alberto (Coord.). As grandes transformações do Processo Civil 

Brasileiro, homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 601. 
45 SOUZA, Luciana Moessa de. Resolução de conflitos envolvendo o Poder Público: caminhos para uma 

consensualidade responsável e eficaz. In: TAKAHASHI, Bruno; GABBAY, Daniela Monteiro (Coords.). 

Justiça federal: inovações nos mecanismos consensuais de resolução de conflitos. Brasília, DF: Gazeta 

Jurídica, 2014, p. 190. 
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Nesse sentido, a qualidade dos arranjos procedimentais e sistemas de resolução de 

disputas é uma preocupação que vai além dos fatores essenciais, como custos financeiros e 

tempo. Como aponta Salles46: 

Assim, na consideração da efetividade da tutela jurisdicional, deve-se 

tomar em conta fatores que possam retratar a totalidade de seus efeitos e 

de suas finalidades mediatas e imediatas. Para tanto, é possível separar 

dois grupos de argumentos indicadores de parâmetros para a avaliação 

dos processos de adjudicação judicial e de outros mecanismos 

alternativos de solução de conflitos: os de produção e os de qualidade. 

Esses argumentos trazem dois tipos de resultados a serem analisados em 

qualquer mecanismo processual. 

 

No tocante àqueles argumentos, chamados de produção, considera-se 

qual mecanismo decisório produz um determinado resultado com menor 

dispêndio de recursos. [...] 

 

O segundo grupo, aqueles dos argumentos de qualidade, coloca a questão 

dos benefícios gerados por um dado mecanismo processual tendo em 

vista uma situação concreta. Nesse caso, é preciso investigar a 

superioridade dos variados resultados que um determinado mecanismo 

decisório produz. (Tradução nossa.) 

Marc Gallanter traz interessante perspectiva nesse sentido47: 

Eu uso o termo qualidade como uma abreviação para os aspectos 

valorados do processo, incluindo a justiça mas não limitados a esta, e 

incluindo aqueles aspectos que admitem quantificação, mas não limitados 

a ela. O termo foi adotado para resumir e enfatizar o vasto raio de 

características valoradas, além de custo, tempo e conveniência 

institucional que estão implicados em disputas. Ainda que argumentos de 

qualidade, explícitos ou tácitos, estejam por todo lugar nas discussões 

sobre resolução de disputas, muito menos atenção tem sido dada para 

analisar os efeitos da qualidade do que os mais prontos efeitos de 

produção. (Tradução nossa.) 

                                                        
46 SALLES, Carlos Alberto de. Processo civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa 

social. São Paulo: RT, 2003, p. 50.  
47 GALANTER, Marc. Compared to What? Assessing the Quality of Dispute Processing. Denver 

University Law Review, Denver, CO, v. 66 (3), p.  xi-xiv, 1989. Segue o original, p. xii: “I use the term 

quality as a shorthand for the valued aspects of the process, including but not confined to justice, and 

including but not confined to those aspects that admit of quantification. The term was adopted to summarize 

and emphasize the wide range of valued characteristics, apart from cost, time and institutional convenience 

that are implicated in disputing. Although quality arguments, explicit or tacit, are everywhere in discussions 

of dispute resolution, much less attention has been given to analyzing quality effects than to the more readily 

production effects”. 
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Galanter afirma que nem sempre o que é mais barato e rápido é o mais desejado. 

Talvez esse seja um corolário válido para diversos casos de prestação de serviços no 

mercado. Qualidade importa, também nos arranjos procedimentais. O autor afirma que 

existem problemas na mensuração dos fatores de qualidade. De fato, a tarefa não é fácil, 

mas a literatura já esboça caminhos. O tema foi tratado, em nossa estrutura, no tópico 

avaliação. 

Um arranjo ou sistema sem suficiente qualidade não será adequado. Por ser 

voluntário e opcional, a maior prova de inadequação de um sistema ou arranjo 

procedimental consensual se dá quando as partes não optam por utilizá-lo, seja por uma má 

experiência, seja porque este não reuniu condições que o façam merecer prosperar.  

Um arranjo procedimental adequado deve ser construído com a exata 

correspondência às necessidades que a situação que ele objetiva tratar compreende. Deve 

ser também conveniente e oportuno. Por ser consensual, o arranjo procedimental tem 

natureza voluntária. Será sempre uma opção. Ainda que alguns programas obriguem as 

partes a comparecer a um procedimento consensual de resolução de controvérsias, a 

permanência e efetiva utilização deste é sempre voluntária48. Para ser bem sucedido, um 

novo sistema deve ser uma boa opção, deve ser confiável e capaz de atender aos interesses 

das partes envolvidas49. 

Nesse sentido, a perspectiva sistêmica aqui proposta implica a compreensão 

abrangente do problema, para diagnosticar e entender, de maneira contextual, as partes, 

interesses e objetivos em jogo, as características das disputas, os canais e mecanismos em 

prática, e as estratégias para estruturação, implementação e constante avaliação de um 

novo sistema, que deverá ter produção e qualidade suficientes para prosperar em um amplo 

mercado de opções procedimentais. Por isso, os fatores de produção e qualidade estão 

intrinsecamente inseridos no conceito de adequação apresentado neste trabalho, daqui para 

a frente.  

                                                        
48 Como explica Fernanda Tartuce, “a Lei de Mediação revela comprometimento com a boa-fé objetiva ao 

obrigar as partes que a contemplarem no contrato a comparecer à primeira reunião consensual – embora 

reconheça não ser obrigatório que elas permaneçam no procedimento.” In: TARTUCE, Fernanda. Mediação 

nos conflitos cíveis. 2. ed.  São Paulo: Método, 2015, p.315. A mesma lógica se aplica às mediações no 

âmbito judicial. 
49 McGOVERN, Francis E. The What and Why of Claims Resolution Facilities. Stanford Law Review, 

Stanford, CA, v. 57, p.1361-1389, 2005 (p. 1376). 
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A exemplo da metodologia utilizada em diferentes campos de estudos, como a 

proposta por Randall B. Ripley50, relacionada à dimensão processual do campo de políticas 

públicas51, individualizaremos os estágios do processo de construção de um arranjo 

procedimental consensual, destacando cada etapa relevante, para melhor demonstração do 

nosso argumento de que a adequação oscilará conforme o desenvolvimento do processo de 

concepção, construção e implementação propriamente dito. O intento, com esse método, é 

oferecer um guia lógico e cronológico que se preste à visualização de reflexões e 

atividades importantes no processo de construção de um arranjo procedimental, em ordem 

e sequência, essenciais para se determinar a adequação.  

A descrição dos fatores determinantes para a adequação de um sistema pela análise 

dos estágios do processo é útil e essencial para desbravar a complexidade do fenômeno. 

Tal conhecimento é aparentemente impalpável e inalcançável se não for organizado. 

Apoiando-nos em literatura específica sobre tais iniciativas e na análise de diversos 

exemplos internacionais e nacionais de sistemas de resolução de disputas, objetivamos 

trazer clareza sobre os fatores que determinarão a adequação do arranjo procedimental 

consensual que se pretende implementar, ou seja, a sua capacidade de atender aos objetivos 

das partes e lidar com as barreiras existentes. 

Nesta esteira, pelo aspecto lógico e cronológico, o primeiro passo para determinar a 

adequação de um arranjo procedimental é a análise de conveniência e oportunidade, para 

definir se a empreitada deve ou não ter ignição. Denominamos essa etapa fundamental do 

processo e o conjunto de reflexões que ela requer de “iniciativa”. Em segundo lugar, para 

que se alcance a adequação, o designer deve realizar o diagnóstico abrangente da situação 

conflituosa existente, do problema e do seu contexto.  

Como aponta Shariff, o desenho de sistemas procedimentais consensuais deveria ser 

deliberado e intencional, e não intuitivo e sem técnica. Se os elementos de intencionalidade 

                                                        
50 RIPLEY, Randall B. Stages of the Policy Process. In: MCCOOL, Daniel C.; CLIFFS, Englewood. Public 

Policy Theories, Models and Concepts, An Anthology. New Jersey: Prentice Hall, 1995. 
51 Ripley apresenta o tratamento da dimensão processual da política pública como o método que descreve 

os estágios do processo, denominando-os para organizar a discussão e análise. O tratamento processual se faz 

relevante, pois permite a criação de guias lógicos e cronológicos que se prestam à visualização de atividades 

importantes em ordem e sequência. O método é útil e essencial para desbravar a complexidade do fenômeno 

de policy-making e análise. O estudo processual das políticas públicas admite diversas versões ou molduras. 

Ripley apresenta algumas definições importantes para a organização dos principais estágios do processo de 

formação das políticas públicas. O primeiro deles é a própria definição de estágio, como o feixe das 

atividades que podem ser compreendidas como principais subrotinas de ações e interações de atores políticos, 

com vistas a um resultado final, definido como produto. 
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e deliberação estiverem presentes, o sistema consensual deve ter algum propósito definido. 

Portanto, sustentamos que a adequação dependerá também de uma terceira etapa 

estratégica e conceitual, consubstanciada na definição de propósitos, objetivos e escopo do 

sistema. A quarta etapa natural decorrente corresponde à construção conceitual em si do 

sistema; e a última etapa, à implementação e avaliação do arranjo procedimental. Tais 

etapas, com o conjunto de reflexões e temas que cada uma enseja, serão abordadas 

detidamente a seguir. 

Sander, Bordone, Rogers e McEwen52 ensinam que a sequência real para o desenho 

de um sistema de disputas pode ser complicada e não linear. Todavia, em linhas gerais, a 

vasta maioria dos sistemas consensuais de resolução de controvérsias compreende as 

quatro etapas apontadas, em seu processo de construção e implementação, as quais servem 

bem ao propósito de identificar os pontos primordiais de reflexão para almejar a 

adequação. 

3.1.1.1  Estágios do processo 

Com o objetivo de demonstrar que a adequação de um arranjo procedimental será 

influenciada pela observância das etapas de seu processo de concepção, construção e 

implementação, passa-se a descrever cada estágio mencionado, com as principais reflexões 

e ações que este requer. 

3.1.1.1.1  Iniciativa 

A iniciativa de construção de um arranjo procedimental consensual pode surgir de 

diversas maneiras. Por exemplo, um cliente poderá contratar um profissional para sugerir 

maneiras de resolver uma espécie de disputa repetitiva preventivamente ao litígio; um ator 

em um conflito comunitário pode ser instado a desenvolver um processo para as demais 

partes resolverem suas disputas produtivamente; ou uma agência governamental pode 

empreender a iniciativa de conceber um novo canal ou procedimento de resolução de 

controvérsias do setor que regula. 

                                                        
52 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 16.  
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Sander, Bordone, Rogers e McEwen53 elencam quatro perguntas sobre se uma 

iniciativa de desenhar um sistema deve ser levada à frente: (i) é possível que exista um 

processo ou sistema melhor, que aprimore a situação dos envolvidos e possa ser 

implementado?; (ii) se sim, quem deve ser envolvido no desenho do processo ou sistema?; 

(iii) quais são as maneiras mais efetivas de se ganhar aceitação como um designer?; (iv) 

como o papel do designer deve ser definido conceitualmente? 

Com relação à primeira questão, deve-se ponderar se existe problema com o sistema 

existente para lidar com o conflito, e se há uma oportunidade de tratar os conflitos com 

maior efetividade, na medida em que surjam. Sob o aspecto inverso, os autores afirmam 

não ser recomendável uma iniciativa de design se um sistema viável não puder ser 

construído, um que seja adequado para atender melhor aos interesses das partes envolvidas 

e funcionar com maior efetividade do que o sistema existente. Por isso, recomendam, 

designers devem alocar um tempo considerável para responder às questões acima descritas 

antes de assumir a responsabilidade de construção de um novo arranjo. 

A análise pode comportar diversas formas, dependendo do contexto do arranjo 

procedimental a ser desenhado. Por exemplo, no contexto de uma disputa público-privada 

envolvendo múltiplas partes, poderia haver questões de isonomia e responsividade54 que 

impediriam o desenvolvimento das negociações? Seriam necessárias mudanças legislativas 

para permitir a transação? É possível o envolvimento e comprometimento dos atores 

necessários? Existem fortes percepções de valores e princípios nas questões a serem 

negociadas, ou questões políticas a serem consideradas?  

Nesse estágio inicial, qualquer análise sobre o problema é perfunctória e 

consequentes ideias sobre a adequação de um novo arranjo são tentativas. Como aconselha 

Christopher Moore55, as conclusões iniciais devem ser consideradas com leveza. O 

designer deve adotar a postura que denomina de “humildade informada”, sabedor de que 

ainda há muito a descobrir sobre o problema em estágios posteriores, principalmente no de 

diagnóstico propriamente dito. 

                                                        
53 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 49. 
54 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2011, 

p. 80. 
55 WOODROW, Peter; MOORE, Christopher. What do I need to know about culture: practioners suggest… 

In: LEDERACH, John Paul; JENNER, Janice Moomaw (Eds.). A Handbook of international peacebuilding: 

into the eye of storm. San Francisco, CA: Josey Bass, 2002, p. 89. 
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Se o sistema ou conjunto de sistema em funcionamento estão bons o suficiente, e, 

por motivos práticos, um sistema melhor não puder ser implementado, talvez seja melhor 

que o processualista dedique seus esforços a causas distintas. A visão sistêmica, que 

implica a compreensão dos diferentes canais e mecanismos disponíveis às partes, é um 

pressuposto fundamental para a avaliação das condições mínimas de uma iniciativa. 

Algumas das questões gerais típicas que podem impactar a construção de novos sis-

temas referem-se à disponibilidade de recursos financeiros ou materiais, à capacidade de 

envolvimento das partes afetadas, à existência de grupos ou forças bloqueadoras, desequilí-

brio de poder ou maturidade do conflito para que as partes envolvidas estejam motivadas56. 

Razões (como a eventual indisponibilidade de recursos financeiros, etc.) associadas a tais 

critérios podem não ser impeditivas para a construção de um novo arranjo, mas obrigam o 

designer a criar as condições necessárias para a empreitada ser bem sucedida.  

Tomemos por exemplo uma tragédia recente que comoveu o país, o incêndio na 

boate Kiss, uma discoteca na cidade de Santa Maria, no estado brasileiro do Rio Grande do 

Sul, ocorrido na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, que vitimou 242 pessoas e feriu 

680 outras. O sinistro deu-se por imprudência e más condições de segurança. Sistemas de 

indenização de vítimas estão entre os principais exemplos de arranjos procedimentais 

consensuais existentes e bem sucedidos no Brasil e no exterior57.  

À época da tragédia, o Brasil já contava com duas experiências bem sucedidas e 

conhecidas de sistemas de indenização com uso de mediação, referentes aos acidentes com 

os voos TAM 3054, ocorrido em 17 de julho de 2007, e Air France, ocorrido em 31 de 

maio de 200958. O sistema existente apontava para uma longa e custosa batalha judicial, e, 

em situações normais de solvência, parecia óbvio que um programa de indenização seria 

benéfico para todos os envolvidos59.  

                                                        
56 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 51. 
57 Trataremos do tema em capítulo próprio. 
58 FALECK, Diego. Introdução ao Design de Sistemas de Disputas: Câmara de Indenização 3054. Revista 

Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre e Curitiba, ano V, n. 23, p. 7-32, jun.-ago.-set. 2009. 
59 Um sistema consensual de indenização como praticado nos eventos mencionados tem a capacidade de 

atender aos interesses de todas as partes envolvidas: (i) permite que os beneficiários recebam as indenizações 

sem custos adicionais nem riscos, em menor tempo, em ambiente seguro e com tratamento digno; (ii) permite 

que a fonte indenizadora reduza os custos de transação na difícil tarefa de indenizar, diante de expectativas 

elevadas e desconfiança das partes, e tenha sua imagem e reputação melhorada – ou menos prejudicada; e 

(iii) permite que as autoridades públicas cumpram o seu dever de assegurar que os causadores do evento 

responderão efetivamente pelas consequências e não deixarão vítimas desassistidas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Discoteca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(Rio_Grande_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013


 

 

48 

 

 

Ocorre que, no contexto da tragédia mencionada, não havia fonte suficiente de 

recursos para o pagamento das indenizações. Como foi amplamente divulgado, a apólice 

de seguro do estabelecimento tinha cobertura limitada, e os bens dos sócios não eram 

minimamente suficientes para fazer frente às indenizações. Por outro lado, o caso foi 

considerado um exemplo de erros e omissões dos poderes públicos60. A responsabilidade 

do governo do estado e da prefeitura, tecnicamente, ainda poderá ser determinada pelo 

Judiciário.  

Para efeitos de um programa de indenização, a única fonte potencial de recursos 

capaz de fazer frente às indenizações seria a pública. Ainda que, em tese, um acordo de 

financiamento e um fundo específico pudessem ser instituídos e combinados com um 

sistema eficiente de indenizações, existem diversas questões jurídicas e políticas relevantes 

que obstaculizam a iniciativa pelo governo do estado, em conjunto com a prefeitura e 

demais responsáveis. Um processualista envolvido no caso certamente concluiria pela 

dificuldade em fazer a iniciativa vingar. 

Em um outro exemplo internacional, referente ao atentado da maratona de Boston61, 

em 15 de abril de 2013, um fundo foi constituído para o recebimento de doações privadas, 

com sua posterior distribuição às vítimas a título de indenização. Um designer talvez 

pudesse se inspirar nesse exemplo para o caso do incêndio da Boate Kiss e avaliar os prós 

e contras, assim como a viabilidade da iniciativa. 

Assim, ainda que fosse de se ponderar à época a construção de um arranjo 

consensual procedimental para a indenização das vítimas por alguma das partes 

envolvidas, pela informação aqui disponível e pelo conhecimento de outras situações 

semelhantes, pode-se agora aventar que a falta de recursos disponíveis, as dificuldades 

jurídicas e políticas referentes à responsabilidade do Estado e sua autonomia para o 

                                                        
60 Para maiores informações sobre a tragédia, vide: TRAGÉDIA em boate no RS: o que já se sabe e as 

perguntas a responder. Rio Grande do Sul RBSTV, rede Globo no Rio Grande do Sul, 22 mar. 2013. 

Disponível em: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/tragedia-incendio-boate-santa-maria/platb/ . Acesso 

em: 1 dez. 2016. 
61 Um fundo de caridade foi constituído para indenizar as 232 vítimas do ataque à bomba na maratona de 

Boston em 15 de abril de 2013. O fundo arrecadou 61 milhões de dólares americanos. Vítimas fatais e que 

tiveram amputações chegaram a receber USD 2,2 milhões individualmente. O protocolo de distribuição dos 

valores foi desenhado por Kenneth Feinberg. Vide: BERNSTEIN, Lenny. Boston Marathon bombing victims 

will split $61 million. The Washington Post, Washington DC, 29 Jun. 2013. Disponível em: 

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/boston-marathon-bombing-victims-will-split-61-

million/2013/06/28/a8114090-e010-11e2-b2d4-ea6d8f477a01_story.html?utm_term=.4dac92c12351 Acesso 

em: 1 dez. 2016. 

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/boston-marathon-bombing-victims-will-split-61-million/2013/06/28/a8114090-e010-11e2-b2d4-ea6d8f477a01_story.html?utm_term=.4dac92c12351
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/boston-marathon-bombing-victims-will-split-61-million/2013/06/28/a8114090-e010-11e2-b2d4-ea6d8f477a01_story.html?utm_term=.4dac92c12351
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reconhecimento de culpa e pagamento de indenizações talvez tenham sido fatores 

impeditivos da iniciativa. 

Em contextos diversos, quando o designer entende que a iniciativa tem chances 

potenciais de prosperidade, passa-se à segunda pergunta colocada por Sander, Bordone e 

Rogers, sobre como o designer deve se envolver no projeto. Os autores sugerem que ele, 

para decidir se deve ou não se envolver, precisa determinar se, pessoalmente, pode oferecer 

contribuição, em virtude de sua experiência, personalidade, recursos, habilidade de criar 

confiança e de resolver o problema. 

Para os autores, deve haver um casamento entre as características do designer e o 

contexto, principalmente em termos de: (i) experiências que o ajudem a compreender a 

situação e exercitar as habilidades necessárias; (ii) capacidade de criar confiança; (iii) 

disposição para assumir riscos e dedicar tempo; (iv) conhecimento em resolução de 

disputas; (v) recursos (materiais); (vi) contatos; (vii) ausência ou aceitação de conflitos de 

interesse; (viii) capacidade de ouvir; e (ix) humildade. 

Um potencial designer que não se enquadre no contexto deve estar aberto a encontrar 

um colega com as características necessárias. No que toca às habilidades específicas, o 

processo de construção de arranjos procedimentais consensuais, como desenvolveremos, 

demanda as atividades de negociar, mediar e facilitar por parte do processualista. É um 

processo tanto político quanto técnico. As habilidades que tais atividades compreendem 

são essenciais para o sucesso de um designer. Algumas delas: (i) a escuta ativa e a 

capacidade de entrevistar efetivamente62; (ii) o planejamento de reuniões e a definição da 

agenda63; (iii) a criatividade64; e (iv) a condução de grupos focais e facilitação. 

A habilidade específica da escuta ativa merece especial atenção, por ser elementar 

para qualquer negociador, mediador ou designer. Em substancial parte do tempo durante o 

processo inteiro de concepção, construção, implementação e avaliação de um sistema de 

disputas, o designer se dedicará a escutar as partes. A escuta ativa é uma habilidade difícil 

de desenvolver, e fundamental para o processualista ganhar a aceitação das partes e 

                                                        
62 MNOOKIN, Robert H.; PEPPET, Scott R.; TULUMELLO, Andrew S. Beyond Winning: Negotiating to 

Create Value in Deals and Disputes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, p. 44. 
63 Facilitar reuniões é uma atividade muito frequente no processo de design de sistemas de resolução de 

disputas, para assegurar o foco, a organização, o desenho e cumprimento de uma agenda, bem como o 

propósito dessas reuniões.  
64 A criatividade é uma característica de suma importância para o designer. O tema será tratado com mais 

detalhes em capítulo próprio. 
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conseguir as informações e o apoio que são imprescindíveis para atingir a adequação do 

sistema a ser construído 

O padrão para um designer é ouvir, e não falar. A fala de um designer deve ter um 

propósito bem definido, como avançar a construção do processo ou fazer com que as partes 

se sintam compreendidas. A escuta ativa compreende o engajamento com as palavras e 

linguagem corporal dos outros para entender as suas perspectivas. Parte de escutar é 

responder de uma maneira que reconhece e demonstra entendimento do que está sendo 

dito, ou que busca a clarificação do que foi dito. 

A escuta ativa é importante porque ajuda o profissional a: (i) entender o que 

aconteceu – é desejável que os temas importantes para as partes sejam tratados; (ii) 

entender como as partes se sentem – é desejável entender como as partes se sentem para 

assisti-las no processo de chegarem a um acordo que as satisfaça; (iii) comunicar para as 

partes que ele  (o profissional) entende os temas importantes e as preocupações – as partes 

se sentem mais seguras quando sabem que o que aconteceu e o que elas sentem foi 

devidamente compreendido; (iv) facilitar a comunicação entre as partes – o sentimento de 

ser escutado faz com que as partes superem emoções fortes, ser ouvido ajuda na disposição 

de ouvir o outro lado em reciprocidade, e as partes podem estar mais abertas às traduções 

do designer do que a escutar umas às outras. 

As principais técnicas de escuta ativa podem ser resumidas em65:  

 Uso de perguntas abertas – por exemplo, “o que o traz aqui hoje?” –, que ajudam a 

definir a agenda e as prioridades. Além disso, perguntas abertas ajudam a gerar 

opções e soluções e a expandir o pensamento; 

 Perguntas de clarificação – por exemplo, “o senhor quis dizer que...?” –, que 

auxiliam o designer a entender o que está acontecendo. São excelentes 

ferramentas para questionar as partes sobre suas posições. Tais perguntas levam 

as pessoas a pensar a lógica das suas posições, a investigar as informações que as 

embasam, e ajudam a mover a conversa para o foco nos interesses. Esta 

ferramenta também auxilia o designer a testar suas premissas sobre as partes. 

                                                        
65 Vide o Programa de Mediação de Harvard. HARVARD MEDIATION PROGRAM (HMP). Cambridge, 

MA, U.S. Disponível em: http://clinics.law.harvard.edu/hmp/ Acesso em: 1 dez. 2016. 

http://clinics.law.harvard.edu/hmp/
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 Espelhamento – repetir as palavras da parte de volta para ela –, que ajuda as partes 

a se sentirem escutadas, e também lhes permite a oportunidade de escutar as suas 

próprias palavras e avaliá-las. 

 Reformulação – colocar os pontos de uma maneira menos carregada, mais positiva 

e prestativa –, que pode ajudar o mediador a tornar a conversa menos carregada 

de emoções, encorajar as partes a se ouvirem e ajudar a mover o processo. A 

técnica também pode ser usada para enfatizar os pontos de concordância e 

estabelecer uma atmosfera cooperativa. Reformular também pode ajudar as 

partes a colocar a atenção em seus reais interesses, em vez de em suas posições. 

 Resumo – paráfrase dos pontos principais, sem as passagens  desnecessárias e 

prejudiciais –, que ajuda o designer a confirmar, corrigir e completar o seu 

entendimento. E auxilia as partes a sentir que foram escutadas. 

 Silêncio –, que pode ser usado para transferir às partes a responsabilidade pelos 

resultados, e pode quebrar o conforto dos padrões de comunicação na forma de 

perguntas e respostas.  

 Linguagem corporal – postura, contato visual, etc. A postura corporal comunica 

muito. A postura corporal aberta, receptiva e atenta às partes encorajará a 

comunicação aberta. 

  Avaliação de suposições – “Como o senhor sabe disso?” –, que implica compelir a 

parte a repensar as conclusões iniciais, que podem não ser precisas, ao questionar 

o seu filtro. A técnica remete as partes às informações básicas que norteiam as 

suas posições. Assim, elas  podem reavaliar esses dados primeiros e atingir novas 

conclusões. 

Com efeito, o domínio de tais habilidades, apenas, não tornará o processualista bem 

sucedido no desenho de sistemas de disputas. O ponto é que, sem elas, a tarefa será mais 

difícil. Bernard Mayer66 adverte que o sucesso de um pacificador ou resolvedor de conflitos 

não é determinado por um grupo de processos, metodologias ou táticas; é determinado por 

um meio de pensar, um conjunto de valores, por habilidades analíticas e interpessoais, e 

um foco claro.  

                                                        
66 MAYER, Bernard. The dynamic of conflict resolution: a pratictioner’s guide. San Francisco, CA: Jossey-

Bass, 2000, p. 359. 
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Murray67 chama a atenção para o fato de que alguns designers podem perder 

oportunidades e ter que lidar com a sua própria relutância em interferir em um conflito ou 

potencial conflito, com o receio de entrar “sem serem convidados”. Em muitos casos, a 

relutância de designers pode causar prejuízos como meses a mais de violência em um 

determinado contexto, perda de meios de subsistência de vulneráveis, judicialização 

desnecessária de ações, entre outros.  

Advogados limitados aos desígnios predeterminados de clientes não estão inclinados 

a adotar o papel de designers. Como assinalado por Salles, deve-se exigir do processualista 

mais do que a simples aplicação do direito. Em sintonia, acadêmicos como Glendon, 

Kronman, Galanter e Wilkins68 por um lado admitem o valor da advocacia zelosa, mas por 

outro lamentam a falta de espírito público, ou do conselho sábio de advogados que possam 

desafiar seus clientes a pensar seus problemas de maneira diferente e a adotar um papel 

proativo em suas comunidades ou nações. Os autores indicam um papel mais amplo para 

os advogados, com a permissão de sugerir que clientes avaliem os seus problemas de 

maneira holística.  

De fato, autores norte-americanos criaram a definição de “lawyer-statesman”69 ou 

“problem-solving lawyer”70, que tem o enfoque não apenas em “ganhar” os seus casos, mas 

em satisfazer as necessidades da diversidade de partes e terceiros afetados pela disputa e 

em procurar novas soluções. Tais respostas podem requerer a organização de recursos 

materiais, criação de instituições, edição de novas regulações, e implementação e execução 

de novos planos71. 

                                                        
67 MURRAY, John S. Third party intervention: successful entry for the uninvited. Albany Law Review,  

Albany, NY, v. 48, p. 573-616,  1984.  
68 Sobre o tema, vide: GALANTER, Marc. Lawyers in the Mist: The Golden Age of Legal Nostalgia. Dick 

Law Review, Carlisle, PA, U.S., v. 100, p. 549, 1996; GLENDON, Mary Ann. A Nation Under Lawyers: 

How Crisis in the Legal Profession is transforming American Society. Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1994;  KRONMAN, Anthony T. The Lost Lawyer: Failing Ideals of the Legal Profession. Cambridge, 

MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1993; WILKINS, David B. Book Review: Practical 

Wisdom for Practicing Lawyers: Separating Ideals from Ideology in Legal Ethics. Harvard Law Review, 

Cambridge, MA, v. 108, p. 458, 1994. 
69 Sobre esse tema, vide: KRONMAN, op. cit. 
70 Sobre o problem solving lawyer, vide MNOOKIN, Robert H.; PEPPET, Scott R.; TULUMELLO, 

Andrew S. Beyond Winning: Negotiating to Create Value in Deals and Disputes. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2000. Vide também: FALECK, Diego. Lost Lawyer Found: The Problem-Solving Lawyer. 

Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. 
71 MENKEL-MEADOW, Carrie. Lawyering, Dispute Resolution, Problem Solving and Creativity for the 

21st Century. In: BLEEMER, Russ; BILSTEIN, Cynthia Bilstein; SCOTT, Susan; YU, Rosemary Yu (Eds.). 

Into the 21st Century: Thought Pieces on Lawyering, Problem Solving and ADR. New York: CPR Institute 

for Dispute Resolution, 2001. 
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O Brasil, conceitualmente, caminha na mesma linha. O entendimento está positivado 

em lei e no estatuto da advocacia. Como mencionamos alhures, o Novo CPC estabelece em 

seu artigo 3o que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos e que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ainda que a prática se 

distancie um pouco da recomendação, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil72 enaltece o advogado com o mesmo espírito público e com o 

enfoque “problem-solver”, atribuindo-lhe como obrigação a realização da essência do 

processualista designer que procuramos aqui descrever. Vejamos: 

Art. 2º. O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor 

do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da 

Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério 

Privado à elevada função pública que exerce. 

 

Parágrafo único. São deveres do advogado: [...] 

 

VI – estimular a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, 

sempre que possível, a instauração de litígios 

Em essência, espera-se do advogado a habilidade de prevenir litígios, por meio da 

mediação e da conciliação – aqui empregada em sentido mais amplo, parece-nos, de 

estimular o alcance de um entendimento ou acordo que pacifique as partes.  

Vislumbramos, inicialmente, três consequências práticas para uma boa advocacia: (i) 

espera-se pela capacidade do advogado de negociar efetivamente em favor de seus clientes, 

o que implica o domínio teórico e prático da arte e ciência da negociação73; (ii) com a 

introdução dos meios adequados de solução de controvérsias na legislação atual, espera-se 

que o advogado detenha o conhecimento do menu de mecanismos processuais disponíveis, 

de suas funcionalidades, potencialidades e adequação para o caso concreto; (iii) mais do 

                                                        
72 O Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil foi atualizado em outubro de 2015, com a 

inclusão do termo “mediação” no citado inciso VI do artigo 2o. 
73 Existem diversos estilos de negociação. A literatura clássica divide os negociadores em duas categorias 

básicas: (i) os que aderem ao estilo ganha/ganha, normalmente relacionado ao estilo problem-solver, que 

encontra fundamento na teoria da negociação com base em interesses, ou negociação com princípios, ligadas 

aos trabalhos de Roger Fisher, William Ury, Robert Mnookin e demais teóricos de Harvard; (ii) e os 

conhecidos como ganha/perde, ligados a uma escola de negociação competitiva, preocupada com a 

maximização de ganhos a curto prazo, que desconsidera elementos como a criação de valor e o 

relacionamento.   
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que isso, espera-se que o advogado seja honesto e transparente, e que informe proativa e 

devidamente o seu cliente sobre as alternativas processuais disponíveis, suas vantagens e 

desvantagens, em contextos concretos74.  

As três consequências que mencionamos são simples decorrências lógicas e parecem 

óbvias. Com um passo adiante, defendemos, em coro com Salles, uma quarta 

consequência, ainda não tão óbvia ao processualista: deve-se esperar também por sua 

atuação ativa como um construtor de processos consensuais adequados, quando o contexto 

assim o demandar. 

De qualquer maneira, quando a reticência é vencida e a análise sóbria aponta para o 

cabimento de uma iniciativa de design, o ponto passa a ser como fazê-lo. Assim, vamos à 

terceira pergunta colocada por Sander, Bordone, Rogers e McEwen, sobre a maneira de 

ganhar aceitação no processo de construção do novo arranjo. Os autores elencam dois 

fatores principais por meio dos quais as partes interessadas e afetadas, os clientes ou 

patrocinadores, estarão receptivos ao designer75: (i) a percepção de que haverá ganhos se 

houver mudanças no processo ou sistema utilizado para as disputas; (ii) a confiança de que 

o designer tem a capacidade de ajudar. 

Os autores elencam técnicas que podem ajudar bastante na tarefa de conseguir a 

aceitação das partes. A primeira delas é “escutar e aprender com humildade”76. Nas trocas 

iniciais de informação, o designer deverá fazer perguntas e escutar com atenção. O 

designer que presume, de início, compreender os interesses e objetivos das partes 

envolvidas, mesmo que tenha sólidas respostas, pode ter complicações futuras com a 

criação de confiança. Esta crescerá à medida que o designer demonstrar um sincero e firme 

interesse em dar forma ao novo processo ou sistema de maneira a atender aos interesses 

que as partes revelam. 

                                                        
74 A Inglaterra e o País de Gales têm um interessante modelo para garantir a efetividade da 

responsabilidade do advogado em conhecer, informar e recomendar os métodos adequados de solução de 

controvérsias aos seus clientes. Os protocolos prévios ao ingresso de uma ação no tribunal enfatizam a 

cooperação entre as partes para identificar os temas em disputa entre elas. A falta de cooperação pode levar à 

imposição de custas e multas para a parte, independentemente do sucesso no mérito da ação. Em particular, o 

parágrafo 8 das “Practice Direction on Pre-Action Conduct” (PDPAC) indica que, ainda que os métodos 

consensuais não sejam obrigatórios, os tribunais podem exigir evidências de que as partes consideraram 

alguma forma de método consensual. 
75 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 57. 
76 Uma maneira prática de “escutar com humildade” é a utilização impecável das técnicas de escuta ativa, 

já acima apontadas. 
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A segunda refere-se a “educar com empatia”77. Na mesma medida em que escuta, faz 

perguntas e aprende, o designer deve educar as partes interessadas na fase de engajamento 

e contratação. Educar as partes sobre os assuntos abordados na presente tese e obras 

relacionadas pode ajudá-las a definir uma maneira abrangente e robusta de lidar com o 

problema. Se isso for realizado de forma arrogante, todavia, de acordo com os autores, o 

efeito pode ser de rejeição pelas partes. Por outro lado, se um designer se abstiver de 

educar as partes sobre tópicos relevantes, o sistema a ser criado pode frustrar expectativas 

ou mesmo falhar em resolver as disputas devido às quais o profissional foi convocado. 

Uma boa maneira de educar os clientes é ouvir atentamente e apresentar casos similares de 

sucesso como respostas. Ao mesmo tempo, devem-se combater idealismos com 

praticidade. Abordaremos com mais detalhes esse tema ao tratar do uso de precedentes. 

A terceira técnica abordada pelos autores é a construção de relacionamento. Às vezes 

leva tempo para convencer os atores sobre a pertinência de uma iniciativa inovadora. 

Pessoas que expressam reticência podem concordar em se envolver ao perceber que o 

projeto está avançando de modo a atender aos seus interesses. Por isso, manter e alimentar 

um relacionamento com as partes é uma boa prática. Para tanto, os autores também 

sugerem o envolvimento de pessoas que já têm a confiança das partes interessadas para 

validar o designer, e a manutenção de contato com partes que tenham participação indireta, 

para assegurá-las de que seus interesses serão contemplados pelo novo arranjo. 

As três primeiras perguntas trazidas pelos autores sobre a iniciativa se relacionam ao 

conceito que se denomina “desenho colaborativo”78 e à premissa de que uma iniciativa terá 

as suas chances de sucesso maximizadas quando as partes interessadas forem efetivamente 

envolvidas na construção de um novo arranjo. A imposição de um arranjo consensual pelo 

designer e instituidores corre grande risco de não atender aos interesses das partes afetadas, 

e assim fracassar.  

De fato, a grande frustração nacional a respeito de iniciativas que não se provam 

adequadas – como câmaras de mediação e conciliação criadas por agentes públicos com 

                                                        
77 Como ensina Mnookin (MNOOKIN, Robert H.; PEPPET, Scott R.; TULUMELLO, Andrew S. Beyond 

Winning: Negotiating to Create Value in Deals and Disputes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 

2000, p. 43), a empatia corresponde não apenas à capacidade de entender e reconhecer a relevância da 

perspectiva de uma parte, ainda que não haja concordância, mas também a capacidade de demonstrar 

ativamente que se entendeu a perspectiva e os sentimentos da outra parte. Novamente, o uso das técnicas de 

escuta ativa são fundamentais para o exercício da empatia. 
78 URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p. 69. 
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resultados inexpressivos, sítios eletrônicos de mediação e arbitragem privados79 que não 

atraem a atenção do público e assim por diante – pode derivar de fórmulas prontas, 

construídas e impostas às partes interessadas sem prévia consulta, diálogo ou análise dos 

interesses subjacentes. 

A quarta pergunta indicada por Sander, Bordone, Rogers e McEwen diz respeito à 

definição conceitual do papel do designer. De fato, o papel que um designer assume ao 

propor a construção de um arranjo ou sistema procedimental para os seus constituintes é 

uma novidade, no Brasil e no mundo. A natureza da construção de um arranjo 

procedimental consensual é inovadora.  

Às vezes um profissional pode ser consultado para uma tarefa de cunho tradicional, 

como a redação de uma cláusula escalonada contratual, ou um treinamento de negociação 

de disputas para a equipe interna de uma empresa. A situação, todavia, pode requerer uma 

resposta mais abrangente.  

Por exemplo, a consulta de um cliente para o treinamento de seus atendentes para 

lidar com colaboradores que apresentem casos difíceis, como queixas de agressão ou 

assédio moral e sexual, pode requerer o desenho de uma política interna mais abrangente 

na organização. O designer poderá perceber que a situação requer a implementação de 

múltiplos canais opcionais de queixas, como vias informais, utilização de mediação ou um 

devido processo de punição, como a literatura específica de DSD e exemplos 

internacionais prescrevem80. 

Em situações como essa, caberá ao designer, se possível, redefinir o seu papel. 

Designers vão melhor se percebidos como inovadores, e não meramente como 

                                                        
79 Surgiram no Brasil nos últimos anos diversas empresas on-line que basearam o seu modelo na proposta 

inicial da empresa norte-americana Modria, fundada por Colin Rule, o designer do sistema de resolução de 

disputas do eBay, o maior exemplo mundial de sucesso de um sistema on-line de resolução de disputas. Em 

negócio distinto, o sistema Modria compreendia o modelo multipassos on-line, com o uso de negociação 

parametrizada, mediação e subsequente arbitragem, todos por meio eletrônico. Tais modelos parecem não 

prosperar no mercado, tanto nacional quanto norte-americano. As razões do insucesso do modelo merecem 

estudo mais aprofundado. O Modria mudou o seu enfoque de atuação, deixando de oferecer os serviços 

descritos para o público em geral, e passou a oferecer serviços customizados para empresas com alto volume 

de problemas de consumo, muito semelhantes ao do modelo bem sucedido do eBay Dispute Resolution 

Center, abrindo mão do modelo escalonado para disputas de maior porte. Vide: MODRIA, Fast and Fair 

Resolution for Commerce. On-line dispute resolution for e-commerce. U.S. Disponível em: 

www.modria.com . Acesso em: 1 dez. 2016. 
80 Sobre o tema, vide: ROWE, M. Dealing with harassment: a systems approach. In: STOCKDALE, M. S. 

(Ed.). Women and Work: A Research and Policy Series, v. 5: Sexual harassment in the workplace: 

Perspectives, frontiers, and response strategies. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1996, p. 241-271. 

Vide também: ROWE, Mary. People who feel harassed need a complaint system with both formal and 

informal options. Negotiation Journal, New York, v. 6, n. 2.  p. 161-172, Apr. 1990. 

http://www.modria.com/
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administradores de processos. As conversas iniciais com os instituidores devem deixar esse 

ponto bem claro, sugerem os autores. 

Alguns outros pontos de preocupação para um designer dizem respeito ao seu 

posicionamento em situações de conflito de interesses entre as partes concernidas, questões 

de lealdade por motivos de remuneração e as suas obrigações perante o grande público, 

quando o caso tiver repercussão.  

Um designer pode certamente ser contratado unilateralmente por uma das partes para 

oferecer um novo processo adequado. Um exemplo interessante é o da Toyota Reversal 

Arbitration Board81, um sistema de arbitragens para a resolução de disputas envolvendo 

concessionários Toyota em sua subsidiária norte-americana, que levou ao declínio do 

número de disputas sobre um programa de financiamento de vendas de veículos, de 178 

em 1985 para apenas 3 em 1992. A própria Toyota concebeu e ofereceu unilateralmente a 

seus concessionários a opção da utilização de um processo criativo de arbitragem em que 

as decisões emitidas eram vinculantes apenas para ela e não para os concessionários. Pela 

percepção de comprometimento com justiça que o procedimento trouxe, na prática os 

laudos emitidos passaram a ter maior aceitação ainda por parte dos concessionários. 

Concebido e implementado unilateralmente pela Toyota – cabe frisar –, o arranjo teve 

sucesso em atender aos interesses das partes afetadas. 

Em outras circunstâncias, a função do designer tem a mesma natureza neutra e 

imparcial daquela do mediador. Nesses casos, a neutralidade do designer deve ser 

esclarecida desde o início. A reputação do designer, assim como a do mediador, como 

terceiro neutro e imparcial, e o seu comportamento condizente ao longo do processo de 

construção de relacionamento, servirão para a criação de confiança. 

Lawrence Susskind82 esclarece que muitas iniciativas são conduzidas por 

profissionais do campo de resolução de disputas, que esperam trabalhar no caso em 

seguida, oriundos da iniciativa privada, organizações sem fins lucrativos e órgãos do 

governo. O autor afirma que, em casos que envolvam a criação de consenso, o profissional 

                                                        
81  CARVER, Todd B.; VONDRA, Albert A. Alternative Dispute Resolution, Why it Doesn’t Work and 

Why it Does. Harvard Business Review on Negotiation and Dispute Resolution, Cambridge, MA, v.  72, n. 3, 

p. 120-130, May-June 1994. 
82 SUSSKIND, Lawrence E., THOMAS-LARMER, Jennifer. Conducting a Conflict Assessment. In: 

SUSSKIND, Lawrence; MCKEARNAN, Sarah; THOMAS-LARMER, Jennifer (Eds.). The Consensus 

Building Handbook: A Comprehensive Guide to reaching Agreement. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications, 1999, p. 99-136.  
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deve ser percebido pelas partes como imparcial. O designer não poderá ter qualquer 

interesse no conflito nem ser percebido como defensor de um lado no debate.  

O conhecimento sobre o tema do conflito é importante, ainda que experiência 

profunda na área não seja necessária. Carpenter, Kennedy e Moore83 sugerem que questões 

ligadas à idade, gênero, raça, escolaridade, regionalismo e status profissional podem 

impactar a conexão entre o designer e o seu público-alvo. O ponto é complexo. Por vezes 

um designer externo ao problema pode até ser mais eficaz, por estar desvinculado de 

quaisquer dos grupos de interesses envolvidos em um caso. No Projeto MASC Colômbia, 

por exemplo, a utilização de um designer brasileiro, contratado e remunerado pela própria 

agência reguladora, provou-se bastante efetiva, e a aceitação pelos diversos atores do 

mercado de telecomunicação local foi completa, inclusive grandes empresas operadoras 

dos serviços, com o amplo estabelecimento de confiança e até mesmo a revelação de 

informações sensíveis em bases confidenciais.  

O Programa de Indenização Mediada (PIM), instituído pela Fundação Renova no 

contexto do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado com diversas 

autoridades federais e estaduais em 02 de março de 201684 e as empresas envolvidas, para 

indenização dos impactados em virtude do rompimento da barragem de Fundão, localizada 

em Mariana (MG) e de propriedade da mineradora Samarco, utilizou mediadores de todos 

os cantos do país, para lidar com as comunidades locais. 

Muitas vezes, o designer, ou mesmo os neutros que atuarão em um sistema, são 

remunerados pela parte instituidora do sistema. Esse foi o caso das câmaras de indenização 

criadas para o acidente aéreo com os voos TAM 3054 em 2007 e Air France em 2009. A 

iniciativa do design partiu da extinta Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 

Justiça85. Os mediadores neutros utilizados no programa foram remunerados pelas 

empresas aéreas.  

                                                        
83 CARPENTER, Susan L.; KENNEDY, W.J.D. Managing Public Disputes. San Francisco, CA: Jossey-

Bass, 1988, p. 78; e MOORE, Christopher W. The mediation process: practical strategies for resolving 

conflict. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1986, p. 82. 
84 Vide: FUNDAÇÃO RENOVA. Termo de Transação e ajustamento de Conduta. Minas Gerais, Espírito 

Santo, 2 mar. 2016. Disponível em: http://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/TTAC-

FINAL-ASSINADO-PARA-ENCAMINHAMENTO-E-USO-GERAL.pdf  Disponível em: 1 dez. 2016. 
85 Vide: FALECK, Diego. Introdução ao Design de Sistemas de Disputas: Câmara de Indenização 3054. 

Revista Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre e Curitiba, ano V, n. 23, p. 7-32, jun.-ago.-set. 2009.; 

ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing Systems 

and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 383. 

http://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/TTAC-FINAL-ASSINADO-PARA-ENCAMINHAMENTO-E-USO-GERAL.pdf
http://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/TTAC-FINAL-ASSINADO-PARA-ENCAMINHAMENTO-E-USO-GERAL.pdf
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É certo que, em programas de indenização, a parte que deu causa ao evento, que 

gerou o dever de indenizar, deve naturalmente arcar com todos os custos de implantação do 

programa, sejam os honorários do designer e dos neutros que funcionarão no programa, 

sejam os custos da estrutura física, estratégia de comunicação, entre outros. Se a estratégia 

for transparente desde o início, como demonstrado pelos exemplos citados, a aceitação do 

grande público e das partes interessadas emerge naturalmente. O PIM da Fundação Renova 

seguiu estratégia semelhante86. 

A transparência e a definição do papel e das condições de contratação do designer no 

início de seu envolvimento são fundamentais para a sua aceitação e efetividade no 

processo. Sander, Bordone e Rogers alertam para a definição de outras questões essenciais 

no momento da contratação, como orçamento para mobilização de equipe, acesso a 

informações confidenciais, permissão para contato com partes interessadas e afetadas, 

mesmo as hostis, e uso de recursos materiais necessários. 

Por fim, os autores recomendam que o designer avalie ética e profissionalmente as 

restrições que um cliente pode lhe apresentar. Primeiramente, o designer deve avaliar se o 

cliente tem realmente a capacidade de lhe franquear acesso às informações, contatos e 

recursos que a iniciativa requer; se esses contatos estarão disponíveis pessoalmente para a 

iniciativa e se as partes estão realmente abertas às experiências e habilidades que o 

designer aporta, ou se elas (notadamente a do próprio cliente) buscam apenas um “selo de 

qualidade” para um projeto pré-concebido. 

Como dissemos, a análise sobre a iniciativa é, em grande medida, perfunctória. O 

primeiro escopo da contratação de um designer deve ser o de realização de um diagnóstico 

mais aprofundado. Passaremos a tratar do tema a seguir. 

3.1.1.1.2  Diagnóstico 

De acordo com Ury87, para aumentar as chances de construir um procedimento ou 

sistema adequado, o designer deve diagnosticar cuidadosamente o sistema existente. Ao 

                                                        
86  Vide: FUNDAÇÃO RENOVA. Programa de Indenização Mediada, publicado em 21 set. 2016. Belo 

Horizonte, MG, Brasil. Disponível em: http://www.fundacaorenova.org/noticia/programa-de-indenizacao-

mediada/ Acesso em: 1 dez. 2016. 
87 URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p. 20. 

http://www.fundacaorenova.org/noticia/programa-de-indenizacao-mediada/
http://www.fundacaorenova.org/noticia/programa-de-indenizacao-mediada/
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nosso ver, isso implica a visão sistêmica do contexto, com a inclusão de todos os canais e 

mecanismos disponíveis no macrossistema relevante.  

Diferentes molduras foram apresentadas nesse sentido88. Em linhas gerais, todas elas 

contemplam três grandes focos de análise: (i) partes interessadas e afetadas (stakeholders); 

(ii) disputas; (iii) mecanismos e canais em uso. Dividiremos o presente tópico em três 

subtópicos: por que diagnosticar, qual é o foco da análise e como proceder ao diagnóstico. 

3.1.1.1.2.1  Importância do diagnóstico 

Com efeito, a reunião de informações sobre o contexto permite ao designer 

identificar todas as partes envolvidas, mapear seus interesses, necessidades, preocupações, 

medos, recursos físicos, capacidades e alternativas, e começar a definir as áreas de 

concordância e discordância entre essas partes. O processo também permite ao designer 

analisar os incentivos e preferências delas e sua boa-fé em explorar opções para aprimorar 

o sistema de resolução de disputas existente.  

O processo ajuda na compreensão do contexto do problema, quais são os temas em 

disputa, e bem assim os aspectos emocionais técnicos e jurídicos relevantes. A análise 

também deve cobrir quais são os procedimentos em uso ou disponíveis, como funcionam e 

por quê. A compreensão abrangente do contexto e a reunião diligente de informações são 

fundamentais para determinar como um novo processo deve ser estruturado.  

Susskind89 ensina que processo de diagnóstico também permite ao designer educar as 

partes e construir o relacionamento. As entrevistas individuais que esta etapa implica 

permitem maior contato e proximidade com as partes, e a oportunidade de que estas 

também avaliem o designer. Quando um relatório de diagnóstico é redigido, o texto 

oferece um mapa para as partes sobre as disputas que precisam ser tratadas. O texto pode 

refletir os pontos de concordância e discordância entre as partes, os interesses identificados 

e assim permitir maior clareza sobre o contexto. 

                                                        
88 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 69. 
89 SUSSKIND, Lawrence E., THOMAS-LARMER, Jennifer. Conducting a Conflict Assessment. In: 

SUSSKIND, Lawrence; MCKEARNAN, Sarah; THOMAS-LARMER, Jennifer (Eds.). The Consensus 

Building Handbook: A Comprehensive Guide to reaching Agreement. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications, 1999, p. 99-136 (p. 104).  
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O autor alerta para os perigos de prosseguir na construção de um arranjo consensual 

sem o prévio diagnóstico. De acordo com Susskind, alguns profissionais consideram 

“perda de tempo” o investimento de energia e recursos nessa etapa do processo. Eles 

consideram que a fase de entrevistas pode gerar custos desnecessários e que os pontos 

principais e partes afetadas são evidentes, dispensando maiores esforços de investigação.  

O maior perigo em não conduzir o diagnóstico seria negligenciar um ator ou grupo 

interessado e afetado. Uma parte sequer que não seja atendida poderá criticar o sistema e 

minar sua legitimidade. David Lax e James Sebenius90, na mesma esteira, chamam atenção 

para os danos de negligenciar potenciais grupos bloqueadores e agentes que, ainda que 

informais, são consideravelmente influentes no contexto.  

Um outro perigo apontado por Susskind seria a criação de um procedimento que não 

trate dos temas adequados. Se assuntos importantes forem deixados de fora da agenda, a 

credibilidade do esforço poderá ser questionada. O problema negligenciado poderá ser 

atendido fora do sistema, de maneira mais difícil. O diagnóstico oferece a oportunidade de 

que todos os tópicos ou perspectivas relevantes sejam considerados. 

Susskind pondera que as partes nem sempre expressam as suas verdadeiras 

perspectivas e interesses facilmente. Nem todos os temas importantes ou partes relevantes 

são evidentes sem que se consiga penetrar em um círculo de diálogo mais próximo, com 

maior grau de confiança. O papel de um neutro, conduzindo o diagnóstico, por meio de um 

procedimento adequado, aumentará as chances de trazer informações importantes à tona. 

Um neutro poderá investigar as visões das partes interessadas, lidar com dificuldades e 

partes relutantes e identificar pontos fundamentais para as regras básicas de criação de 

consenso. 

Por fim, o diagnóstico pode trazer à tona que um projeto de construção de um novo 

arranjo procedimental não deve ser iniciado em absoluto. Um ator fundamental pode 

admitir que não tem interesse na iniciativa, ou que tem uma melhor alternativa para o 

procedimento, que o esvaziará. Um outro ator poderia ter motivos para se voltar contra o 

projeto e minar as suas bases. O diagnóstico pode evidenciar dificuldades de 

sustentabilidade econômica da iniciativa a médio e longo prazo, como tem ocorrido em 

                                                        
90 LAX, David A.; SEBENIUS, James K. 3D Negotiation - Powerful Tools to Change the Game in Most 

Important Deals. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 2006, p 54. 
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muitas empreitadas de plataformas de resolução de disputas on-line91. Um processo que 

está fadado ao insucesso não deve ser iniciado. 

3.1.1.1.2.2  Partes interessadas e afetadas (stakeholders) 

A construção de um arranjo procedimental consensual se inicia efetivamente com o 

diagnóstico cauteloso do problema e do contexto. A análise perfunctória feita quando se 

decide iniciar o projeto deve agora ser aprofundada, com o intuito de determinar se existem 

meios de avançar para criar sistemas de resolução de disputas ou modificar os já existentes.  

A primeira tarefa do diagnóstico é identificar e compreender as partes que serão 

afetadas pelo novo procedimento ou sistema, ou que desempenham um papel importante 

no seu sucesso. É necessário compreender os interesses e objetivos de tais partes, bem 

como o relacionamento entre elas. Não apenas, deve-se investigar o contexto do problema, 

a dinâmica das relações, os costumes e práticas e as considerações políticas pertinentes. 

Ury, Brett e Goldberg92 introduzem o tema com duas perguntas seminais: quem são 

as partes em disputa e quais seriam os demais atores importantes. Sander, Bordone, Rogers 

e McEwen93 vão além e elencam uma série de perguntas que um designer deve fazer para 

conseguir determinar o mapa de partes interessadas e afetadas: 

 Quem se importa com o problema? 

 Quem será afetado pelo problema/conflito ou por uma potencial solução para este? 

 Quem deve fazer parte da resolução do problema/conflito? 

 Quem tem expertise para ajudar a criar/avaliar propostas? 

 Quem proverá os recursos (financeiros/materiais)? 

 Quem aprovará o processo? 

 Quem poderá persuadir os tomadores de decisão? 

 Quem poderá se opor efetivamente à implementação? 

 Quem terá disputas similares no futuro? 

 Quem estava envolvido no desenho dos processos e sistemas prévios? 

                                                        
91 A esse respeito, vide: BORDONE, Robert C. Electronic Online Dispute Resolution: A Systems 

Approach – Potential Problems and a Proposal. Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 3, p. 

175-185, Spring 1998.  
92 URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p. 20. 
93 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 70. 
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 Quem deve ser incluído para que o processo possa ser desenhado e implementado? 

 Quem deve ser incluído para garantir a sustentabilidade do sistema? 

 Quem deve ser incluído para garantir que a justiça seja alcançada e que todas as 

vozes estejam representadas e sejam escutadas, incluindo aquelas que não têm 

acesso ao poder e influência no sistema? 

 Como se consegue inclusividade e abrangência sem tornar o processo ineficiente, 

onerado ou inoperante? 

 Como se lida com partes que agem como bloqueadores ou boicotadores do acordo? 

Os autores também sugerem perguntas sobre partes importantes em cada tema 

relevante do processo. Por exemplo: 

 Quem se importará com o processo escolhido e cuja opinião pode determinar a sua 

legitimidade? 

 Quem tem participação essencial como parte, representante ou advogado de parte, 

interveniente ou patrocinador, para o sucesso do projeto? 

 Quem se preocupará com a confidencialidade ou abertura do processo? 

 Quem pode preservar ou destruir relacionamentos entre as partes envolvidas? 

 Quem pode colaborar com expertise ou recursos para o uso de tecnologia? 

 Quem seriam as partes em eventuais contratos necessários? 

 Quem avaliará o sucesso do projeto? 

Os autores sustentam que a lista de partes pode ser alterada, ao se compreender 

melhor o contexto. O exercício abrangente no início da atividade é crucial, na medida em 

que atores que sejam envolvidos posteriormente podem ter menor inclinação a colaborar. 

Clientes podem criar resistência ao acesso às partes interessadas no início do projeto se não 

forem alertados devidamente dos perigos de não colaboração por atores importantes e de 

formação de coalizões bloqueadoras94. 

                                                        
94 LAX, David A.; SEBENIUS, James K. 3D Negotiation - Powerful Tools to Change the Game in Most 

Important Deals. Cambridge, Ma: Harvard Business School Press, 2006, p. 62. 



 

 

64 

 

 

3.1.1.1.2.2.1  Identificação de objetivos e interesses 

As necessidades básicas das partes, o que elas querem e as suas motivações são 

normalmente referidas como “interesses”95 na literatura específica. Os interesses são os 

propulsores fundamentais da negociação. Pessoas negociam e se valem de procedimentos 

de resolução de controvérsias para satisfazer os seus interesses. A medida do sucesso na 

resolução de um problema se dá em quanto o interesse da parte foi atendido. A expectativa 

de satisfação de interesses é a mola propulsora que leva negociadores a escolher o caminho 

entre as possíveis conjunturas. 

Carnelutti96 já atentava para este tema como essencial à manifestação do próprio 

fenômeno jurídico. Para o autor, o interesse é uma relação entre o sujeito e a coisa, entre o 

ente que experimenta a necessidade e o ente que é capaz de satisfazê-la. Trata-se da 

utilidade específica de um ente para o outro ente. O autor afirma que o conflito deriva da 

oposição de interesses entre sujeitos diferentes. Para Carnelutti, “onde não há conflito de 

interesses, não pode haver direito, porque nessas hipóteses, não há necessidade de direito”. 

Como ensinam Fisher e Ury, interesses são diferentes de posições. Posição é a 

demanda que as partes normalmente declaram em uma negociação. Em poucas palavras, 

interesse é o que parte realmente quer e a posição é o que esta diz que quer. Uma posição é 

um resultado proposto que representa apenas uma maneira entre muitas possíveis, por meio 

das quais um problema ou conflito pode ser resolvido. O enfoque em interesses para a 

resolução de disputas funciona, de acordo com os autores, porque, ao se deslocar a atenção 

da posição para os reais interesses das partes, é possível encontrar uma nova proposta (ou 

maneira, ou posição) que atenda aos interesses de todas as partes.  

Mnookin97 ilustra esse fenômeno com o exemplo clássico de duas crianças que 

brigavam por uma laranja. Em vez de parti-la ao meio, as crianças expressaram os seus 

interesses: uma queria ingerir a fruta e a outra queria a casca para fazer um doce. Assim, 

deslocando-se da posição “eu quero a laranja” e revelando os seus interesses, ambas 

tiveram o seu desejo totalmente satisfeito. Essa é a essência da negociação integrativa.  

                                                        
95 FISHER, Roger; URY, William. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: Imago, 1994, p. 57. 
96 CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. 2. ed. São Paulo: Lejus, 2000, p. 88. 
97 MNOOKIN, Robert H.; PEPPET, Scott R.; TULUMELLO, Andrew S. Beyond Winning: Negotiating to 

Create Value in Deals and Disputes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, p. 36.  
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A noção de interesses engloba um raio substancial de possibilidades, desde objetivos 

materiais que compreendam bens, dinheiro, prazos, garantias, até desejos emocionais, 

como respeito, reconhecimento e tratamento digno e justo98. Pode-se pensar em diferentes 

níveis de interesses, iniciados com as necessidades básicas de Maslow99 na raiz deles, e 

uma série de necessidades e motivações além das puramente instrumentais. 

Os interesses em uma negociação podem ser priorizados e categorizados em 

diferentes níveis: os imprescindíveis, dos quais não se pode abrir mão; os importantes; e os 

desejáveis. Por vezes, as partes têm múltiplos interesses em uma negociação, que podem 

ser inconsistentes e requerem organização por prioridade. Entre as partes, os interesses 

podem ser comuns, diferentes ou conflitantes.  

A premissa de Carnelutti, de que o conflito deriva da oposição de interesses, é 

seguida por muitos e ignora dois pontos importantes. O primeiro é que normalmente os 

interesses das partes que alimentam o conflito são idênticos. Por exemplo, ambas as partes 

podem desejar o respeito ao contrato. A negociação pode servir a que as partes 

compreendam onde as suas visões do contrato diferem. O segundo ponto é bem ilustrado 

pela metáfora da laranja posta acima. Os interesses diferentes podem levar a soluções 

integrativas. 

O designer deve investir considerável energia em investigar as prioridades, objetivos 

e interesses das partes interessadas e afetadas. Isso normalmente é feito por meio de 

entrevistas, como sugere Susskind100. Todavia, Sander, Bordone, Rogers e McEwen101 

alertam que o processo de compreender os reais interesses das partes sempre comportará 

surpresas, pois que os reais interesses às vezes podem não corresponder aos objetivos 

anunciados pelas partes. Além disso, deve-se prestar atenção na distinção entre os 

interesses de curto e de longo prazo, na medida em que interesses das partes mudam 

conforme o tempo e as circunstâncias. 

Os autores recomendam a adoção de meios sistemáticos para avaliar os interesses, 

como, por exemplo, a utilização do método de “interest mapping”, consubstanciado, 

                                                        
98 PATTON, Bruce. Negotiation. In: MOFFIT, Michael L.; BORDONE, Robert C. The Handbook of 

Dispute Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press, 2005, p. 279. 
99 MASLOW, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-96. 
100 SUSSKIND, Lawrence E., THOMAS-LARMER, Jennifer. Conducting a Conflict Assessment. In: 

SUSSKIND, Lawrence; MCKEARNAN, Sarah; THOMAS-LARMER, Jennifer (Eds.). The Consensus 

Building Handbook: A Comprehensive Guide to reaching Agreement. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications, 1999, p. 99-136 (p. 114). 
101 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 74. 

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
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basicamente, na representação gráfica da lista dos interesses identificados e da intersecção 

destes com a lista das partes interessadas e afetadas. Susskind também recomenda a 

utilização de uma grade gráfica que represente os pontos de concordância e discordância 

entre as partes envolvidas. 

A figura abaixo ilustra a técnica de mapeamento de interesses, na fase de 

diagnóstico, em um projeto de desenho de sistemas de resolução de disputas de consumo 

no setor de telecomunicações na Colômbia:  

Tabela 1: Mapeamento de Interesses 

 Atores Envolvidos 

Interesses 
Agência 

Reguladora 

Agência 

Sancionadora 
Operador 1 Operador 2 Usuário 

Reduzir o prazo de 

resolução das 

controvérsias 

     

Evitar surgimento de 

disputas e resolver 

aquelas em estágio inicial 
     

Reduzir custos de 

resolução de disputas 
     

Resolver conflito via 

mecanismos e processos 

mais flexíveis  

     

Ampliar variedade de 

canais de resolução de 

conflitos 
 

 

  

 

Manter sistema PQR, sem 

prejuízo de outros canais 
  

  
 

Garantir cumprimento 

dos acordos realizados 
  

  
 

Garantir validade jurídica 

e definitividade dos 

acordos realizados 

  

  

 

Aumentar motivação dos 

atendentes 

  
  

 

Aumentar satisfação com 

a qualidade de serviço 

prestado 

     

Melhorar imagem perante 

o mercado 

  
  

 

Criar um ambiente de 

resolução de disputas 

transparente e confiável 
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3.1.1.1.2.2.2  Considerações sobre alternativas, opções e decisão 

Quando se pensa em satisfação de interesses por solução consensual, a pergunta 

crítica que se coloca é o que a parte fará na ausência de um acordo negociado. Em outras 

palavras, o que a parte fará se a negociação falhar. Ou seja, quais são as alternativas que 

ela tem fora da mesa ou canal de negociação. Suas alternativas significam os seus cursos 

de ação em sua rota de saída de uma negociação frustrada. A alternativa, por definição, 

deve ser um curso de ação que uma parte negociadora é capaz de implementar, que 

independe da vontade ou do consentimento da outra parte com a qual se busca um acordo. 

Por exemplo, em uma negociação de disputa comercial, caso não haja entendimento, 

a parte poderá deixar de lado o seu pleito, ajuizar uma ação em face da contraparte ou até 

ceder os seus direitos de ação para um terceiro. A pergunta que se coloca é, no raio de 

possibilidades de que a parte dispõe, qual será o curso de ação a ser adotado? Qual das 

alternativas será capaz de atender melhor aos seus interesses? Essa alternativa é 

comumente referida como BATNA, ou best alternative to a negotiated agreement, 

traduzida ao português como MAAN, melhor alternativa ao acordo negociado102. 

Sempre existirá uma alternativa, por pior que seja, seja ela não fazer nada, seja ela 

adotar uma linha de ação que gere riscos ou destrua valor. Em muitas hipóteses, haverá 

incerteza sobre o valor ou resultado esperado da alternativa. É o que acontece normalmente 

nos casos em que a melhor alternativa é uma ação judicial ou um processo arbitral. Quanto 

vale a ação em termos monetários?  

A parte adversa também possui a sua melhor alternativa e a sua percepção relativa da 

atratividade desta. Cada parte deve levar esse dado em consideração em sua negociação e 

também saber que tem o poder de influenciar a percepção da parte adversa, para que esta 

reavalie sua postura sobre qual é a sua melhor alternativa. 

No contexto da orientação sistêmica proposta em nossa tese, as linhas de ação de 

uma parte em vias de uma disputa, pode compreender os seguintes passos: (i) início das 

tratativas consensuais; (ii) a decorrente escolha do canal e o mecanismo para iniciar tais 

tratativas; (iii) dada uma oferta final oferecida pela contraparte para acordo pelo canal 

                                                        
102 A esse respeito vide: FISHER, Roger; URY, William. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: Imago, 

1994, p. 113; MNOOKIN, Robert H.; PEPPET, Scott R.; TULUMELLO, Andrew S. Beyond Winning: 

Negotiating to Create Value in Deals and Disputes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, p. 50, e 

PATTON, Bruce.  Negotiation. In: MOFFIT, Michael L.; BORDONE, Robert C. The Handbook of Dispute 

Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press, 2005, p. 283. 
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escolhido, a decisão de aceitá-la ou não; (iv) caso a proposta seja rejeitada, a escolha do 

canal ou mecanismo processual subsequente para atender aos seus interesses – e esse passo 

pode se estender porquanto existam canais subsequentes disponíveis; (v) escolha de 

possibilidades que não envolvam a utilização de procedimentos de resolução de disputas, 

como, por exemplo, deixar a questão de lado, com cessão de direitos ou do uso de poder.  

Um dado arranjo procedimental deve proporcionar um resultado para a parte ou para 

as múltiplas partes que o utilizarem. Em muitos casos, o resultado será monetizado e 

consubstanciado em uma “oferta final” para o acordo. Caso a oferta não seja suficiente, o 

próximo passo deve ser pensado. Como alertamos, o termo alternativa, conforme cunhado 

na literatura específica, pressupõe um curso de ação que uma parte consiga implementar 

independentemente da vontade ou do consentimento da contraparte.  

A literatura traz o termo opção103 como os possíveis acordos ou peças de um 

potencial acordo por meio do qual negociadores possam talvez concordar. As opções 

podem incluir termos substantivos ou mesmo procedimentais. A escolha por mediação, 

diante de uma tentativa frustrada de acordo, pode ser entendida como uma opção das 

partes, e não uma alternativa, pois requer concordância mútua. Trata-se de uma peça de um 

acordo, que definirá o procedimento que poderá levar a um acordo final sobre a 

controvérsia. A mesma lógica se aplica à escolha conjunta pelas partes de qualquer método 

consensual de resolução de controvérsias. 

Retornemos por um instante ao exemplo dado da relação de consumo em questões de 

telefonia. Por vezes, a melhor opção na rejeição de uma proposta de acordo no âmbito do 

SAC em negociação direta pode ser a utilização de outro canal para acessar a mesma 

empresa, para a continuidade ou reinício da negociação. Ao reclamar perante a Anatel, por 

exemplo, o consumidor será redirecionado à mesma empresa para a negociação em 

circunstâncias diferentes, em termos de comprometimento e qualidade de atendimento. 

Nesse contexto, a decisão pode ser interpretada tanto como uma opção quanto como uma 

alternativa.  

Se a empresa de telefonia reconhece e recepciona o sistema do regulador, tacitamente 

existe a concordância por sua parte, configurando a opção. Se a empresa rejeita o 

                                                        
103 PATTON, Bruce.  Negotiation. In: MOFFIT, Michael L.; BORDONE, Robert C. The Handbook of 

Dispute Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press, 2005, p. 283. 
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atendimento por esse canal, e escolhe enfrentar as consequências administrativas 

decorrentes, estamos diante de uma alternativa. 

Chamamos a atenção de que as opções procedimentais devem ser analisadas com 

destaque pelo designer. A utilização de tais opções compreende a análise do impacto do 

canal e/ou mecanismo escolhido no resultado esperado. O resultado esperado e o arranjo 

procedimental que levará até ele estão completamente imbricados. Ao colocar uma opção 

de arranjo procedimental diante de seus potenciais demandantes, uma organização parte de 

um “meio acordo”, procedimental, que dependerá apenas do ingresso das partes 

individuais ou grupos afetados e interessados. 

Em um exemplo mais simples, como uma disputa comercial corriqueira, as partes, 

após a negociação frustrada, poderão escolher a utilização da mediação. Elas podem 

escolher se utilizarão uma instituição, o serviço oferecido pelo Poder Judiciário ou se farão 

uma mediação ad hoc. A qualidade dos profissionais e os custos podem variar de acordo 

com o canal de mediação escolhido. Um mesmo profissional poderá ser contratado em 

diferentes condições por meio de uma instituição, por exemplo, forçando a modalidade de 

contratação na base horária, ou na modalidade ad hoc, em que terá maior flexibilidade para 

estipular honorários em bases fixas ou em caso de sucesso.  

Em muitas hipóteses, ou até em última instância, a melhor alternativa disponível para 

a parte, aquela que independe da vontade da contraparte, é a via judicial ou a arbitragem. 

Isso se dá na medida em que o braço do Estado, no caso de êxito na ação, suprirá a falta de 

disposição da parte em oferecer o bem de direito que apaziguará o interesse do autor. O 

valor esperado do litígio passa a ser um importante fator de comparação, para a decisão 

sobre qual caminho adotar. 

Advogados, processualistas e partes se postam diante de toda a sorte de decisões ao 

lidar com disputas ou aconselhamento de clientes, seja quanto ao início das tratativas, seja 

quanto a aceitar ou não o acordo, seja quanto a acordos parciais procedimentais, ou a 

escolha do MAAN. Algumas destas são mais ou menos complexas. Naturalmente, todos 

buscam a melhor decisão possível, que melhor atenda aos seus interesses.  
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3.1.1.1.2.2.3  Análise de decisão, árvore de decisão e teoria dos jogos 

Louis Kaplow e Steven Shavell104 defendem que a maneira mais certeira de atingir 

esse objetivo é percorrer um processo de tomada de decisão de uma forma organizada e 

metodológica. Os autores apresentam uma ferramenta para tanto: a “análise de decisão”. O 

campo de conhecimento da análise de decisão provê um método organizado. Autores 

consideram essa análise o meio mais racional existente de decidir. Algumas decisões são 

difíceis, em virtude de multiplicidade de escolhas, consequências e probabilidades. Por 

esse método, deve-se levar em consideração o significado da decisão em cada etapa do 

litígio e o impacto que será gerado em decisões subsequentes, e representá-los 

graficamente, por meio de uma “árvore de decisão”. A análise é especialmente valiosa 

quando decisões devem ser tomadas em face de incertezas ou quando uma decisão deve ser 

seguida por decisões subsequentes. 

A intuição humana isoladamente considerada não é ferramenta suficiente para 

responder à pergunta sobre qual é a melhor alternativa. A análise de decisão força a parte a 

externar suas considerações relevantes para a tomada de decisão. Ela requer que os fatores 

que influenciarão o processo sejam colocados por escrito; que as consequências potenciais 

da decisão sejam listadas e que seja procedida a análise e discussão da probabilidade de 

cada conjuntura. 

O método é muito importante para o advogado ou processualista envolvido 

ativamente em um litígio ou assessorando clientes quando a disputa surge. O advogado, de 

acordo com Kaplow e Shavell, está melhor posicionado para identificar as contingências 

relacionadas, suas probabilidades e significados.  

Como foi dito, a análise de decisão se utiliza do formato específico da “árvore de 

decisão” para representar a análise. A árvore de decisão obriga a que o problema seja 

encaixado em um formato que demonstra graficamente todas as possíveis decisões e 

consequências, com as probabilidades e suas respectivas importâncias, estas expressas 

normalmente em termos monetários.  

O diagrama abaixo representa uma árvore de decisão, em um problema simples. Ela 

começa com um quadrado, também chamado de nódulo de decisão. Dele saem duas linhas, 

também chamadas de galhos de decisão. Elas representam as duas hipóteses possíveis no 

                                                        
104 KAPLOW, Louis; SHAVELL, Steven. Decision Analysis, Game Theory and Information. New York: 

Foundation Press, 2004. 
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caso : fazer um acordo por $ 70.000,00 – o que está escrito no galho acordo, como o 

resultado  –, ou, na segunda hipótese, ir ao julgamento, que implicará o valor negativo ou 

gasto de $ 10.000,00, devidamente anotado no galho. O ganho estimado no tribunal seria 

de R$ 100.000,00, representado no galho como resultado. A decisão no caso será entre o 

acordo ou o julgamento. O acordo vale $ 70.000,00 e o julgamento, $ 90.000,00. 

Obviamente, a escolha será de ir ao julgamento, e, com isso, são traçadas as duas linhas no 

galho acordo, indicando a exclusão de seguir nessa hipótese. 

Diagrama 1 

 

 

Segue-se com a introdução do elemento da incerteza na árvore de decisão. Supondo 

que a chance de vitória no tribunal não seja certeira, estima-se que a probabilidade de êxito 

esteja em 60%. A estimativa de probabilidades é feita com base na busca de informação, 

conversas, debates, análise de jurisprudência e outras técnicas detalhadamente explicadas 

por Kaplow e Shavell em sua obra105. Um círculo, então, é desenhado ao final do galho 

julgamento, indicando um nódulo de chance. As probabilidades são escritas embaixo dos 

galhos, que mostram as duas hipóteses, ganhar e perder, e os resultados esperados, $ 

100.000,00 ou $ 0. Assim, para decidir, deve-se calcular o valor esperado  do litígio, que é 

a probabilidade do resultado multiplicada pelo valor do resultado. No caso 60% x $ 

100.000,00, somados a 40% x $ 0. O valor esperado é a referência óbvia, porque é o 

resultado médio que a pessoa receberia se tivesse que enfrentar essa situação de risco 

                                                        
105 KAPLOW, Louis; SHAVELL, Steven. Decision Analysis, Game Theory and Information. New York: 

Foundation Press, 2004, p. 27. 
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múltiplas vezes. Se a situação se repetisse 100 vezes, de acordo com a estimativa, o 

resultado seria $ 60.000,00. Assim, anota-se $ 60.000,00 embaixo do nódulo de chance. 

Considerando o custo de $ 10.000,00 para o litígio, o valor esperado corresponderá a $ 

50.000,00. Nesta hipótese, o acordo, de $ 70.000,00, mostra-se a melhor decisão. O galho 

de julgamento é riscado e o resultado é anotado abaixo do nódulo de decisão. 

Diagrama 2 

 

Em muitas situações, as partes decidem suas ações com base, ainda que 

parcialmente, no modo pelo qual os outros se comportarão, ou como elas próprias reagirão 

às ações dos outros. Esse é o domínio da teoria dos jogos, que trata da interação na tomada 

de decisão. De acordo com Raiffa106:  

A essência da teoria envolve um conjunto de tomadores de decisão 

individuais (jogadores, no vernáculo da teoria dos jogos), cada um 

constrangido a adotar uma escolha (estratégia) de um conjunto específico 

de escolhas, e o resultado de cada jogador depende da totalidade das 

escolhas feitas por todos os jogadores. Cada jogador deve escolher, por 

                                                        
106 RAIFFA, Howard. Negotiation Analysis: The science and art of collaborative decision making. 

Cambridge, MA: Belknap Harvard, 2002, p. 8. “The essence of the theory involves a set of individual 

decision makers (players, in the vernacular of game theory), each constrained to adopt a choice (strategy) 

from a specified set of choices, and the payoff to each player depends on the totality of choices made by all 

players. Each player much choose, sometimes not knowing the choice of others. Each must think about what 

the others might do and realize that the others are, in turn, thinking about what the rest are thinking. The 

essence of this perspective is that although the individual decision entities make their choice separately of 

each other, the payoffs they receive are a function of all the players’ choices. The players are caught in a web 

of strategic interaction in which they have only partial control over the payoffs they receive. Individual, or 

separate, decisions Interact to determine joint payoffs”. 
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vezes sem saber a escolha dos outros. Cada um deve pensar o que os 

outros devem fazer e perceber que os outros estão, por seu turno, 

pensando sobre o que os demais estão pensando. A essência desta 

perspectiva é que, ainda que as entidades de decisões individuais façam 

as suas escolhas separadamente umas das outras, os resultados que elas 

receberão serão uma função das escolhas de todos os jogadores. Os 

jogadores estão presos em uma rede de interação estratégica em que eles 

têm apenas o controle parcial sobre os resultados que recebem. Decisões 

individuais, ou separadas, interagem para determinar resultados 

conjuntos. (Tradução nossa.) 

Um jogo envolve jogadores, dois ou mais. Cada jogador escolhe uma ou mais ações. 

Cada jogador também acessa certa informação, que pode variar durante o curso do jogo. O 

tempo e ordem dos movimentos também são aspectos importantes. No caso do litígio, por 

exemplo, o ajuizamento de uma ação, o primeiro passo, pode invocar um segundo da outra 

parte: fazer um acordo ou se defender. O objetivo de cada jogador é terminar com o 

máximo resultado possível. Pela teoria dos jogos, a estratégia é um plano que especifica a 

ação a ser adotada em cada conjuntura possível. 

As árvores de jogos107 podem ser usadas por advogados como um meio alternativo de 

representar jogos, principalmente quando decisões devem ser tomadas em sequência. 

Vejamos um exemplo simples novamente, em que uma parte tem uma pretensão contra 

outra. A vítima sofreu uma perda e pode escolher entre as duas hipóteses, entrar com uma 

ação ou desistir. Se a vítima entrar com a ação, o réu deverá tomar uma decisão em 

sequência, fazer um acordo ou deixar o caso ir a julgamento. A árvore se inicia com um 

nódulo de decisão do Autor, com a abreviação “A”. Em sequência, da decisão de entrar 

com uma ação, não temos um nódulo de chance, mas sim o nódulo de decisão do réu, 

representado como “R”, que poderá decidir entre duas hipóteses, fazer o acordo ou deixar 

o caso ir a julgamento. 

                                                        
107 KAPLOW, Louis; SHAVELL, Steven. Decision Analysis, Game Theory and Information. New York:  

Foundation Press, 2004, p. 39. Vide também SCHELLING, Thomas. The strategy of conflict. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1960; DIXIT, Avinash; NALEBUFF, Barry. Thinking Strategically: The 

competitive edge in Business, Politics and Everyday Life. New York: Norton, 1991; BAIRD, Douglas; 

GERTNER, Robert; PICKER, Randall. Game theory and the law. Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1994. 



 

 

74 

 

 

Diagrama 3 

 

Supondo que o valor do pleito do Autor seja de $ 10.000,00 ; e o custo para entrar 

com a ação, $ 3.000,00. A árvore se inicia com um nódulo de decisão do Autor, com os 

dois galhos, ação ou desistir. No galho desistir, o resultado de ambas as partes é $ 0. No 

galho da ação, o custo de $ 3.000,00 é anotado. Segue-se para o nódulo de decisão do Réu, 

que pode oferecer um acordo ou ir a julgamento. Supondo que o Réu tenha oferecido $ 

8.000,00 para um acordo, ao final desse galho, os resultados são descritos entre parênteses, 

o primeiro do Autor, que corresponde a $ 5.000,00 – os $ 8.000,00 do acordo menos $ 

3.000,00 de custos –, e os $ 8.000,00 negativos para o Réu, que seria o valor do seu 

desembolso. Se o caso for a julgamento, o Autor terá um acréscimo de gastos de $ 2.000, e 

o Réu gastará $ 5.000,00. Um nódulo de chance então é desenhado, com os galhos ganhar 

ou perder. Supondo que a chance de ganho do Autor seja de 60%, tais probabilidades 

também são anotadas embaixo dos respectivos galhos. Em caso de êxito, os resultados 

seriam $ 5.000,00 positivos para o autor, e $ 15.000,00 negativos para o Réu, considerando 

a condenação de $ 10.000,00 e os desembolsos de custas para os dois lados. No caso de 

perda da ação, ambos os lados gastam $ 5.000,00. Os resultados são anotados no final do 

galho. 
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Diagrama 4 

 

A resolução dessa simples árvore de jogos pode servir para identificar se a ameaça de 

ação do autor de entrar com a ação é crível, qual o valor esperado da ação, e se e por 

quanto um acordo pode ser feito. Resolvendo-se essa árvore, chega-se à conclusão de que 

o resultado da ação para o Autor é $ 1.000,00, e para o Réu, $ 11.000,00 negativos. O 

acordo na casa de $ 8.000,00, dos quais o Autor receberá $ 5.000,00, parece razoável para 

os dois lados. Ao desenhar a árvore, o Réu perceberá que, como o resultado do Autor é 

positivo, $ 1.000,00, ele, racionalmente, deverá decidir por ajuizar a ação ao invés de 

desistir do pleito. Nessa conjuntura, a decisão do Réu deverá ser fazer o acordo, já que o 

valor negativo de R$ 8.000,00, aceitável para o Autor na hipótese, é menor que o valor 

negativo de $ 11.000,00. Esse será um dos possíveis equilíbrios de Nash da equação108.  

O objetivo aqui não é aprofundar o estudo dessas poderosas ferramentas, mas tão 

somente arranhar a superfície deste campo do conhecimento, com o intuito de chamar a 

atenção para a necessidade da cuidadosa consideração dos fatores de tomada de decisão e 

utilização de molduras analíticas para representar e avaliar tais decisões. A árvore de 

decisão e principalmente a árvore de jogos são reconhecidas como ferramentas essenciais e 

melhores práticas disponíveis para a avaliação da melhor alternativa das partes, 

                                                        
108 De acordo com Kaplow (KAPLOW, Louis; SHAVELL, Steven. Decision Analysis, Game Theory and 

Information. New York:  Foundation Press, 2004, p. 46), um equilíbrio de Nash surge nos casos em que 

crenças e escolhas de ações se reforçam umas às outras e persistem. Um equilíbrio de Nash é uma situação 

em que cada jogador responde “sim” para a seguinte questão: “eu estou escolhendo a melhor ação para mim 

mesmo, dado o que eu penso que os outros irão fazer?” 
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principalmente em situações de incerteza, e para a estimativa do valor esperado do litígio, 

quando este é a alternativa. 

Mnookin109 recomenda a construção conjunta de árvores de decisão pelas partes na 

mesa de negociação, para alinhamento de percepções sobre probabilidades e busca de 

soluções mutuamente aceitáveis. 

Muitas vezes o designer estará à frente de casos que envolvem múltiplas partes. Em 

tais hipóteses, a análise deverá comportar decisões individuais (unitárias) ou em grupo. De 

acordo com Raiffa110, nos casos em que a análise de decisão é individual, o fenômeno é 

percebido do ponto de vista de uma entidade unitária, ainda que isso não prejudique a 

existência de vários indivíduos na entidade. Uma unidade pode ser uma empresa, uma 

família, ou até uma nação, dependendo do problema. Adicionar muitos detalhes à análise, 

como a dinâmica interna de famílias ou empresas, poderá torná-la muito difícil ou até 

inviabilizá-la.  

A perspectiva pode também ser sobre as decisões em grupo. Tais decisões implicam 

a dinâmica e a interação entre múltiplas entidades unitárias de decisão. As unidades não 

necessariamente são compostas por tomadores de decisão individuais, mas em um grupo, 

por definição, por duas ou mais entidades que interagem em algum grau. A perspectiva da 

decisão em grupo adiciona complexidade à perspectiva individual. Raiffa ensina que as 

decisões em grupo podem ser compreendidas por duas molduras teóricas distintas: a teoria 

dos jogos e a teoria da negociação.  

Sob a perspectiva da teoria da negociação, as partes voluntariamente se aproximam 

para buscar um acordo como um grupo. Trata-se do domínio da tomada de decisão 

conjunta, da negociação. O que distingue as duas perspectivas,  a teoria dos jogos e a teoria 

da negociação ? A primeira envolve múltiplas partes tomando decisões individuais, que 

interagem. Os resultados e consequências dependem não apenas da decisão do indivíduo, 

mas da decisão do grupo. A teoria da negociação, por seu turno, envolve múltiplos 

indivíduos cooperando para atingir uma decisão conjunta. Tal decisão traz consequências e 

resultados para cada indivíduo, separadamente. 

                                                        
109 MNOOKIN, Robert H.; PEPPET, Scott R.; TULUMELLO, Andrew S. Beyond Winning: Negotiating to 

Create Value in Deals and Disputes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, p. 314. 
110 RAIFFA, Howard. Negotiation Analysis: The science and art of collaborative decision making. 

Cambridge, MA: Belknap Harvard, 2002, p. 6. 
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Raiffa adverte que tais diferenças não são tão claras na prática. Existem elementos de 

jogos que permeiam toda negociação. Quanto mais se estuda negociação, mas se percebe 

que as fronteiras estabelecidas entre os campos são artificiais. De qualquer maneira, o 

conhecimento de teoria dos jogos e da teoria da negociação proporcionará ao designer um 

alto grau de perspicácia para lidar com os desafios da empreitada. 

O autor adverte para o papel dos “assessores externos” para as partes nas decisões 

em negociação, e inclui entre estes os mediadores, facilitadores, os árbitros e, por que não, 

o designer, já que sua natureza é semelhante e engloba a do mediador e a do facilitador. O 

assessor, para melhor resultado, deve entender as molduras de análise de como o processo 

decisório funciona. 

Raiffa ensina que existem três diferentes orientações sobre como as decisões são 

tomadas: (i) a descritiva; (ii) a normativa; e (iii) a prescritiva. A orientação descritiva diz 

respeito a como as decisões são tomadas, a por que e como os indivíduos se comportam da 

maneira como se comportam. Trata-se da análise comportamental, fundada em estudo 

empírico, normalmente conduzida por psicólogos. Nesta modalidade, não há qualquer 

preocupação com influenciar, modificar ou moralizar o comportamento.  

Sob a perspectiva normativa, o assessor precisa ter em mente como as decisões 

devem ser tomadas. Assim, a análise deve abstrair os problemas cognitivos das pessoas 

normais, como suas confusões, ambiguidades, ansiedades, volatilidade de valores, 

inabilidade de cálculo e incapacidade de atenção. A análise normativa baseia-se em como 

pessoas idealizadas, racionais e altamente inteligentes devem decidir. Seus pontos de apoio 

são a coerência e a racionalidade. Matemáticos aplicados e econômicos dominam esse 

cenário. A economia e a teoria dos jogos têm a tez normativa. 

A análise prescritiva, por sua vez, pergunta o que uma pessoa real poderia fazer para 

tomar a melhor decisão. Essa modalidade preocupa-se com modelos de pensamento, novas 

perspectivas, ferramentas de decisão, molduras ou esquemas analíticos e palavras de 

aconselhamento produtivas para pessoas normais. A análise prescritiva não está 

preocupada com modelos conceituais e técnica para seres míticos ou suprarracionais. 

Como as pessoas são diferentes, o designer deve estar em sintonia com as diferentes 

necessidades, capacidades, falibilidades e aspectos psicológicos e emocionais de quem 

deve atender. 

A situação se torna mais complicada nas orientações em grupo. Estas podem ser: (i) 

simetricamente descritiva; (ii) simetricamente normativa; e (iii) assimetricamente 
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prescritiva/descritiva. Pela orientação simetricamente descritiva, o pesquisador deve estar 

interessado somente em descrever o comportamento das partes negociadoras ou jogadores 

no contexto de jogos, sem qualquer interesse em prescrever atitudes ou influenciar como 

eles se comportam. Perguntas tais como “como as pessoas se comportam”, “como elas 

aprendem”, “como se cria ou destrói confiança”, com a análise de casos ou situações em 

perspectiva histórica, comportam essa análise.  

A orientação simetricamente normativa examina como as pessoas super-racionais e 

impecáveis devem se comportar em uma negociação de grupo. A vantagem dessa 

perspectiva são as melhorias que podem ser descobertas e os ganhos que a análise pura 

pode trazer para o mundo real. 

A perspectiva assimetricamente prescritiva/descritiva está preocupada com o 

comportamento de pessoas reais em negociações reais, para entender como uma parte 

poderá se comportar para atingir o seu melhor resultado. Esse tipo de análise enxerga a 

orientação prescritiva para o benefício de uma parte, e observa as partes competidoras em 

termos descritivos. Com base em princípios normativos, na descrição do comportamento 

de outras partes, suas decisões e atributos, a orientação prescritiva é dada para a parte 

relevante, ou a todas as partes que recebem orientação. 

Para Raiffa, os assessores, ou designers, deveriam entender o processo sob o ponto 

de vista completo, simetricamente descritivo, simetricamente normativo e 

assimetricamente prescritivo/descritivo para serem eficazes. Não apenas, tais assessores 

devem ter incentivos e motivações compatíveis com o processo111. 

                                                        
111 Talvez o maior incentivo de um assessor ou designer seja garantir que o sistema ou arranjo 

procedimental a ser construído prove-se depois adequado, ou seja, capaz de atender aos objetivos e interesses 

das partes afetadas e de lidar efetivamente com as barreiras para a resolução das controvérsias. Por exemplo, 

uma discussão sobre a linguagem de um termo de quitação de obrigações em um acordo é um tema que 

influencia as partes em negociação. Qualquer opinião ou sugestão de um designer nesse sentido poderá 

favorecer uma ou outra das partes: um termo de quitação mais aberto pode ser mais favorável à parte que a 

outorgará em virtude da indenização recebida, e um termo mais restritivo pode ser mais favorável à fonte 

indenizadora. Todavia, sendo a definitividade dos acordos um dos objetivos de todas as partes interessadas e 

afetadas pelo sistema – beneficiários, indenizadores, autoridades e o Judiciário – , nesse aparente conflito de 

interesses, certamente o interesse do designer estará na utilização de um termo com linguagem que traga a 

segurança juridical necessária para a definitividade das indenizações, sem prejudicar direitos. 
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3.1.1.1.2.3  Contexto do problema 

3.1.1.1.2.3.1  Disputas 

O próximo passo do diagnóstico envolve a análise das disputas ou potenciais 

disputas propriamente ditas, ou seja “o que” um novo sistema deverá tratar. É necessário 

entender, primeiramente, quais são os temas em disputa. Em outras palavras, quais são os 

temas importantes para a partes identificadas e por quê. O designer ou seu time deverão 

produzir uma lista dos temas e diferentes categorias de disputas. Por exemplo, no 

Programa de Indenização Mediada promovido pela Fundação Renova, foram identificadas 

12 categorias de temas gerais sobre as quais a indenização dos impactados deveria versar, 

que foram detalhados em cerca de 665 situações individuais possíveis. 

No Projeto MASC112 protagonizado pela Comissão de Regulação de Comunicações 

da Colômbia, por exemplo, foram listadas diversas categorias de disputas frequentes entre 

operadores e usuários de telecomunicação, que incluem a qualidade do serviço 

(disponibilidade), defeitos nos aparelhos, problemas com a fatura, cláusulas de 

permanência mínima, rescisões contratuais, serviços não solicitados, suspensão de 

serviços, roaming e a inserção do nome dos usuários em instituições de controle de crédito. 

Esses problemas, de baixo valor econômico, ocorrem mensalmente em alta quantidade, aos 

milhares. 

Com a lista em mãos, passa-se a um segundo nível de análise, sobre as características 

das disputas. Disputas podem ter elementos emocionais, técnicos ou jurídicos. Se 

elementos emocionais estiverem presentes, por exemplo, o sistema deve garantir que as 

partes terão a oportunidade de ser ouvidas e ventilar as suas emoções, antes de tratar do 

problema com maior objetividade.  

O PIM da Fundação Renova, por exemplo, estabeleceu o atendimento inicial dos 

impactados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana/MG, por mediadores 

treinados, para acolhimento e escuta ativa de suas perspectivas sobre o pleito de 

                                                        
112 Vide:  CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones. Mecanismos alternativos de solución de 

conflitos. Bogotá, Colombia. Disponível em: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/mecanismos-alternativos-

de-soluci-n-de-conflictos . Acesso em: 1 dez. 2016. Vide também: PLAN busca agilizar solución de 

problemas entre usuários y operadores (por Tecnósfera). El Tiempo, Bogotá, Colombia, 23 abr. 2016. 

Disponível em: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/soluciones-a-problemas-entre-

usuarios-y-operadores/16570480. Acesso em: 1 dez. 2016. 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/mecanismos-alternativos-de-soluci-n-de-conflictos
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/mecanismos-alternativos-de-soluci-n-de-conflictos
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indenização, que envolviam perguntas abertas e em tom curioso sobre seus sentimentos e 

situação emocional. O September 11th Compensation Fund de 2001, por outro lado, apesar 

do impressionante resultado em termos de eficiência em indenizar as vítimas, recebeu 

críticas por não permitir que as partes ventilassem as suas emoções113. 

Se os elementos forem puramente técnicos ou jurídicos, um sistema decisório de 

custos baixos pode servir. Foi o caso, por exemplo, do procedimento criado para o evento 

IBM-Fujitsu114, em que um sistema de arbitragem de baixo custo foi utilizado para a 

resolução de questões recorrentes referentes à precificação e pagamento de royalties entre 

as partes.  

Os aspectos jurídicos substanciais das disputas também devem ser analisados. É 

importante entender quais são os padrões de legitimidade e justiça que se aplicam ao 

mérito dos casos em questão. É necessário compreender quais leis se aplicam, como 

dispõem os arranjos contratuais, qual é o entendimento jurisprudencial predominante, se 

existente, quais são as conjunturas de interpretação possíveis, quais são os padrões de 

comportamento socialmente aceitáveis com relação à disputa, quais são os costumes ou a 

prática de mercado com relação aos temas em controvérsia.  

Dessa análise dependerá a definição do conjunto de critérios objetivos que serão 

utilizados e balizarão o sistema, ou mesmo as fontes de informação que serão 

disponibilizadas a eventuais usuários do sistema. O uso de critérios objetivos é essencial 

para a resolução de disputas e não pode ser menosprezado por designers. Como ensina 

Fisher115, típicos negociadores buscam resolver suas disputas por meio da barganha 

posicional.  

Critérios objetivos oferecem uma base independente da vontade das partes, de acordo 

com padrões de mercado, precedentes, jurisprudência, praxe na comunidade, 

imparcialidade, eficiência ou mérito científico. Direcionar as discussões nas negociações 

para a busca conjunta de um critério de justiça a ser aplicado às situações de controvérsia, 

ou melhor ainda, mapear esses critérios e disponibilizá-los previamente às partes pode 

funcionar muito bem, para mover o foco de negociações da base em pressões ou demandas 

                                                        
113 Vide: ACKERMAN, Robert M. The September 11th Victim Compensation Fund: An Effective 

Administrative Response to a National Tragedy. Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 10, 

p. 209, Spring 2005. 
114 Vide: MNOOKIN, Robert H.; GREENBERG, J. Lessons of the IBM-Fujitsu Arbitration: How 

Disputants Can Work Together to Solve Deeper Conflicts. Dispute Resolution Magazine, American Bar 

Association Section of Dispute Resolution, v.4, n.3, Spring 1998. 
115 FISHER, Roger; URY, William. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: Imago, 1994, p. 97. 
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irracionais, para a busca, análise e discussão de critérios que auxiliarão as partes em suas 

questões distributivas.  

Tais critérios são exatamente o tipo de informação que ajudará as partes a avaliar o 

valor, os possíveis resultados e os riscos de suas alternativas. Quanto mais legítimos os 

critérios, mais propício será o processo de negociação para atingir o consenso. 

Como assinalam Ury, Brett e Goldberg, a quantidade e frequência das disputas é um 

outro ponto importante para mapeamento. Isso dará ao processualista a dimensão do 

sistema que deverá ser desenhado. Deve-se pensar, também, em eventuais mudanças nas 

organizações, relacionamentos, ambiente, mercado ou legislação, que podem impactar o 

volume e frequências das disputas que se busca tratar. Inovações tecnológicas, novas 

regulações ou crises econômicas podem afetar a natureza ou quantidade das disputas116. 

As causas das disputas também são fatores importantes para mapeamento. A 

identificação das causas pode iluminar maneiras de evitar que disputas se repitam no 

futuro. Por exemplo, o diagnóstico feito no Projeto MASC Colômbia117 identificou as 

causas das disputas entre usuários e operadores de telecomunicação no país, que perpassam 

pelos elementos técnicos e políticos das origens da indisponibilidade de serviços, como 

outorga de licenças para a instalação de antenas e o debate de saúde pública aí envolvido. 

Um sistema automático de compensação por chamadas interrompidas e melhorias 

regulatórias, com maior transparência e eficiência na concessão de autorizações para 

instalação de antenas, foram incluídos na agenda de medidas para diminuir o número de 

disputas.  

O diagnóstico apontou que a maioria das demais disputas no setor é causada pelos 

desafios naturais de lidar com um alto volume de usuários, principalmente por falhas 

humanas, defeitos de processo e insuficiências do sistema operacional. Outras causas que 

geram milhares de disputas mensalmente são algumas das políticas empresariais adotadas, 

assimetria de informação, falta de confiança, receio de comportamento oportunista pelos 

operadores e dificuldades com a comunicação.  

                                                        
116 URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p. 21. 
117 Para mais informações, vide: CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones. Análisis del mercado 

de terminación de llamadas fijo-móvil. Bogotá, Colombia. Disponível em:  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/an-lisis-del-mercado-de-terminaci-n-de-llamadas-fijo-m-vil Acesso em: 

1 dez. 2016. 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/an-lisis-del-mercado-de-terminaci-n-de-llamadas-fijo-m-vil
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O diagnóstico iluminou caminhos tais como melhorias em processos internos; 

simplificação de termos nos contratos; aproximação com as autoridades para medidas 

coordenadas e campanhas informativas; incremento de investimentos em tecnologia, 

motivação e treinamento de pessoal. Tais medidas para diminuir o número de conflitos 

puderam ser perseguidas após a identificação das suas causas-raiz. 

3.1.1.1.2.3.2  Canais e mecanismos em prática 

 Como já foi demonstrado até aqui, em qualquer contexto de organização ou 

relacionamento, existe um ou mais sistemas de resolução de disputas disponíveis e em 

prática. Independentemente da qualidade, por menos eficiente, eficaz ou sofisticado, ou por 

mais brutal que seja, sempre existirá um meio para que partes lidem com suas 

controvérsias. As perguntas às quais se procura responder aqui são de duas ordens: “como” 

as disputas são resolvidas, e “por quê”.  

Muitas vezes, como nos exemplos dados até aqui, diversos canais estão disponíveis, 

simultaneamente ou em sequência. Algumas sequências de arranjos procedimentais podem 

ser formalmente prescritas por lei, contrato ou regras organizacionais. Ury, Brett e 

Goldberg advertem que, mesmo que um procedimento esteja formalmente disposto, isso 

não significa que ele seja usado como se pretendia, ou mesmo usado em absoluto. 

Um designer deve então mapear cautelosamente quais são os mecanismos em uso em 

um macrossistema particular. Em linhas gerais, o designer deve obter informações, por 

meio de entrevistas e pesquisas, sobre os procedimentos existentes de resolução de 

disputas, como eles são utilizados e por quê.  

Especificamente, podem-se identificar cinco diferentes focos de análise: (i) quais são 

e como funcionam basicamente os procedimentos – por quem, por que e como são 

utilizados; (ii) custos e benefícios gerais dos procedimentos; (iii) comportamento e 

habilidades das partes e neutros, para determinar a necessidade de treinamento e 

informação; (iv) satisfação das partes; (v) questões de administração do procedimento 

envolvidas – organizacionais, estratégicas e políticas. 

As seguintes perguntas específicas cobrem o campo de informações relevantes para 

um designer118: 

                                                        
118 A lista engloba sugestões esposadas pelos autores nas obras ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert 
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 O que as partes fazem quando têm um problema?  

 Quais espécies de procedimentos estão sendo utilizados pelas partes? 

 Por quais categorias de partes? 

 Como os procedimentos funcionam – como lidam com as disputas? 

 Por que as partes preferem um procedimento a outro? 

 Com qual frequência cada qual é utilizado? 

 Com qual frequência as partes deixam de lado um potencial pleito? 

 As partes têm conhecimento de que o procedimento existe? Como?  

 Elas sabem o que têm que fazer e o que se espera delas no procedimento? Elas 

sabem utilizar o procedimento para gerar um resultado satisfatório?  

 Existem barreiras de acessibilidade ou tecnológicas que dificultam o uso do 

procedimento? 

 As pessoas deixam as disputas de lado simplesmente pela falta de um procedimento 

que as atenda? 

 Quais são os mecanismos processuais utilizados? 

 Existem mecanismos que deem ênfase aos interesses? 

 Qual a sua sequência regular?  

 Existe procedimento de mediação disponível? 

 Quais as razões pelas quais os sistemas são como são? 

 Quais são os custos e benefícios em geral de cada procedimento? 

 Quanto tempo demora para resolver o problema em cada procedimento? 

 Quantas desistências?  

 Qual é a proporção de casos resolvidos? 

 O quão satisfeitas as partes ficam com o resultado do procedimento? Quais as 

razões da satisfação/insatisfação? 

 Como é o comportamento das partes na negociação? As partes colocam seu foco 

em interesses? Ou as discussões são baseadas em direitos? Existem trocas de 

ameaça, intimidação ou táticas de poder envolvidas? 

 Com que frequência as negociações estouram?  

                                                                                                                                                                        
C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing Systems and Processes for Managing Disputes. 

New York: Wolters Kluwer, 2013, e URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. 

Getting Disputes Resolved: Designing Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, 

p. 20 et seq. 
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 O que acontece quando as negociações estouram? As partes procuram outras 

pessoas para ajudá-las? Buscam superiores na organização, contratam advogados, 

neutros, mediadores, desistem? 

 Qual é o grau de habilidade das partes e neutros para a negociação/mediação? Eles 

conseguem se comunicar com eficiência, escutar uns aos outros ativamente, 

entender seus interesses, explorar opções criativas e utilizar critérios objetivos 

para questões distributivas? 

 Se um terceiro imparcial neutro é utilizado, como ele se comporta? Como as partes 

reagem a ele? 

 Quais são os sistemas adjudicatórios disponíveis e com que frequência são 

utilizados? 

 Quanto tempo demora uma decisão? 

 Quanto tempo os vários procedimentos demoram e quanto dinheiro é consumido 

por eles? 

 Quais efeitos o procedimento tem nos relacionamentos pessoais e organizacionais? 

 Com qual frequência as disputas são recorrentes, por que de fato nunca foram 

resolvidas? 

 Que funções estão reservadas para instâncias administrativas, reguladores ou 

tribunais? 

 Qual a percepção das partes sobre a adequação do procedimento em termos de 

tempo e dinheiro? 

 O procedimento serve a propósitos outros das partes que não apenas a resolução 

das disputas?  

 O procedimento serve a interesses de terceiros não relacionados com as disputas? 

O designer deve estar atento à diferença entre o conceito de satisfação das partes com 

o resultado obtido e o da satisfação com o procedimento em si. Cathy Constantino119 

demonstra que as partes se preocupam muito com o processo de resolução de disputas e 

não apenas com os resultados conseguidos com o processo. Pesquisas demonstram que as 

partes se importam em grande medida com a percepção de justiça do procedimento, tanto 

                                                        
119 CONSTANTINO, Cathy, A.; MERCHANT, Christina Sickles. Designing Conflict Management 

Systems. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1996,  p. 62-65. 
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ou mais do que com as expectativas mais óbvias de eficiência, custo, tempo ou esforços. 

Essa preocupação deu forma a um campo próprio de análise por parte de cientistas sociais, 

denominado “justiça procedimental”. 

Sander, Bordone, Rogers e McEwen120 explicam que o que importa para as partes em 

termos de justiça procedimental é a oportunidade de serem ouvidas, de ventilar emoções, 

de serem tratadas com dignidade e respeito, em um processo considerado como confiável. 

Se houver a atuação de um neutro, deve-se ter a mais plena percepção de que a sua atuação 

foi imparcial.  

Tom Tyler121 elenca quatro aspectos fundamentais para a percepção de justiça 

procedimental pelo público, quando autoridades estão envolvidas: (i) partes querem a 

oportunidade de relatar seus casos; (ii) partes esperam neutralidade no processo de decisão; 

(iii) partes querem ser tratadas com respeito e dignidade; (iv) partes buscam entender, por 

meio da comunicação, se a autoridade é confiável. Assim, adicionamos as seguintes 

perguntas à nossa lista de recomendações ao designer: 

 As partes tiveram a oportunidade de ter “voz”?  

 As pessoas puderam ventilar suas emoções, como raiva e frustração?  

 As partes puderam apresentar o seu caso nos seus próprios termos? 

  As partes tiveram algum tipo de controle do procedimento? Elas tiveram 

participação na construção do resultado?  

 Elas perceberam o procedimento como justo? 

Questões internas a organizações também devem ser levadas em consideração. O 

diagnóstico pode descobrir os meios pelos quais uma organização e seu ambiente 

produzem e reforçam um determinado padrão de lidar com disputas, e identificar 

obstáculos. Por vezes, o diagnóstico aponta para a necessidade de mudanças dentro de uma 

organização. Destacamos as seguintes perguntas: 

 Que políticas internas e processos de decisão afetam as disputas? Quão centralizado 

é o processo decisório? 

                                                        
120 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 84. 
121 TYLER, Tom. Governing pluralistic societies. Law & Contemporary Problems, Durham, NC, U.S., v. 

72, p. 187, Spring 2009. 



 

 

86 

 

 

 Como os procedimentos são impactados pelos sistemas de premiação e metas 

internas de funcionários? Elas incluem índices de resolução de disputas? 

 Qual é o impacto da seleção e treinamento de pessoal no sistema de resolução de 

disputas? 

 Como a cultura da organização impacta os procedimentos em uso? 

Bordone, Sander, Rogers e McEwen afirmam que fóruns de resolução de disputas 

existem em amplos ambientes institucionais, organizacionais e geopolíticos. Por isso, em 

determinadas situações, o designer deverá analisar o contexto amplo em que a situação 

conflituosa existe. Para esses casos, adiciona-se a lista de aspectos a serem investigados: 

 Disponibilidade de recursos (materiais) 

 Liderança 

 História 

 Religião 

 Cultura 

 Linguagem 

 Demografia 

 Economia 

 Papel da lei e de advogados 

 Estruturação organizacional do poder 

Entender o que motiva as partes a utilizar um procedimento de alto custo é crucial 

para um designer que busca melhorar um sistema. Com efeito, partes não utilizam um 

determinado procedimento como resultado de uma cautelosa análise e reflexão. Muitas 

vezes, um procedimento de alto custo é utilizado por hábito, porque outros o usam e 

porque esse é o costume em determinado contexto – é a isso, exatamente, que o professor 

Kazuo Watanabe se refere ao cunhar o termo “cultura da sentença”. Partes prosseguem em 

uma repetição cega do padrão, seja ele qual for. Caberá ao designer persuadir partes a 

abandonar práticas enraizadas custosas, por meio da educação com empatia, do desenho 

colaborativo, da demonstração dos custos e benefícios de um novo sistema e dos demais 

meios que descrevemos neste trabalho. 
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3.1.1.1.2.3.3  Ferramentas de diagnóstico 

O objetivo deste capítulo é tratar com maior especificidade como o designer poderá 

reunir efetivamente as informações necessárias para realizar o diagnóstico. O designer 

deverá buscar, reunir e analisar documentos sobre o relacionamento das partes, história das 

disputas, questões em pauta, relatórios, correspondências, informações públicas, 

estatísticas, dados disponíveis na Internet e fontes afins. 

Sander, Bordone, Rogers e McEwen indicam que os meios comuns de obtenção de 

informações consistem em entrevistas, grupos focais, pesquisas/sondagem, observação 

direta e pesquisa externa. Quando o designer não for versado na arte de pesquisa empírica 

ou, pelas circunstâncias, não tiver tempo ou condições de fazê-la, ele poderá procurar 

auxílio externo, de empresas de consultorias específicas122. 

Em regra, de início, o designer receberá um mandato claro para a iniciativa pelo(s) 

seu(s) constituinte(s) – cliente ou parte afetada que protagoniza a iniciativa – e iniciará a 

reunião de informações sobre o contexto do conflito. O primeiro a ser entrevistado é o 

próprio constituinte. Ele fornecerá uma lista preliminar das partes envolvidas, suas visões 

sobre as perspectivas destas e demais informações relevantes. Como ensina Susskind123, o 

designer deve conduzir entrevistas confidenciais, realizadas pessoalmente, com as partes 

interessadas e afetadas. A agenda de temas deve ser pré-determinada, com decisões 

específicas sobre quais temas devem compor a agenda, dentre os que relacionamos nos 

capítulos anteriores, quantas reuniões devem ser realizadas, em que período de tempo e 

assim por diante. Esse processo permite ao designer ter o conhecimento completo dos 

assuntos em pauta e também construir confiança e criar proximidade com as partes 

envolvidas. 

Essa prática tem base na mediação clássica entre duas partes, conduzida com sessões 

privadas (caucus), em que o mediador neutro se encontra com as partes separadamente 

                                                        
122 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 94. Foi o que Kenneth 

Feinberg fez no caso do September 11th Compensation Fund of 2001. Cf.: U.S. Department of Justice. Final 

Report of the Special Master  for the September 11th Victim Compensation Fund of 2001. Kenneth R. 

Feinberg – Special Master. V. 1. Disponível em: https://pca-cpa.org/wp-

content/uploads/sites/175/2016/01/September-11-Victim-Compensation-Fund-Final-Report-Volume-I-1.pdf 

Acesso em: 1 dez. 2016. 
123 SUSSKIND, Lawrence E., THOMAS-LARMER, Jennifer. Conducting a Conflict Assessment. In: 

SUSSKIND, Lawrence; MCKEARNAN, Sarah; THOMAS-LARMER, Jennifer (Eds.). The Consensus 

Building Handbook: A Comprehensive Guide to reaching Agreement. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications, 1999, p. 99-136 (p. 108). 

https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/September-11-Victim-Compensation-Fund-Final-Report-Volume-I-1.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/September-11-Victim-Compensation-Fund-Final-Report-Volume-I-1.pdf
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para reunir informações, sob o manto da confidencialidade. Após ouvir as partes, o 

mediador identifica os interesses destas e as assiste para o movimento recíproco de 

aproximação e/ou acordo. Um projeto de DSD requer um processo mais elaborado, já que, 

de início, por vezes, é difícil identificar quem deve participar e que tipos de assunto devem 

estar em pauta.  

Susskind ensina que, quando uma parte específica for mencionada por diversas 

outras partes nas entrevistas, o designer deverá considerar incluí-la no mapa de entrevistas. 

O mesmo ocorre com relação aos temas de discussão. Bordone, Sander e Rogers 

adicionam que se deve perquirir a percepção de uma parte acerca das outras partes-chave, 

seus interesses e preocupações. 

A fase de entrevistas também traz a oportunidade ao designer de educar as partes 

sobre o que será necessário para a construção de um novo sistema, com vistas ao sucesso. 

A discussão privada com as partes permite que cada participante tenha a oportunidade de 

tomar decisões informadas e de contribuir para o advento de processos mais adequados. A 

construção e o fortalecimento de relacionamentos é um grande benefício dessas conversas 

iniciais. Conhecer cada uma das partes individualmente e conceder-lhe a oportunidade de 

também “avaliar” o próprio designer permite maior construção de confiança na 

imparcialidade e neutralidade das propostas de melhoria. 

Uma boa prática, segundo Susskind, é a promessa de confidencialidade aos 

entrevistados, de que não será atribuída autoria às informações e percepções reveladas. 

Isso significa que qualquer informação revelada não será atribuída à pessoa, título, posição 

ou organização, seja nas discussões com as demais partes, seja em eventual relatório 

produzido.  

O protocolo de entrevistas pode variar de acordo com o tipo de conflito que o 

designer está tratando e com o papel da parte entrevistada no contexto, seguindo a linha 

que esboçamos sobre o mapa das partes e interesses (inclusive o interesse específico de 

participar de uma iniciativa de design), sobre o contexto das disputas e sistemas de 

gerenciamento e resolução destas que estejam em uso. Ainda que o protocolo seja em regra 

seguido, a entrevista deve tomar seu rumo próprio, o que pode trazer à tona assuntos 

inesperados e informações não antecipadas. 

As perguntas, em regra, devem ser abertas, para permitir que o entrevistado 

realmente ofereça sua perspectiva da realidade e que respostas detalhadas sejam 

fornecidas. Entrevistas não devem ser longas, salvo em casos específicos. Os atores devem 
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preferencialmente ser entrevistados pessoalmente, no modo “olho no olho”, que permite a 

construção de confiança. Entrevistas presenciais permitem ao designer avaliar as 

expressões faciais e a linguagem corporal dos indivíduos, coletando assim as indicações 

não-verbais e detectando inconsistências acerca de fatos e perspectivas.  

Entrevistas individuais são preferíveis, mas, se as partes precisarem ser reunidas por 

questões logísticas, os grupos devem manter aqueles com interesses muito similares. 

Entrevistas por telefone, vídeo-conferência ou outro meios eletrônicos podem ser feitas, 

mas como última alternativa. 

Grupos focais, por sua vez, são entrevistas deliberadamente estruturadas em grupo, 

que podem servir a múltiplos propósitos. Eles incentivam a interação entre os membros, de 

maneira a proporcionar o melhor entendimento da situação conflituosa ou da estrutura 

organizacional. Normalmente, grupos focais são utilizados quando o número de partes é 

grande demais para as entrevistas individuais, ou quando a reação dos membros permite a 

produção de informação qualitativa e o teste de ideias ou hipóteses.  

O planejamento de grupos focais deve compreender a decisão sobre quem deverá ser 

convidado e por quê, o propósito e o formato. O tamanho do grupo deve permitir que as 

partes efetivamente possam participar. Sugere-se entre 6 e 12 pessoas como um número 

ideal, ainda que grupos mais numerosos também possam funcionar. 

A estruturação dos grupos compreende os seguintes pontos: (i) identificação dos 

representantes adequados; (ii) esclarecimento de papéis; (iii) confidencialidade e 

participação de observadores; (iv) regras básicas de participação; (v) modelo e tom do 

diálogo; (vi) agenda e estrutura das reuniões; (vii) tratamento em casos de comportamento 

destrutivo. 

Em muitos casos, a quantidade de pessoas envolvida é elevada, o que enseja 

dificuldades em gerenciar o processo de diálogo com a participação aberta. Nessa situação, 

recomenda-se que a participação das partes se dê por meio de representantes. Esse foi o 

caso, por exemplo, do Programa de Indenização Mediada (PIM) da Fundação Renova, para 

indenização das vítimas do rompimento da barragem de Fundão e Santarém em Mariana, 

Minas Gerais. Nesse caso, foi estabelecida uma ampla campanha de diálogo com as 

comunidades impactadas, para a construção conjunta da matriz de indenização pelos danos 

sofridos pelas famílias. 

Em casos como esse, é necessário identificar os círculos de partes interessadas que 

queiram e devam ser envolvidas no processo de diálogo. Quando tratamos de círculos, 
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trazemos o conceito dos diferentes níveis de intensidade de envolvimento das partes: 

alguns indivíduos deverão ser envolvidos como representantes; outros, como 

representados; e outros, ainda, poderão acompanhar o processo indiretamente.  

As definições sobre o envolvimento de partes interessadas para a criação dos grupos 

de representantes deverão ser analisadas e formuladas de acordo com as circunstâncias de 

cada caso. No caso do PIM, a construção de tais grupos de diálogo foi customizada por 

cada município e comunidade, ao invés do enfoque “tamanho único” para todo o território 

– que poderia negligenciar agentes complicadores e realidades locais e dificultar o 

processo.  

O mapa das partes interessadas deve levar em consideração as seguintes questões: (i) 

indivíduos ou organizações que tenham elevado grau de impacto segundo as definições a 

serem apresentadas (atores de alto valor); (ii) atores influentes, ainda que informais, e a 

identificação das cadeias de influência (quem influencia quem); (iii) potenciais 

bloqueadores e aliados do projeto; (iv) representantes com incentivos perversos e 

capacidade de distorção de fatos e conceitos e filtragem autointeressada de informações; 

(v) inclusão de número justo de atores, para que o diálogo não seja desnecessariamente 

complicado124.  

Em muitos casos, os grupos e indivíduos impactados podem ser considerados como 

“difíceis de representar”, já que a situação de representação nem sempre é clara, direta e 

óbvia. Nessas hipóteses, Susskind125 propõe a representação por aproximação, com a 

escolha de indivíduos e organizações que, ainda que não diretamente legitimados pelos 

seus constituintes, tenham a capacidade de representar os seus interesses e comunicar 

efetivamente as informações apreendidas e as visões e impressões do grupo que 

representam. A participação de tais grupos representantes deve se dar pela seleção de 

indivíduos e organizações que concordem em se comprometer com esta incumbência. Os 

representantes aproximados devem concordar em realizar seus melhores esforços para 

comunicar as visões e vontades de sua categoria de representados. O designer poderá, 

                                                        
124 LAX, David A.; SEBENIUS, James K. 3D Negotiation - Powerful Tools to Change the Game in Most 

Important Deals. Cambridge, Ma: Harvard Business School Press, 2006, p. 53. 
125  SUSSKIND, Lawrence E., THOMAS-LARMER, Jennifer. Conducting a Conflict Assessment. In: 

SUSSKIND, Lawrence; MCKEARNAN, Sarah; THOMAS-LARMER, Jennifer (Eds.). The Consensus 

Building Handbook: A Comprehensive Guide to reaching Agreement. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications, 1999, p. 58. 
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inclusive, auxiliar os representantes a determinar como melhor se comunicar com seus 

constituintes, em caso de dificuldade. 

Na medida do possível, os representantes deverão ter conhecimento sobre os temas 

em debate, ter a capacidade de trabalhar em grupo de maneira produtiva, ter o apoio dos 

seus constituintes, ter interesse em participar do diálogo e disponibilidade para tal. 

É importante compreender quão receptivos ao projeto estão os principais líderes das 

comunidades impactadas – por exemplo comissões de moradores e lideranças locais. Se o 

processo for endossado pelos líderes, obviamente as partes interessadas terão maior 

abertura para dele participar. Por outro lado, quando os líderes são contrários ou até hostis 

ao projeto, as partes interessadas podem se tornar relutantes a ele. Em casos em que os 

líderes estão relutantes, o designer, na qualidade de neutro, poderá ser utilizado para 

educar estes indivíduos sobre a natureza e objetivos do sistema e os benefícios do 

engajamento no processo. 

O esclarecimento dos papéis dos participantes é também um ponto importante. O 

designer normalmente terá o papel de iniciar e facilitar a reunião, ratificar as regras básicas 

de participação, explicar em linhas gerais a natureza e funcionamento do processo e 

organizar e controlar a agenda. As partes convidadas deverão se engajar no diálogo durante 

as reuniões e posteriormente coletar as contribuições de seus constituintes e encaminhá-las 

ao designer ou patrocinador, comprometendo-se por escrito a tanto. Um profissional 

responsável pelo registro de informações deverá elaborar o resumo dos pontos importantes 

de concordância e discordância, e, se possível, manter as informações visíveis às partes 

durante as conversas. 

A definição sobre a confidencialidade do processo e a participação de observadores 

também deve ser esclarecida de início. Quando for o caso, os observadores deverão firmar 

termo de compromisso com as regras básicas de participação no processo, incluindo a 

confidencialidade.  

De acordo com Susskind, o convite para a participação no processo de diálogo 

deverá conter as regras básicas dessa participação. Tais regras devem ser expostas e 

ratificadas no início da reunião e poderão cobrir temas como: (i) o papel dos participantes; 

(ii) regras de comportamento e interação esperadas por parte dos participantes; (iii) 

procedimento para oferecimento de comentários e contribuições; (iv) confidencialidade. Se 

possível, deve-se colher no início da reunião a assinatura de todos os participantes para a 

formalização da concordância com as regras básicas acima mencionadas. 
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Como regra geral de comportamento, é importante que seja explicada a necessidade 

de esforço para a orientação construtiva, mesmo diante de diferenças, expectativas 

distantes e emoções negativas. Aqueles que discordarem deverão ser instados a explicar a 

base para a sua discordância, e, se possível, propor uma nova orientação. Deve-se evitar a 

atribuição ou a reivindicação de autoria de ideias no processo, para evitar críticas e 

propostas divergentes. Um ambiente de construção em grupo deve ser fomentado pelo 

diálogo. Por parte do facilitador, técnicas de escuta ativa poderão permitir que os pontos 

principais sejam efetivamente absorvidos e compreendidos pelas partes.  

Com relação à organização da agenda de temas, Stewart126 sugere que as questões 

sejam ordenadas das mais gerais para as mais específicas, e pela ordem de importância 

relativa da investigação. As questões de maior importância devem ser colocadas em 

primeiro lugar e as de menor significância, mais perto do final da reunião. Questões mais 

fáceis também devem ser colocadas com prioridade na pauta, pois a resolução destas 

aumenta a disposição e o otimismo das partes para lidar com as mais difíceis. 

Um modelo bastante utilizado em grupos focais é o “single-text procedure”127, 

proposto por Fisher e Ury, em que se busca a criação do consenso em torno de uma minuta 

de texto comum, gerenciada pelo facilitador/designer, que incorporará as sugestões no 

texto e o circulará para as partes a cada rodada, no caminho de construção de consenso. 

O tom a ser imprimido pelo designer será mais produtivo se primar pela curiosidade 

genuína, neutralidade de perspectiva, abertura para explorar a visão dos participantes, 

deixando clara a ausência de vinculação a qualquer resultado. O tom educativo, mas não 

professoral, normalmente será necessário na condução do grupo. 

Existe uma natural preocupação com relação ao tratamento em casos de 

comportamento destrutivo dos participantes. Como não há poder formal de controle por 

parte de um facilitador, Susskind sugere que a melhor maneira de prevenir o 

comportamento desagregador são os acordos de comportamento prévios, como a proposta 

de regras básicas no início da reunião.  

A depender do problema surgido, Susskind sugere uma série de técnicas que podem 

ser utilizadas pelo facilitador para retomar o rumo da reunião. Tais técnicas incluem, por 

exemplo, a sugestão específica de um processo para mover o diálogo, buscar acordo com o 

                                                        
126 STEWART, David. W. Prem. N. SHAMDASANI and Dennis W. ROOK. Focus Groups: Theory and 

Practice. 2.. ed.  Thousands Oaks, CA: Sage Publications, 2007, p. 61. 
127 FISHER, Roger; URY, William. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: Imago, 1994, p. 133. 
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grupo, refletir o problema de volta ao grupo, mudar o foco de discussão, utilizar linguagem 

e presença corporal eficientemente, provocar manifestação de membros menos assertivos, 

entre outras. Designers devem ser bem treinados na arte de facilitação e devem estar bem 

equipados para lidar com situações de hostilidade. Nesse sentido, Herzig e Chasin128 

trazem importantes enfoques sobre a condução de grupos focais entre indivíduos em 

conflito. 

Se um participante ou observador agir de maneira disruptiva e agressiva em nível 

acima do razoável para a situação, o facilitador ou o responsável por gerenciar a reunião 

deverá lembrá-lo das regras básicas de comportamento que ele firmou. Se isso não resultar 

na mudança de comportamento desejável, um outro participante, de laços mais fortes com 

tal pessoa, deve ser convidado a interceder, em benefício do grupo. Se isso também falhar, 

deve-se pausar a reunião e permitir que os demais participantes do grupo convençam a 

pessoa a mudar o comportamento ou deixar a reunião. Como última medida, não se deve 

hesitar em contatar as autoridades civis competentes e buscar assistência para remover o 

indivíduo.  

Sobre as pesquisas do tipo sondagem, estas são aplicadas nos casos em que a 

informação deva ser coletada de grandes grupos, de maneira que entrevistas e grupos 

focais não sejam mais efetivos. Ainda que possa ser fácil redigir um curto questionário 

para uma pesquisa de sondagem, é muito difícil organizar, conduzir e analisar uma 

pesquisa que forneça informação confiável. Pesquisas de sondagem podem ser feitas on-

line, por telefone ou presencialmente. Pesquisas on-line tendem a ter um baixo volume de 

resposta, e pouco controle sobre quem efetivamente está respondendo.  

As perguntas podem ser abertas, fechadas ou de múltipla escolha. Perguntas abertas 

têm melhor aptidão para capturar informação útil, opiniões e emoções fortes, mas podem 

ser um fardo maior para respondentes. Deve haver muito cuidado com as perguntas 

fechadas para não direcionar as respostas. O cuidado com as palavras selecionadas é muito 

importante e devem-se evitar palavras carregadas com emoções. Normalmente, perguntas 

anteriores influenciam as respostas de perguntas posteriores. Na maioria das vezes, os 

clientes do designer ajudam a disseminar a pesquisa. É muito importante garantir que os 

respondentes da pesquisa sejam mantidos no anonimato, para evitar desgastes e relutância 

em responder. 

                                                        
128 HERZIG, Maggie; CHASIN, Laura. Fostering Dialogue Across Divides. Watertown, MA: Public 

Conversation Project, 2006.  
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Salant e Dilman129 alertam para as seguintes diretrizes ao executar pesquisas de 

sondagem: (i) use uma base grande o suficiente de respondentes, randomicamente, para 

que erros de amostragem sejam mantidos em níveis aceitáveis; (ii) selecione uma amostra 

de pessoas de modo que virtualmente todos os membros da população que tenham 

interesse possuam uma chance igual de serem selecionados, assim limitando a chance de 

erro de cobertura; (iii) escreva e ordene as questões de maneira a evitar erros de 

mensuração; (iv) obtenha uma taxa de resposta alta o suficiente para minimizar a 

preocupação com o erro de falta de resposta. 

A observação direta também é um meio para o designer descobrir como as partes 

interagem e ter uma compreensão mais profunda do funcionamento de uma organização ou 

de um sistema de resolução de conflitos. A mera presença conhecida de um designer como 

observador pode afetar o objeto da observação; por isso, por vezes, é conveniente que o 

designer se envolva de maneira discreta nessa atividade, com vistas ao melhor resultado. A 

observação direta também requer alto dispêndio de tempo, e por vezes é impossível 

franquear ao designer o acesso a todas as partes de uma complexa organização ou 

comunidade. Isso faz designers considerarem se entrevistas com informantes específicos 

não podem melhor fazer as vezes da observação direta. 

Um diagnóstico seria incompleto sem algum grau de combinação de entrevistas, 

grupos focais, pesquisas e observação direta. Mas designers normalmente usam 

informações mais prontamente disponíveis, como pesquisas bibliográficas, jornais e mídia 

em geral, arquivos estatísticos, relatórios e arquivos públicos ou organizacionais e recursos 

on-line. O cliente, ou mesmo as partes envolvidas, em muitos casos, são capazes de 

fornecer informações internas. A disponibilidade e a confiabilidade da informação variam 

conforme o contexto.  

Na falta de informação em uma determinada situação, pode-se mirar as melhores 

práticas para casos análogos. Em certos contextos, pode existir uma verdadeira enxurrada 

de informações facilmente acessíveis sobre o contexto do conflito em tela. Caberá ao 

designer e seu time saber selecionar o material pertinente para análise. 

Ao cabo da reunião de informações e do diagnóstico, o designer já deverá ter uma 

boa noção de quem são os atores principais, quais são as suas preocupações, interesses e a 

                                                        
129 SALANT, Priscilla; DILLMAN, Don. How to conduct your own survey. New York: John Wiley and 

Sons, 1994. 
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linha mestra por meio da qual as melhorias de processos ou um novo sistema devem 

caminhar. A próxima etapa é o pré-desenho do sistema.  

 

3.1.1.1.3  Pré-desenho do sistema 

3.1.1.1.3.1  Considerações essenciais: objetivos, diretrizes, estrutura 

De acordo com Janet Cooper Alexander130, um bom desenho de um procedimento 

flui de perguntas fundamentais sobre o propósito e valores do próprio procedimento ou da 

instituição que está sendo desenhada. A autora sugere as seguintes perguntas: 

 Qual é o propósito do procedimento? 

 Quais valores o procedimento deve englobar? 

 Quem deve ser envolvido e por que as partes eligíveis devem ser tratadas de forma 

diferente de outras em situações semelhantes? 

 Por que as instituições procedimentais existentes são inadequadas para lidar com 

esses casos? 

Após o diagnóstico, o designer já deve ter clareza sobre os objetivos que um sistema 

deve fixar para atender aos interesses das partes afetadas. Não apenas, o designer já deve 

ter em mente quais partes devem ser envolvidas, quais temas devem ser tratados pelo 

sistema e com qual profundidade. Deve também conhecer toda a sorte de canais e 

mecanismos disponíveis e seu funcionamento. Precisa estar lúcido quanto às oportunidades 

e características que devem informar um novo arranjo, sob a perspectiva da análise 

sistêmica. É hora de estruturar o desenho. 

Certamente, os objetivos de um arranjo procedimental podem ser variados, conforme 

o contexto e a espécie de sistema de resolução de disputas. No caso de programas de 

indenização, por exemplo, o objetivo geral pode ser a identificação de beneficiários 

legítimos, o seu atendimento, verificação de documentos e informações, cálculo de 

                                                        
130 ALEXANDER, Janet Cooper. Procedural Design and Terror Victim Compensation. DePaul Law 

Review, Chicago, v. 53, n.15, p. 629, Winter 2003.  
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indenização e pagamento. Mas programas de indenização podem variar conforme o 

escopo, e conforme os princípios que o norteiam.  

Como explica Alexander131, Israel tem uma alta incidência de vítimas de ataques 

terroristas, e o governo proporciona diversos benefícios a elas. O programa inclui cidadãos 

ou residentes em Israel, feridos em Israel por ações hostis, certificadas e reconhecidas por 

autoridade competente. O programa provê apoio e benefícios continuados às vítimas de 

terrorismo, mas os benefícios são modestos e não se propõem a indenizar de forma 

abrangente os danos das vítimas e seus lucros cessantes, salvo em casos de incapacidade.  

O programa israelense reflete a visão pública que considera os danos por atos 

terroristas como um perigo relativamente normal da vida de um israelense, pelo qual o 

governo deve prover apoio e serviços sociais, mas não indenização total. O programa é 

consistente com uma sociedade que tem o serviço militar universalizado, uma visão 

socializada da relação do governo com seus cidadãos, e que se considera essencialmente 

em estado de guerra desde a sua fundação. 

O September 11th Compensation Fund de 2001, por outro lado, contou com critérios 

de indenização mais amplos, tendo em vista que a alternativa procedimental seria o 

tribunal, com a utilização do “tort model” norte-americano, que proporciona indenizações 

abrangentes132. 

O PIM da Fundação Renova, por exemplo, busca indenizar amplamente os 

impactados diretos pelo acidente. De acordo com o Termo de Transação e Ajustamento de 

Conduta133 firmado entre as empresas responsáveis e autoridades do governo federal e 

estadual, para possibilitar a celeridade e o alívio tempestivo daqueles que mais sofreram 

com o evento, e, tendo em vista as dificuldades práticas de tratar com rapidez as dezenas 

de milhares de potenciais pleitos de indenização, o programa tem como escopo priorizar os 

impactados diretos. Os possíveis pleitos de impactados indiretos deverão ser cuidados por 

outros canais. 

                                                        
131  ALEXANDER, Janet Cooper. Procedural Design and Terror Victim Compensation. DePaul Law 

Review, Chicago, v. 53, n.15, p. 629, Winter 2003 (p. 630). 
132 ACKERMAN, Robert M. The September 11th Victim Compensation Fund: An Effective 

Administrative Response to a National Tragedy. Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 10, 

p.188, Spring 2005. 
133  FUNDAÇÃO RENOVA. Termo de Transação e ajustamento de Conduta. Minas Gerais, Espírito 

Santo, 2 mar. 2016. Disponível em: http://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/TTAC-

FINAL-ASSINADO-PARA-ENCAMINHAMENTO-E-USO-GERAL.pdf  Disponível em: 1 dez. 2016. 

http://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/TTAC-FINAL-ASSINADO-PARA-ENCAMINHAMENTO-E-USO-GERAL.pdf
http://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/TTAC-FINAL-ASSINADO-PARA-ENCAMINHAMENTO-E-USO-GERAL.pdf


 

 

97 

 
 

Sistemas de resolução de disputas devem ser veículos capazes de tornar reais os 

princípios que os norteiam. Os programas de indenização nacionais, tanto no caso dos 

acidentes aéreos quanto o PIM da Fundação Renova134, escolheram os princípios 

norteadores de isonomia, transparência, liberdade de escolha, autonomia da vontade, 

eficiência, razoabilidade, promoção dos valores sociais de honestidade e comunidade, 

fortalecimento da sociedade civil, da cidadania e da dignidade da pessoa humana.  

Para um designer, belas palavras devem se tornar realidade por meio do 

funcionamento do sistema: em um programa de indenização adequado, casos semelhantes 

devem ser tratados com semelhança, o programa deve primar pela justiça procedimental, 

deve ser transparente, flexível e se fundamentar em critérios de indenização justos e 

dignos.  

As diretrizes de um sistema devem determinar a sua forma e os mecanismos 

procedimentais a serem utilizados. Por exemplo, Colin Rule, ao diagnosticar os interesses e 

objetivos de compradores e vendedores enquanto resolviam as disputas na plataforma de 

comércio eletrônico eBay, percebeu que rapidez era um valor muito mais prestigiado do 

que justiça. O sistema, então, passou a desenvolver estratégias mais rápidas para a 

resolução das disputas, com foco maior na formatação de linguagem, na disseminação de 

informações e na negociação direta, do que em métodos mais demorados como a 

arbitragem ou a própria mediação135. O tema será tratado com mais detalhes a seguir. 

Com relação à estrutura geral de um sistema, esta deve ser concebida nessa fase, 

levando em conta tanto os aspectos jurídicos quanto os recursos materiais e humanos que 

deverão ser alocados. Temáticas como os veículos jurídicos a serem utilizados, termos 

financeiros, regras regimentais, estabelecimento de critérios objetivos e demais condições 

aplicáveis devem ser ponderadas – de que dependerá o sucesso e a definitividade da 

resolução de disputas. Outros temas devem ser pensados nessa etapa, como 

dimensionamento de equipe, investimento de recursos, sede e duração, se for o caso. Um 

                                                        
134 Art. 2º dos Regimentos Internos da Câmara de Indenização 3054, Programa de Indenização 447 e 

Programa de Indenização Mediada da Fundação Renova. 
135 Vide: ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. 

Designing Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 3.  Vide 

também o sítio oficial do eBay (eBay. E-commerce. [Sítio de comércio em rede.] San Jose, CA, U.S. 

Disponível em: www.ebay.com . Acesso em: 1 dez. 2016.), principalmente a página destinada à Central de 

Solução de Problemas do eBay. Disponível em: http://resolutioncenter.ebay.com. Acesso em: 1 dez. 2016; e 

o vídeo disponibilizado pelo eBay no Youtube (BUYER Protection Process with eBay: Resolution Center - 

depoimento de Jonathan Haney, eBay senior manager, seller protection, publicado no YouTube em 3 jul. 

2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X4lgI1Y3INw . Acesso em: 1 dez. 2016.) 

http://www.resolutioncenter.ebay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=X4lgI1Y3INw
https://www.youtube.com/watch?v=X4lgI1Y3INw
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outro tema de grande importância para a reflexão de um designer diz respeito à 

legitimidade do sistema, incluindo as estratégias possíveis de consegui-la.  

Todavia, o ponto alto para um designer nessa etapa é a seleção, sequenciamento e 

combinação dos mecanismos processuais que deverão compor o arranjo procedimental, em 

busca da adequação. Em seguida, o tema será tratado com detalhe. 

3.1.1.1.3.2  Seleção, sequenciamento e combinação de mecanismos 

Como escolher o mecanismo adequado ao caso que se procura resolver? Eis aqui 

uma das questões mais desafiantes sobre a utilização de métodos consensuais de resolução 

de controvérsias. Como foi abordado acima, atualmente se espera do advogado mais do 

que seguir cegamente diretrizes contenciosas de seus clientes ou práticas enraizadas de 

utilização de mecanismos de resolução de controvérsias de alto custo, sem melhor e prévia 

reflexão.  

E ainda, como construir sistemas com tais mecanismos? Como combiná-los e 

organizá-los em sequência? Como construir novos procedimentos, hibridizando os 

procedimentos existentes, ou criando novos processos justos para resolver impasses? 

No presente trabalho, a questão será abordada da seguinte forma: em primeiro lugar, 

serão apresentadas considerações básicas sobre a natureza dos mecanismos – mecanismos 

baseados em interesses, direitos ou poder. Em seguida, serão apresentadas as tentativas de 

molduras existentes que fornecem diretrizes sobre a seleção dos mecanismos. Depois serão 

tecidas considerações sobre os mecanismos processuais propriamente ditos, sem a 

pretensão de tratá-los exaustivamente – o objetivo da obra não é repetir a saturada 

abordagem sobre os mecanismos individualmente considerados –, mas na medida 

necessária para destacar os temas relevantes à sua seleção, combinação e sequenciamento.  

Em seguida, serão tecidas considerações sobre estratégias de organização e 

sequenciamento dos mecanismos, em casos de menor e maior complexidade. Questões 

relevantes como criatividade, justiça aproximada e modelos inovadores serão tratadas na 

sequência e conclusões a respeito do tema serão apresentadas. 
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3.1.1.1.3.2.1  Considerações sobre interesses, direito e poder 

Ury, Brett e Goldberg136 explicam um importante fundamento que deve informar a 

visão de mundo de um designer. Os autores demonstram que existem três enfoques básicos 

para gerenciar e resolver disputas: (i) interesses; (ii) regras (direito); e, (iii) poder. As 

partes podem manter o foco em seus interesses, necessidades, preocupações e incentivos 

quando negociam suas disputas. As partes podem, também, focalizar as regras e o direito, e 

assim discutir quem está certo ou errado, de acordo com padrões de justiça – leis, contrato, 

costume, julgados, precedentes, regras sociais.  

Discutir direitos muitas vezes acaba requerendo que uma terceira parte, uma 

autoridade administrativa, um juiz ou um árbitro, decida quem está certo ou errado. Partes 

raramente cedem a argumentos jurídicos umas das outras e diferentes interpretações ou 

percepções de fatos e de direito são conhecidas causas-raiz de muitas disputas137. As partes 

podem também focar em poder, e impingir suas vontades umas às outras, com base na falta 

de alternativa da parte mais fraca, na ameaça e na força.  

Com efeito, as três esferas, interesses, direito e poder, coexistem em todas as 

disputas. Nenhuma destas esferas pode ser eliminada. O que pode ser feito pelas partes é 

escolher em qual das esferas a sua atenção deve centrar-se. A literatura moderna no campo 

de negociação e resolução de disputas é massiva no sentido de que manter a atenção das 

partes em seus interesses é a maneira mais conveniente e menos custosa de resolver uma 

disputa.  

Às vezes, as partes não são capazes de resolver as suas disputas com o enfoque nos 

interesses e podem precisar de um método baseado em direitos. Tais métodos são 

naturalmente mais custosos, porque envolvem uma terceira parte para adjudicar, que 

precisa ser remunerada, ou, no mínimo, deslocada de outras funções produtivas. O uso de 

poder para resolver disputas é um enfoque ainda mais custoso, pois implica batalhas de 

imposição de custos entre as partes e retaliações, que resultam em danos e perdas 

decorrentes de deterioração de relacionamentos e reputação. Muitas vezes, vencedores em 

disputas de direitos e poder saem quase tão devastados quanto os perdedores. 

                                                        
136 URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p. 3. 
137 SANDER, Frank. E. A., GOLDBERG, Stephen B. Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly 

Guide to Selecting an ADR Procedure. Negotiation Journal, Cambridge, MA, v. 10, p. 49-68, 1994. 
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De fato, existe uma grande variedade de mecanismos processuais de resolução de 

disputas à disposição do processualista. Os métodos que permitem que as partes cheguem 

às suas próprias conclusões em termos de acordo, como a negociação direta ou a mediação, 

são chamados de mecanismos facilitativos, muito convenientes para as partes que mantêm 

o foco nos seus interesses ao lidar com a disputa. Nos mecanismos avaliativos, um terceiro 

neutro terá maior poder de avaliar a situação e determinar quem está certo ou errado, ainda 

que isso não se dê de forma vinculante em alguns dos métodos que citamos acima. O grau 

de avaliação em termos de quem está certo ou errado ou de sugestão em termos do acordo 

que as partes devem fazer podem variar conforme o mecanismo utilizado. 

 Como foi abordado, sistemas de resolução de disputas podem utilizar mais de um 

mecanismo e organizá-los em sequência. O desafio de construir um sistema de resolução 

de disputas que seja eficiente em termos de custos consiste em viabilizar a utilização de 

métodos facilitativos, que mantenham as partes focadas nos seus interesses, e organizar 

tais métodos em uma sequência que siga pelo custo mais baixo para o mais alto, com a 

utilização de métodos mais complexos apenas quando for necessário138. O sistema também 

deve disponibilizar meios de fazer as partes retornarem aos métodos facilitativos, com o 

intuito de prender a atenção das partes nos interesses. 

Um exemplo claro do que se quer demonstrar foi construído com a CI 3054, a 

Câmara de Indenização para o acidente com o voo 3054 da TAM, de 17 de julho de 

2007139. O arranjo procedimental compreendia a utilização de três mecanismos processuais 

em sequência. O primeiro era a Avaliação Neutra Preliminar (ANP), opcional, utilizada 

pelos beneficiários de vítimas que buscavam uma avaliação franca de seus casos, de suas 

alternativas procedimentais e do funcionamento do sistema de resolução de disputas 

colocado à disposição, a CI 3054. Esse mecanismo incentivava as partes ao foco nos 

interesses, proporcionava a oportunidade de escuta ativa do beneficiário e de educação 

com empatia. 

Em seguida, quando optavam pelo ingresso na CI 3054, o mecanismo seguinte a ser 

utilizado era a mediação, em que as partes, incentivadas pelos mediadores, mantinham seu 

foco nos interesses. Quando controvérsias jurídicas relevantes surgissem, que pudessem 

                                                        
138 URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p. 62. 
139 FALECK, Diego. Introdução ao Design de Sistemas de Disputas: Câmara de Indenização 3054. Revista 

Brasileira de Arbitragem, Porto Alegre e Curitiba, ano V, n. 23, p. 7-32, jun.-ago.-set. 2009, p. 29. 
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minar o sucesso da negociação, um terceiro mecanismo estava previsto na sequência: uma 

“arbitragem” expedita e não vinculante, administrada por um Conselho Consultivo 

composto por três membros, representantes do PROCON/SP, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública do estado de São Paulo. Esse mecanismo processual consistia num 

método avaliativo e não vinculante, de baixo custo, que serviu para trazer parâmetros mais 

claros e específicos para situações difíceis nas negociações mediadas. Por esse momento, a 

atenção das partes se deslocava dos interesses para o direito. 

Assim, as mediações eram suspensas, até a resposta do Conselho Consultivo, por 

meio de pareceres sucintos, em prazo curto. Com o parecer em mãos, as partes retornavam 

à negociação, e o enfoque das partes voltava-se novamente para os interesses. Em suma, o 

sistema teve como princípio norteador a manutenção das partes com foco nos interesses. 

Quando estritamente necessário, o sistema permitia um mecanismo de baixo custo com 

foco em direitos. Na sequência, o sistema já conduzia as partes ao retorno a um mecanismo 

com foco nos interesses. 

A obediência a esses princípios basilares garantiu que a CI 3054 cumprisse com os 

objetivos traçados, em um projeto pioneiro no país. Ainda que as opiniões do Conselho 

Consultivo fossem não vinculantes, elas foram acatadas pelas partes, e a totalidade dos 

casos em que houve consultas resultou em acordos. 

3.1.1.1.3.2.2  Tentativas de molduras para seleção de mecanismos 

Para responder à pergunta sobre como escolher o mecanismo adequado ao caso que 

se procura resolver, inicialmente Goldberg, Sander e Rogers140 identificaram fatores como 

a natureza do caso, o relacionamento entre as partes, a medida procurada pelo autor e o 

tamanho e complexidade do caso. Em trabalho posterior, o seminal Fitting the Forum to 

the Fuss: a User Friendly Guide to Selecting an ADR Procedure141, os autores reconhecem 

que a proposta inicial carregava a perspectiva da política pública de resolução de disputas, 

buscando identificar qual seria a melhor escolha para todas as partes em disputa, e 

                                                        
140 GOLDBERG, Stephen et al. Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes. 2. ed. New 

York, NY: Aspen Law & Business, 1992.  
141 SANDER, Frank. E. A., GOLDBERG, Stephen B. Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly Guide 

to Selecting an ADR Procedure. Negotiation Journal, Cambridge, MA, v. 10, p. 49-68, 1994.  
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desenvolveram uma nova moldura, baseada nos objetivos das partes, mais realista e 

aproximada à maneira com que a seleção dos mecanismos acontece na prática. 

Hoje em dia, existem quatro tentativas principais na literatura de esboçar uma 

taxonomia que ajude a decidir qual mecanismo processual é melhor para uma disputa: (i) a 

moldura Sander-Goldberg142; (ii) o modelo Dauer143; (iii) o modelo sugerido pelo 

International Institute for Conflict Prevention and Resolution (CPR)144; (iv) o modelo 

sugerido pelo Federal Judicial Center145. 

A moldura Sander e Goldberg146 considera os principais mecanismos processuais, 

como a mediação e a avaliação neutra preliminar, a arbitragem e o tribunal, e também 

mecanismos processuais típicos norte-americanos como o mini-trial e o summary jury 

trial147. As questões que os autores colocam como basilares para a definição do critério de 

seleção de mecanismos são as seguintes: (i) quais são os objetivos das partes e qual 

mecanismo de resolução de disputas será capaz de atingir esses objetivos; (ii) quais são os 

obstáculos para o acordo e qual mecanismo alternativo poderá ultrapassar tais obstáculos? 

Os autores elencam oito objetivos principais das partes ao resolverem disputas: (i) 

minimizar custos; (ii) rapidez; (iii) privacidade; (iv) manter ou melhorar relacionamento; 

(v) reivindicação; (vi) ter uma opinião neutra; (vii) criar precedente; (viii) recuperação 

máxima (ou mínima). 

Entre os obstáculos, os autores sugerem os dez seguintes como principais: (i) 

comunicação ruim; (ii) necessidade de expressar emoções; (iii) diferentes visões de fatos; 

(iv) diferentes visões de direito; (v) princípios; (vi) pressões de constituintes; (vii) impasse 

vinculado a outras disputas; (viii) múltiplas partes; (ix) desalinhamento de interesses de 

                                                        
142  SANDER, Frank. E. A., GOLDBERG, Stephen B. Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly Guide 

to Selecting an ADR Procedure. Negotiation Journal, Cambridge, MA, v. 10, p. 49-68, 1994.  
143  DAUER, E.A. Manual of Dispute Resolution. New York: Shepard’s/McGraw Hill, 1994. 
144  CPR INSTITUTE FOR DISPUTE RESOLUTION. ADR Suitability Guide (Featuring Mediation Analysis 

Guide). New York: CPR Institute for Dispute Resolution, 2001. 
145 NIEMIC, R.J.; SINIESTRA, D.; RAVITZ, R.R. Guide to Judicial Management of Cases in ADR. 

Washington D.C.: Federal Judicial Center, 2001. 
146  SANDER, Frank. E. A., GOLDBERG, Stephen B. Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly 

Guide to Selecting an ADR Procedure. Negotiation Journal, Cambridge, MA, v. 10, p. 49-68, 1994. 
147 Mini-trial é um processo híbrido pelo qual as partes apresentam seu caso a um painel de representantes 

selecionados pelas partes, ou para um neutro, ou para ambos. As apresentações são limitadas e, ao final, os 

representantes e/ou neutros se reúnem para conferência. O procedimento serve para a avaliação da qualidade 

do caso em relação aos obstáculos que podem ser trazidos pela parte adversa, com o atenção voltada a que a 

resolução se dê pelo viés comercial e não jurídico. Summary-jury-trial é uma variação deste mecanismo, com 

a utilização de um júri, nos moldes norte-americanos. 
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advogados e clientes; (x) “jackpot sydrome”, ou seja, síndrome de loteria, de querer 

arriscar tudo para ter o ganho máximo. 

Sander e Goldberg apresentam uma grade com objetivos e outra com os obstáculos, 

relacionando-as com os mecanismos processuais, e atribuem utilidade numérica nos 

valores de 1 a 3 a estes, para valorar a sua capacidade de atingir os principais objetivos das 

partes, ou para evitar cada um dos impedimentos. A análise é feita com base na experiência 

dos autores, e, posteriormente, apoiada em base empírica. Com relação aos objetivos, a 

tabela 2 abaixo ilustra a análise dos autores. 

 

Tabela 2: O Grau de Satisfação dos Objetivos para as Diferentes Formas de Resolução de 

Conflitos148 

  Procedimentos 

  Não Vinculante Vinculante 

  
Mediação Minitrial 

Jury 

Trial 

Avaliação 

Neutra 
Arbitragem Judiciário 

O
b

je
ti

v
o
s 

Minimizar Custos 3 2 2 3 1 0 

Celeridade 3 2 2 3 1 0 

Privacidade 3 3 2 2 3 0 

Manter/Melhorar 

Relacionamento  
3 2 2 1 1 0 

Vingança 0 1 1 1 2 3 

Opinião Neutra 0 3 3 3 3 3 

Criar Precedente 0 0 0 0 2 3 

Maximizar/Minimizar 

Recuperação 
0 1 1 1 2 3 

 
0 = Improvável satisfação do objetivo 

1 = Satisfaz em alguma medida o objetivo 

2 = Satisfaz substancialmente o objetivo 

3 = Satisfaz de maneira muito substancial o 

objetivo 

 

 

 

 

 

 

                                                        
148 SANDER, Frank. E. A., GOLDBERG, Stephen B. Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly 

Guide to Selecting an ADR Procedure. Negotiation Journal, Cambridge, MA, v. 10, p. 49-68, 1994. 
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Com relação aos obstáculos, a tabela 3 abaixo ilustra a análise dos autores: 

Tabela 3: Probabilidade de que a Forma Alternativa de Resolução de Conflitos Supere os 

Impedimentos ao Acordo149 

 Procedimentos 

Impedimento Mediação Minitrial Jury Trial 
Avaliação 

Neutra 

Má Comunicação  3 1 1 1 

Necessidade de Externalizar 

Sentimentos 
3 1 1 1 

Visão Diferente dos Fatos 2 2 2 2 

Visão Diferente da Lei 2 3 3 3 

Conflito de Princípios 1 0 0 0 

Pressão de Constituintes  3 2 2 2 

Impasse Vinculado a outras Disputas 2 1 1 1 

Múltiplas Partes 2 1 1 1 

Interesses Diferentes entre Advogado e 

Cliente 
2 1 1 1 

Síndrome da Loteria  0 1 1 1 

 

0 = Improvável satisfação do objetivo 

1 = Satisfaz em alguma medida o objetivo 

2 = Satisfaz substancialmente o objetivo 

3 = Satisfaz de maneira muito substancial o 

objetivo 

 

 

Dauer, por sua vez, elenca quatro critérios para orientar a seleção do mecanismo: (i) 

características do caso; (ii) atributos das partes; (iii) características do ambiente, incluindo 

os objetivos das partes; (iv) obstáculos ao acordo. O autor apresenta seus comentários, 

baseando-se na literatura sobre métodos adequados de solução de controvérsias e dados de 

tribunais. 

                                                        
149  SANDER, Frank. E. A., GOLDBERG, Stephen B. Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly 

Guide to Selecting an ADR Procedure. Negotiation Journal, Cambridge, MA, v. 10, p. 49-68, 1994 (p. 53). 
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A moldura do CPR, por sua vez, é largamente baseada na mediação e relacionada a 

disputas empresariais. As principais perguntas formuladas são: (i) quais são os objetivos 

das partes para gerenciar a disputa?; (ii) a disputa é adequada para um processo “problem-

solving”150?; (iii) quais são os potenciais benefícios da mediação para a disputa em 

questão?; (iv) existe alguma “contraindicação” para a mediação? 

No processo de triagem, cada uma dessas perguntas dá margem a onze subquestões, 

para invocar a reflexão das partes e advogados. A moldura é baseada em pesquisa de 

sondagem com mais de seiscentos advogados de empresa e num estudo de 449 casos de 

disputas comerciais. 

Por fim, o Federal Judicial Center, com foco em métodos adequados de solução de 

controvérsias anexos aos tribunais, formula duas grandes questões: (i) o caso é apropriado 

para um método adequado? A resposta será baseada nas características do caso e das 

partes; (ii) se apropriado, então como encaixar o mecanismo ao caso? As perguntas 

decorrentes serão: quem deverá selecionar o processo, as partes, a assessoria no tribunal ou 

o juiz?; qual critério será utilizado? 

O guia para as respostas é baseado em questões específicas sobre as características 

das partes e dos casos que indicam se estes serão apropriados para qualquer modalidade de 

MASC, seguidas de listas de exemplos de tipos de casos apropriados para diferentes 

mecanismos. A fonte das informações é composta primariamente da prática da corte 

federal e da teoria sobre o tema. 

Frank Sander e Lucas Rozdeiczer151, em obra posterior, analisam as molduras 

apresentadas, reconhecendo a dificuldade de comparar as taxonomias. Os autores sugerem 

que três questões principais emergem da fusão de todas as molduras: 

 Quais são os objetivos das partes com os mecanismos? 

 Quais aspectos da disputa a tornam acessível à resolução por um ou outro 

mecanismo?  

 Qual contribuição cada mecanismo deve fazer para superar os obstáculos à 

resolução efetiva da disputa? 

                                                        
150 Processo conduzido com base na negociação com princípios e baseada em interesses. 
151 SANDER, Frank. E. A.; RODEICZER, Lukasz. Selecting an Apropriate Dispute Resolution Procedure: 

Detailed Analysis and Simplified Solution. In: MOFFITT, Michael L.; BORDONE, Robert C. (Eds.). The 

Handbook of Dispute Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2005, p. 359. 
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Um interessante ponto que os autores formulam diz respeito ao encaixe do 

mecanismo à disputa. As primeiras tentativas teóricas se iniciavam descrevendo as 

características dos mecanismos, para posterior encaixe do caso. A moldura propõe uma 

visão diferente: que se analise o caso primeiro, para depois encaixá-lo em um processo 

existente, ou para construir um processo que atenda melhor às suas características e aos 

interesses das partes.  

Com relação aos objetivos, os autores utilizam enfoque orientado para o futuro. O 

que deverá acontecer como resultado do procedimento de resolução de disputas? Como as 

partes normalmente têm mais do que um objetivo, elas devem priorizar as suas várias 

metas. Os autores apresentaram a seguinte tabela para refletir a nova perspectiva: 
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Tabela 4: A Capacidade de Cada Processo de Satisfazer os Objetivos das Partes 152 

 Procedimento 

 Não Vinculante Vinculante 

Objetivo Mediação Minitrial 
Summary 

Jury Trial 
Arbitragem Judiciário 

Celeridade 3 2 2 1 0 

Privacidade 3 3 2 1 0 

Vingança Pública 0 1 1 2 3 

Opinião Neutra 1 1 2 3 3 

Minimizar Custos 3 2 2 0-2153 0 

Manter/Melhorar Relacionamento 3 2 2 1 0 

Criar Precedente 0-1154 0-1 0-1 2 3 

Maximizar/Minimizar 

Recuperação 
0(3)155 1 1 2 3 

Criar Novas Soluções 3 3 1 1 0 

Controle das Partes do Processo 3 2 1 1-2156 0 

Controle das Partes do Resultado 3 3 1 1 0 

Transferir Responsabilidade da 

Decisão para Terceiros 
0-1157 1 2 3 3 

Supervisão de uma corte 0-2158 0 1 2 3 

Transformar as partes 3 1 0 0 0 

      

0 = Improvável satisfação do objetivo 

1 = Satisfaz em alguma medida o objetivo 

2 = Satisfaz substancialmente o objetivo 

3 = Satisfaz de maneira muito substancial o 

objetivo 

 

 

Com efeito, as listas propostas pelos autores são tentativas. O que se pode capturar 

de útil é a noção de que os objetivos das partes devem ser identificados pelo processualista 

e listados para o exame de sua compatibilidade com o método. É importante destacar que 

existem objetivos relacionados ao processo propriamente dito, como a privacidade e o 

controle de custos por exemplo, e objetivos relacionados ao resultado, como o atendimento 

                                                        
152  SANDER, Frank. E. A.; RODEICZER, Lukasz. Selecting an Apropriate Dispute Resolution Procedure: 

Detailed Analysis and Simplified Solution. In: MOFFITT, Michael L.; BORDONE, Robert C. (Eds.). The 

Handbook of Dispute Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2005, p. 393. 
153 Como há diversas formas diferentes de arbitragem (um ou vários árbitros), os custos variam. 
154 Não servem para estabelecer um precedente para o mundo, mas sim um precedente entre as partes. 
155 Ainda que, em sentido estrito, a mediação não seja indicada para promover a maximização/minimização 

dos ganhos, há casos em que a criação de valor permite que ambas as partes consigam um resultado melhor 

do que via adjudicação. 
156 Antecipadamente, as partes possuem absoluta liberdade para escolher o processo. Contudo, uma vez 

escolhida a arbitragem, as partes estarão presas ao processo. 
157 Depende do tipo de mediação utilizado. 
158 0 é atribuído à mediação privada. 2 é atribuído à mediação vinculada a uma corte. 
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aos interesses que em primeiro lugar levaram a parte à disputa e manutenção de 

relacionamento, por exemplo. Vejamos a seguinte tabela de Sander e Roizdeczer: 

Tabela 5: Características do Caso que Encorajam a Resolução por Um ou Outro Processo 

 
Resolver o Problema 

Choque de 

Realidade 
Adjudicação 

Processo 159 Mediação Minitrial 
Summary 

Jury Trial 
Arbitragem Judiciário 

Bom relacionamento 

entre os Advogados 
3 2 1 0 0 

Bom relacionamento 

entre as partes 
3 2 1 0 0 

Resolver o problema 3 2 1 0 0 

Uma ou ambas as partes 

se desculpam 
3 3 1 0 0 

Envolver agentes 

importantes 
2 3 2 1 1 

Fazer com que as partes 

queiram resolver logo 
3 2 2 0 0 

Parte se beneficiaria por 

proteção formal 
0-2 1 2 2 3 

Ligação com outros casos 3 3 1 1 0 

 

0 = Improvável satisfação do objetivo 

1 = Satisfaz em alguma medida o objetivo 

2 = Satisfaz substancialmente o objetivo 

3 = Satisfaz de maneira muito substancial o 

objetivo 

 

A tabela apresentada ilustra a interdependência entre as partes. É essencial observar 

quais são os objetivos da contraparte. Se o mecanismo escolhido não contemplar a 

possibilidade de atendimento aos objetivos da outra parte, será naturalmente difícil 

conseguir a sua concordância com a opção. Cada caso tem características ou dinâmica 

própria, que devem ser consideradas. 

As reflexões apresentadas pelos autores são muito valiosas para ajudar na seleção do 

mecanismo. Todavia, um olhar melhor sobre as barreiras para resolução de disputas e 

                                                        
159 SANDER, Frank. E. A.; RODEICZER, Lukasz. Selecting an Apropriate Dispute Resolution Procedure: 

Detailed Analysis and Simplified Solution. In: MOFFITT, Michael L.; BORDONE, Robert C. (Eds.). The 

Handbook of Dispute Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2005, p. 397. 
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sobre os mecanismos propriamente ditos pode oferecer ainda mais ferramentas ao 

designer. 

3.1.1.1.3.2.3  Barreiras à solução de controvérsias 

Cliente e partes envolvidas podem duvidar de que um novo processo consensual 

possa ajudá-los a chegar a um acordo. Talvez tenha havido a tentativa de negociação 

prévia, sem sucesso. O primeiro ponto que se impõe ao designer é a identificação das 

barreiras para a resolução de disputas que estão presentes no contexto. 

Uma análise das barreiras pode ser conveniente. Diante de uma negociação 

malsucedida, uma análise dos objetivos em termos de resultados e processos pode ser 

executada. Em termos de resultado: o que a parte procurava atingir? O acordo integral era 

necessário? Quais eram os pontos cruciais? Em termos de processo: qual foi o tempo gasto, 

os custos, o formato das reuniões, a organização das informações, a profundidade da 

conversa? 

Um importante ponto é entender o que aconteceu que frustrou o alcance dos 

objetivos. Nesse sentido, a seguinte lista de perguntas é sugerida por Bordone, Sander, 

Rogers e McEwen160: 

 Quais foram os desafios em conseguir que as pessoas-chave participassem da 

negociação? 

 Havia confiança entre as partes? 

 Qual o papel de eventos externos à negociação que impactam o seu progresso? 

 Os temas foram discutidos na ordem adequada para gerar a fase de 

desenvolvimento de opções de acordo? 

 Que informação havia sobre como outros em situações parecidas – e mesmo em 

contextos diferentes – resolveram o problema? 

 Como as partes expressaram e trataram as emoções? De que maneiras o avanço ou 

impedimento dos objetivos foram impactados pelas ações da outra parte? 

 Os negociadores se prepararam e se comunicaram efetivamente sobre as 

expectativas e as alternativas das partes? 

 Que outras barreiras podem ser identificadas? 

                                                        
160 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York Wolters Kluwer, 2013, p. 153. 
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Os autores recomendam que o esforço seja feito pensando-se também a perspectiva 

da outra parte sobre os pontos apresentados. Em seguida, listar as possíveis barreiras é uma 

boa prática e listar também os processos, ou aspectos do processo que podem superar essas 

barreiras. 

Como ensina Robert Mnookin161, as pessoas tendem a reagir conforme certos padrões 

em negociações, padrões estes que criam obstáculos a que as partes atinjam resultados que 

atendam aos seus próprios interesses. O autor denomina tais padrões de “barreiras 

cognitivas”. A primeira delas é a aversão ao risco e à perda. Quando uma parte deve 

escolher entre uma opção de acordo e uma opção de risco, como se envolver na primeira 

ou continuar o litígio, é muito importante entender se a proposta é apresentada como uma 

perda ou um ganho.  

Tomadores de decisão tendem a atribuir maior valor às perdas prospectivas do que 

aos ganhos de magnitude equivalente, e a resistir a fazer concessões que lhes tragam 

vantagens, quando elas são definidas como perdas. Por essa aversão à perda, as partes 

podem preferir arriscar os custos e incertezas de um litígio futuro, em vez de aceitar um 

acordo benéfico.  

Por outro lado, negociadores podem ter aversão a abrir mão de certos ganhos diante 

de situações de risco. Se a parte entender uma oferta de acordo como um ganho, ela poderá 

aceitá-la mesmo diante de uma conjuntura que a levaria a um litígio, que resultaria em 

ganhos maiores. Pesquisas indicam que uma mesma opção ou resultado pode ser 

emoldurado como um ganho ou uma perda, mas é muito difícil superar a moldura de 

perda162. 

Uma outra barreira cognitiva importante é o fenômeno da desvalorização reativa, que 

ocorre nos casos em que uma parte suspeita das motivações de sua contraparte na 

negociação e firma, para a oferta feita por essa sua contraparte, um valor menor do que 

uma avaliação objetiva firmaria. Esse fenômeno é muito comum e prevalente quando as 

partes se enxergam como adversárias. Partes em conflito têm a tendência de rejeitar ideias 

de acordo de sua contraparte, simplesmente porque estas foram originadas pela 

                                                        
161 MNOOKIN, Robert H. Why Negotiation Fail: An Exploration of Barriers to the Resolution of Conflict. 

Stanford, CA: Stanford Center on Conflict and Negotiation, Stanford University, 1993. 
162 KOROBKIN, Russel; GUTHRIE, Chris. Psychological Barriers to Litigation Settlement: An 

experimental Approach. Michigan Law Review, Ann Arbor/MI, v. 93, n. 1, p. 107-192, Oct. 1994. 
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contraparte. Sempre existe algum nível de ressentimento e desconfiança que leva a parte a 

raciocinar assim: “se está bom para eles, deve estar ruim para mim”.  

Mnookin163 elenca o excesso de confiança como uma outra barreira cognitiva típica, 

em que a parte se imbui de um alto nível de otimismo, no sentido de que as chances de que 

algo favorável lhe aconteça sejam maiores em seu pensamento do que elas são em 

realidade. Partes excessivamente confiantes têm dificuldade em reavaliar a força de suas 

posições, assim como em escutar ou mesmo reconhecer a validade da força da posição de 

sua contraparte. Assim, com falta de objetividade sobre a avaliação do caso, e com 

confiança na vitória, partes excessivamente confiantes negligenciam um raio de opções e 

resultados possíveis e vantajosos em uma mesa de negociação164. 

Outra barreira mencionada por Mnookin é a “fixed-pie bias”, ou premissa de um bolo 

fixo, que implica a visão de negociadores de que o enfoque da negociação é de apenas 

dividir os recursos existentes e limitados entre eles, na modalidade perde-ganha – cada real 

que uma parte ganha é um real a menos no bolso da outra. Essa visão ignora todo o 

fundamento da negociação integrativa, com enfoque em interesses, na modalidade ganha-

ganha. 

Com a identificação das barreiras, o processo pode ser desenhado de maneira a 

superá-las. Por exemplo, se a barreira identificada for a premissa do bolo fixo, um 

mediador pode ser utilizado para educar as partes sobre as possibilidades de criação de 

valor.  

Talvez uma das barreiras mais frequentes na resolução de disputas seja o 

comportamento estratégico e tático de negociadores, ou a sua falta de habilidade. O 

comportamento de negociadores pode se tornar uma séria barreira ao acordo. A dificuldade 

de comunicação e o tratamento negligente de importantes aspectos do processo da 

negociação podem causar a esta sérios impedimentos. Não raro, negociadores experientes 

escolhem linhas de ação que geram desconfiança, raiva e perda de oportunidade de  

resolver os problemas.  

A falta de disposição de revelar informações também impede a criação de soluções 

para os problemas. Ameaças, ofertas pegar ou largar, concessões mínimas seguidas de 

                                                        
163 MNOOKIN, Robert H.; ROSS, Lee. Introduction. In: ARROW, Kenneth et. al. (Eds.). Barriers to 

Conflict Resolution. New York: W.W. Norton & Co, 1995. 
164 KOROBKIN, Russell. Psychological Impediments to Mediation Success: Theory and Practice. Ohio 

State Journal on Dispute Resolution, Ohio, v. 21, n. 2, p. 281-327, 2006. 
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exigências extremas, ofensas, insultos ou uso de sarcasmo, e táticas conhecidas como o 

“guarda bom, guarda mau” ou “bode na sala” são comumente aplicadas em negociações 

frustradas. Tais comportamentos podem se originar de treinamentos inadequados ou 

experiência e tendem a exacerbar o conflito e negligenciar a possibilidade de ganhos 

mútuos. 

O conflito de agência, ou seja, as diferenças de incentivos, preferências e 

informações entre representantes e representados, também pode se apresentar como uma 

barreira comum para o acordo. Como ensina Mnookin165, o outro lado da mesa não deve 

ser compreendido como um bloco. Pode haver, por exemplo, um desalinhamento entre os 

interesses da empresa e os do executivo sentado à mesa, e entre este e o advogado que o 

representa.  

Enquanto a empresa pode desejar resolver o problema com a maior eficiência 

possível com redução de custos, tempo e controle do resultado, o executivo pode ter uma 

preferência por não tomar uma decisão de acordo que possa ser criticada pelos seus 

constituintes e superiores. O advogado, por outro lado, pode ter maior interesse em 

resolver a disputa antecipadamente e receber honorários de êxito no acordo, dependendo 

do contrato celebrado com o seu cliente. Entender as dinâmicas dos times em cada lado da 

mesa é importante para identificar as potenciais barreiras à negociação. 

Um estudo realizado pelo Programa “Pensando o Direito” do Ministério da Justiça 

sobre “O Desenho de Sistemas da Resolução Alternativa de Disputas para Conflitos de 

Interesse Público” identificou, entre as barreiras mais comumente mencionadas, a 

responsabilidade do gestor público e a posição restritiva do Tribunal de Contas quanto aos 

meios alternativos de solução de conflitos166. Trata-se do clássico conflito de agência. O 

gestor público tem grande desincentivo para promover soluções que sejam benéficas ao 

interesse público, no contexto do problema, se isso implicar a assunção de riscos pessoais 

de sanções administrativas ou até criminais. Os interesses público e privado (e os 

incentivos decorrentes) restam desalinhados167. 

                                                        
165 MNOOKIN, Robert H.; PEPPET, Scott R.; TULUMELLO, Andrew S. Beyond Winning: Negotiating to 

Create Value in Deals and Disputes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, p. 69.  
166 Cf. GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross (Coords.). O Desenho de Sistemas de 

Resolução Alternativa de Disputas para Conflitos de Interesse Público. Brasília: Gazeta Jurídica, 2011. 

(Série Pensando o Direito, n. 38) 
167 A questão é provavelmente cultural e já existem medidas para trazer maior luz ao problema. Um 

exemplo é o Enunciado 74 da 1a Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios realizada em 

agosto de 2016 pelo Superior Tribunal de Justiça: “Havendo autorização legal para a utilização de métodos 
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Finalmente deve-se estar sempre atento à autoimagem dos negociadores na condução 

de negociações168. Sistemas de resolução de disputas devem prever meios de reconhecer, 

tratar e gerenciar emoções. Identidade e autopercepção são pontos que devem ser 

considerados pelo designer tanto para evitar que acordos sejam perdidos, quanto para 

maximizar o sucesso das negociações. Sistemas de resolução de disputas podem incorporar 

pedidos de desculpas ou permitir espaço para uma conversa mais próxima com os seus 

usuários, para aproveitar a força da importância da identidade e autopercepção das pessoas 

como um meio positivo de resolver problemas. 

A mediação é sem dúvida um mecanismo processual adequado para lidar com todas 

as barreiras mencionadas acima. Conforme ensina Goldberg169, o mediador poderá : 

 

 Encorajar a troca de informação 

 Providenciar nova informação 

 Ajudar as partes a entender as visões delas 

 Ajudar as partes a entender que as visões delas foram consideradas 

 Promover um nível produtivo de expressão emocional 

 Lidar com as diferenças de percepções e interesses entre negociadores e 

constituintes 

 Ajudar negociadores a avaliar realisticamente as alternativas ao acordo 

 Encorajar flexibilidade 

 Mudar o foco do passado para o futuro 

 Estimular as partes a sugerir acordos criativos 

 Aprender, em sessões separadas com as partes, sobre os interesses que elas estão 

relutantes em revelar umas para as outras 

 Inventar soluções que atendam aos interesses fundamentais das partes 

                                                                                                                                                                        
adequados de solução de controvérsias envolvendo órgãos, entidades ou pessoas jurídicas da Administração 

Pública, o agente público deverá: (i) analisar a admissibilidade de eventual pedido de resolução consensual 

do conflito; e (ii) justificar por escrito, com base em critérios objetivos, a decisão de rejeitar a proposta de 

acordo”. 
168 Cf. STONE, Douglas; PATTON, Bruce; HEEN, Sheila. Conversas Difíceis. São Paulo: Campus, 2003, 

p. 54. 
169 GOLDBERG, Stephen et al. Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes. 2. ed. 

New York, NY: Aspen Law & Business, 1992,  p. 108. 
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Vê-se a importância atribuída à mediação como um importante e fundamental 

mecanismo processual de resolução de disputas.  

3.1.1.1.3.2.4  Considerações sobre os mecanismos processuais 

3.1.1.1.3.2.4.1  Mediação, o método padrão   

Sander e Goldberg170 defendem a mediação como o mais frequente procedimento 

capaz de superar os impedimentos para um acordo. Segundo os autores, a mediação tem a 

maior potencialidade de superar todos os obstáculos, com exceção das diferentes visões de 

fato e direito e da síndrome de loteria. Além disso, um mediador habilidoso pode conseguir 

conduzir as partes a um acordo sem necessariamente resolver as questões de fato e de 

direito relativas ao caso. Por isso, os autores defendem, a mediação deve ser o primeiro 

procedimento a ser tentado, salvo nos casos de fortes indicações em contrário. 

No processo de tentar primeiro resolver a disputa com o uso das técnicas de 

mediação, o mediador poderá desvendar com maior precisão os objetivos das partes e os 

obstáculos ao acordo, que impediram as partes de alcançar consenso, desde antes da 

mediação. Se a mediação falhar, o mediador poderá fazer uma recomendação informada 

sobre qual o melhor procedimento a ser escolhido em seguida. Por exemplo, se alguma 

questão técnica distanciou a visão das partes com relação às suas responsabilidades, o 

mediador poderá recomendar um mecanismo que forneça um teste de realidade, como a 

opinião externa de um especialista. Com a opinião em mãos, a mediação poderá retomar o 

seu rumo. Nessa perspectiva, mediadores são designers de procedimentos, por natureza e 

essência. 

Os mediadores também têm posição de vantagem para recomendar o passo seguinte 

no procedimento, tendo em vista que as partes e seus advogados raramente confiam nas 

sugestões de seus ex-adversos, pelo receio de manuseio estratégico do processo171.  

                                                        
170 SANDER, Frank. E. A., GOLDBERG, Stephen B. Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly 

Guide to Selecting an ADR Procedure. Negotiation Journal, Cambridge, MA, v. 10, p. 49-68, 1994, 

(p. 59). Na obra seminal, os autores estabelecem a “rule of presumption for mediation”. 
171 SANDER, Frank. E. A.; RODEICZER, Lukasz. Selecting an Apropriate Dispute Resolution Procedure: 

Detailed Analysis and Simplified Solution. In: MOFFITT, Michael L.; BORDONE, Robert C. (Eds.). The 

Handbook of Dispute Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press, 2005, p. 359. 
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A mediação é vista por todas as molduras de seleção apresentadas como o 

mecanismo superior para iniciar um processo. Mesmo que a mediação não produza um 

acordo, ela iniciará a rota que levará a outros processos. A tentativa de resolver uma 

disputa por mediação poderá levar a um dos três possíveis resultados: (i) o caso chega a 

um acordo completo; (ii) a mediação resolve alguns dos temas, deixando outros para um 

mecanismo mais coercitivo; (iii) a mediação não produz resultado e o mediador poderá 

ainda fornecer recomendação de encaminhamento para um outro procedimento. Cada uma 

dessas conjunturas apresentadas melhora a situação da parte em relação a ter ido 

diretamente para o litígio.  

A mediação é muito flexível e pode ser adaptada a diferentes contextos, para atender 

às diferentes necessidades das partes e às características do caso172. Sem dúvida, a 

mediação tem maior potencial de produzir um resultado ótimo de Pareto quando 

comparado à adjudicação. Mesmo quando uma parte acredita que vencerá no Judiciário ou 

na arbitragem, a mediação pode servir para a exploração de soluções mais atraentes. As 

partes têm maior inclinação para cumprir com um acordo que fizeram por elas mesmas do 

que com um resultado imposto por um terceiro. Pesquisas demonstram que profissionais e 

partes que utilizam a mediação preferem-na a outros mecanismos processuais173. 

Somam-se a isso outros benefícios da mediação como um primeiro mecanismo a ser 

utilizado. A mediação pode ajudar a clarear os temas importantes em disputa. A mediação 

também ajuda a canalizar e controlar a raiva ou outras emoções negativas, enquanto 

permite às partes a oportunidade de contar as suas histórias e serem completamente 

ouvidas pelo outro lado.  

A mediação permite a oportunidade de um pedido de desculpas. Além disso, por 

meio da mediação, as partes podem ter um “teste de realidade”174 com o auxílio de um 

intermediário confiável, sobre suas expectativas ou posições jurídicas. A mediação 

proporciona um ambiente confidencial em que as partes podem investigar os seus 

interesses e necessidades, e possibilidades de trocas ou soluções criativas, e em que os 

                                                        
172 FREUND, James C. Anatomy of a mediation. New York: Practising Law Institute, 2012, p. 50. 
173  Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que mais da metade das empresas entrevistadas 

que figuravam na lista Fortune 1000 empregava amplamente e preferia a mediação a qualquer outro método 

processual confrontador. Vide: SPANOWITCH, Thomas. Why businesses need mediation. New York: CPR 

Institute for Dispute Resolution, 2011. Disponível em: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2423097. Acesso em: 1 dez. 2016. 
174 MOORE, Christopher W. The mediation process: practical strategies for resolving conflict. San 

Francisco, CA: Josey Bass, 1986, p. 368. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2423097
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tomadores de decisão podem ser educados175. Mediadores às vezes podem veicular ofertas 

e contraofertas de maneira mais aceitável, às vezes apresentando-as como suas. 

Mediadores reformulam as propostas, injetando as suas próprias ideias, de maneira 

apropriada. 

A mediação e a adjudicação podem ter forças e fraquezas opostas com relação à sua 

capacidade de atingir algumas espécies de resultados. Objetivos como melhorar o 

relacionamento ou minimizar custos do processo de resolução da controvérsia podem ser 

facilmente atingidos por meio da mediação, e muito dificilmente por meio da adjudicação. 

Por outro lado, o objetivo de obter um precedente será atendido pela adjudicação, mas 

nunca por meio da mediação. Em regra, casos inapropriados para a mediação são casos que 

requerem adjudicação. 

As seguintes perguntas propostas por Sander e Rodeiczer176 podem identificar a 

mediação como inapropriada: (i) as partes procuram um resultado que só um tribunal 

estatal ou arbitral poderá fornecer?; (ii) alguma das partes enxerga a disputa como uma 

questão de princípios?; (iii) uma das partes considera o caso da outra uma aventura 

jurídica? Se alguma dessas características estiver presente, a mediação pode ser 

considerada inapropriada.  

A mediação poderá ter menor eficácia, de acordo com Sander e Rodeiczer, nos casos 

em que: (i) as partes tenham diferentes percepções sobre a lei aplicável; (ii) eles (os casos) 

requeiram supervisão judicial; (iii) as partes necessitem resolver questões sobre diferentes 

visões dos fatos; (iv) exista desequilíbrio de poder entre as partes; (v) as partes necessitem 

da opinião de um terceiro neutro para o cálculo de extensão de danos ou qualquer outro 

assunto delimitado. 

Casos com as características apontadas acima podem não ser suscetíveis à mediação. 

Tais impedimentos, todavia, devem ser contrastados com os objetivos das partes, suas 

forças em relação ao caso, e outros fatores que podem levar a mediação ao status de opção 

superior de procedimento. Sander e Rodeiczer recomendam que, se a análise for perto de 

50/50, a mediação seja usada, e afirmam que alguns dos temas podem ser resolvidos por 

                                                        
175 LOVE, Lela P.; STULBERG, Joseph B. The middle voice: mediating conflict successfully. Durham, 

NC: Carolina Academic Press, 2009. 
176 SANDER, Frank. E. A.; RODEICZER, Lukasz. Selecting an Apropriate Dispute Resolution Procedure: 

Detailed Analysis and Simplified Solution. In: MOFFITT, Michael L.; BORDONE, Robert C. (Eds.). The 

Handbook of Dispute Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press,, 2005, p.  359. 
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mediação, enquanto outros por outro procedimento que advenha no curso do processo de 

mediação.  

Sobre casos em que haja desequilíbrio de poder, Silverstein e Adler177, em visão 

diferente, recomendam a utilização de mediadores. Enquanto as partes são responsáveis 

por seus próprios atos decisórios, o mediador é capaz de guiá-las por meio de um processo 

que cuide de amparar as arestas de poder, usando o seu próprio poder de influenciar o 

processo para garantir o equilíbrio. De acordo com os autores, um mediador poderá: 

 

 Criar regras básicas de comportamento para as partes 

 Escolher a ordem entre os temas da agenda de discussão 

 Decidir quem vai falar 

 Controlar os tempos de fala 

 Determinar quem apresentará a proposta 

 Interpretar o que as partes dizem 

 Terminar a negociação 

 Redigir (ou resumir) a proposta acordada 

Mediadores estão particularmente bem posicionados para desencorajar, nas partes, o 

uso de “jogadas” com base em poder, as explosões emocionais ou os movimentos 

estratégicos maliciosos. Mediadores também podem ajudar as partes mais frágeis a 

entender o real poder que têm, e auxiliá-las  a melhorar sua posição na negociação, ou 

mesmo entender, de maneira realista, quais são os limites das possíveis opções de acordo. 

Enquanto tais medidas não possam, de fato, reduzir a situação real de desequilíbrio de 

poder, o mediador pode, certamente, servir para mover o equilíbrio mais para o lado da 

parte mais frágil. 

Sobre o tema, Fernanda Tartuce alerta178: 

Como o terceiro facilitador do diálogo tem um compromisso com a 

imparcialidade, não deve atuar como assessor técnico do litigante mais 

                                                        
177 ADLER, Robert S., SILVERSTEIN, Elliot M. When David Meets Goliath: Dealing with Power 

Diferentials in Negotiations. Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 5, n. 1, p. 103, Spring 

2000. 
178 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 

313. 
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fraco; contudo, permanece seu dever de colaborar para que as partes 

alcancem um acordo efetivo e durável em bases razoáveis. 

Existem casos em que, da perspectiva pública, a mediação pode se revelar 

inapropriada. Casos de grande repercussão constitucional por exemplo, casos criminais que 

necessitam de sanção pública, ou casos em que existam constantes violações de direitos 

por um litigante repetitivo podem não ser apropriados para a mediação.  

A mediação em casos de pequena monta, como conflitos de consumo, também pode 

ser desaconselhável. Um exemplo clássico foi o demonstrado pelo eBay. Ao estruturar um 

sistema de resolução de disputas entre seus usuários, compradores e vendedores, a 

plataforma de comércio eletrônico de início apostou no mecanismo da mediação on-line. 

Por meio da plataforma, compradores e vendedores insatisfeitos com a transação realizada 

poderiam contratar um mediador que atenderia por meio de sessões on-line. Porém, a 

solução se mostrou ineficiente e incapaz de atender aos objetivos do eBay e das partes. 

Devido ao valor relativamente baixo dos bens oferecidos na plataforma eBay - estima-se 

que o valor médio envolvido em compras seja de 25 a 50 dólares -, tanto compradores 

como vendedores se sentiam relutantes em se envolver em um procedimento de mediação 

no qual deveriam pagar pela prestação do serviço do mediador uma taxa maior do que o 

valor do bem em disputa. O ambiente da compra e venda on-line naturalmente origina 

centenas de milhares de disputas entre usuários, com valores relativamente baixos. A 

mediação foi abandonada pelo eBay em 2003, com a entrada de um novo designer, Colin 

Rule179. 

A noção de mediação como um procedimento padrão pode soar muito simplista. De 

fato, uma miríade de estilos de mediação podem se aplicar a um determinado caso. A 

mediação não é um processo monolítico e predeterminado, mas um raio de processos180. As 

principais formas de mediação que possuem uma nomenclatura definida são a mediação 

facilitativa, avaliativa, diretiva, transformativa, problem-solving, anexa aos tribunais e 

privada. No Brasil, o modelo circular-narrativo ganhou relevância, conforme será exposto 

em seguida. 

                                                        
179 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013,  p. 65. 
180 KOVACH, Kimberly K. Mediation. In: MOFFITT, Michael L.; BORDONE, Robert C. (Eds.). The 

Handbook of Dispute Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press, 2005, p. 309. 
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Os enfoques não são excludentes e existe um continuum de comportamento de 

mediadores que pode ser tanto facilitativo como avaliativo – em um mesmo tema, em 

temas diferentes, simultaneamente ou em momentos diferentes. Existe também a 

possibilidade de ser facilitativo na substância e diretivo no processo, e muitas outras 

variáveis, como o uso do caucus – reuniões privadas com as partes – ou não. Assim, a 

mera prescrição de mediação não é o suficiente para determinar a adequação. É necessário 

desenhar o estilo de mediação para as necessidades do caso particular.  

A escolha entre os diferentes tipos de mediação deve depender de fatos como a 

natureza das disputas, a relação entre as partes, no momento e no futuro, qual é o tipo de 

assistência de que elas precisam e até o próprio estilo do mediador. A mediação é praticada 

em diversas culturas, que podem oferecer exemplos de soluções criativas para a mais 

variada sorte de problemas181. 

Por tudo quanto for dito, a mediação é a menina dos olhos de um designer, que deve 

sempre estar atento às oportunidades de sua utilização. 

3.1.1.1.3.2.4.2  O problema da teoria das “Escolas de Mediação” no Brasil 

Novidade local e tema recorrente em palestras, cursos, treinamentos, artigos e obras 

sobre mediação no Brasil, pulula há alguns anos entre nós a teoria das “Escolas da 

Mediação”, apresentada pela doutrinadora argentina Marinês Suares182.  

A doutrinadora define as escolas como: (i) a “Escola de Harvard”, descrita como 

atrelada a casos empresariais, com enfoque na comunicação linear em busca de realização 

de acordos; (ii) a “Escola Circular Narrativa”, proposta por Sara Cobb e Tania Glase183, que 

propõe um método comunicativo narrativo e participativo entre as partes, para ajudar na 

solução da controvérsia, principalmente nos casos de disputas familiares; (iii) a “Escola 

Transformativa”, de Folger e Bush184, que preconiza que mediadores não devem apenas se 

                                                        
181 BOND, Greg (Coord.) Mediation Practice: 8 Cultures, 16 cases, 128 creative solutions. Paris: 

International Chamber of Commerce, 2016. 
182 SUARES, Marinês. Mediación: Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Buenos Aires: 

Paidós, 2008, p. 62. 
183 GLASE, Tania; COBB, Sara. Empowerment and Mediation: A Narrative Perspective. Negotiation 

Journal, Cambridge, MA, v. 9, n. 3, p. 245-255, July 1993. 
184 FOLGER, Joseph P.; BUSH, Robert A. Baruch. Conclusion: The Development of Transformative 

Mediation: Challenges and Future Prospects. In: FOLGER, Joseph P.; BUSH, Robert A. Baruch; DELL 

NOCE, Dorothy J. (Eds.). Transformative Mediation: A Sourcebook. New York: Institute for the Study of 

Conflict Transformation, 2010, p. 453.  
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preocupar com a resolução das disputas e conflitos com menor custo e maior satisfação das 

partes, mas também com a transformação do ser humano, com a criação de pontes, com o 

empoderamento e o reconhecimento das pessoas e de suas perspectivas.  

A tese da autora das “Escolas de Mediação” sofre dos seguintes problemas: (i) falta 

de rigor empírico e preocupante desinformação sobre a linha de pensamento e pesquisa em 

Harvard; (ii) confusão entre o conceito de “escola” e “método”; (iii) risco de 

desinformação e confinamento de profissionais a recursos e possibilidades limitadas de 

atuação.  

De fato, como abordado no presente trabalho, existem distinções relevantes entre 

estilos, ou até modelos de mediação, que incluem os denominados facilitativo e avaliativo, 

que variam conforme o grau de intervenção do mediador, em termos de avaliação de quem 

está certo ou errado entre as partes e sugestão em termos do acordo construído. O estilo ou 

modelo transformativo pode também ser incluído como uma categoria.  

Tais estilos fazem parte da teoria seminal estudada e desenvolvida em Harvard, 

baseada em décadas de experiências e estudos empíricos, e nas ideias de grandes 

pensadores e pensadoras sobre o tema, tais como Mary Parker Foillet, Lon Fuller, Martin 

Deustch, Frank Sander, Roger Fisher, William Ury, Robert Mnookin e muitos outros. A 

teoria é multidisciplinar, e vem de campos como o direito, a economia, a teoria dos jogos, 

a psicologia social e cognitiva, a sociologia, negócios, finanças, políticas públicas, entre 

outros.  

A teoria de Harvard não tem qualquer enfoque direcionado unicamente ao direito 

empresarial e aos negócios: temas como mediação comunitária, justiça restaurativa, 

relações familiares e de trabalho são amplamente estudados e pesquisados pelos 

professores relacionados ao Programa de Negociação de Harvard (PON), e praticados nas 

clínicas ali desenvolvidas185. Com relação à realização de acordos, a linha de pensamento 

esposada pelos professores e pesquisadores de Harvard baseia-se nos sólidos estudos sobre 

                                                        
185 Para referência, vide: PROGRAM ON NEGOTIATION (PON), Harvard Law School. Cambridge, MA. 

Disponível em: http://www.pon.harvard.edu/. Acesso em: 1 dez. 2016. David Hoffman, o professor 

responsável pelo curso de mediação na Harvard Law School, é um mediador especializado em práticas 

colaborativas e disputas familiares, com forte viés psicológico. Vide: HARVARD LAW SCHOLL. David A. 

Hoffman (biografia escrita por John H. Watson), Cambridge, Ca. Disponível em: 

http://hls.harvard.edu/faculty/directory/10397/Hoffman . Acesso em: 1 dez. 2016. 

Vide também o programa de clínica de mediação da universidade: HARVARD LAW SCHOLL. Harvard 

Negotiation & Mediation Clinical Program, Cambridge, Ca.  Disponível em: http://hnmcp.law.harvard.edu/ . 

Acesso em: 1 dez. 2016. 

http://www.pon.harvard.edu/
http://hls.harvard.edu/faculty/directory/10397/Hoffman
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a teoria da decisão, no conceito de BATNA, por exemplo, como abordado na presente tese, 

sem qualquer dogma ou apego ao acordo. A descrição de Suares é imprecisa.  

O que nos leva ao segundo ponto. O que caracteriza uma “escola de pensamento”? O 

que se chama de “escola transformativa” talvez seja melhor definido como um estilo ou 

modelo, que utiliza o foco em interesses, as técnicas de escuta ativa, criação de valor, entre 

outras, que não a desvinculam da linha mestra de Harvard. Do mesmo modo, se a teoria da 

negociação 3D de David Lax e James Sebenius adiciona, ao repertório nessa área, a 

preocupação de montagem de negociações multipartes, nem por isso foi proclamada a 

“Escola Tridimensional da Negociação”. Sem maiores apegos ao nome, professores como 

Sander, Goldberg, Rogers, Cole, Bordone, entre outros, comumente se referem ao modelo 

transformativo como a um modelo, comparável ao modelo facilitativo, avaliativo, diretivo, 

entre outros possíveis. 

O mesmo se aplica à “Escola Circular Narrativa”. O que se questiona não é o método 

em si. Para uma escola de mediação se contrapor a Harvard, seria necessário criar algo 

diferente de sua raiz. Seria necessário criar uma escola que não se baseasse nos interesses 

das partes, na integração e nos princípios – com a utilização de critérios objetivos. Por 

exemplo, a corrente que hoje se contrapõe à linha de Harvard é o modelo de “hard-

bargaining”, ou jogo pesado, ganha/perde, baseado em intimidação, comportamento 

estratégico para maximizar ganhos, desprezo do valor de relacionamento, exigências 

extremas e desconsideração de elementos como confiança e reputação186.  

O que nos leva ao terceiro problema. Qual é o objetivo da teoria das “escolas de 

mediação”? Com efeito, não há problema algum em adotar um método de mediação, desde 

que haja lucidez com relação a isso. O mercado poderá avaliá-lo, tanto o mercado de ideias 

quanto o mercado de trabalho.  

Como é cediço, a mediação é um fenômeno complexo. Qualquer adepto de uma 

escola com o enfoque tão limitado quanto o de um método deverá ser um profissional 

confinado a contextos muito específicos, sob pena de perda de eficácia e atuação adequada. 

A apresentação de Suares desqualifica imprecisamente um vasto campo de conhecimento e 

fonte de informações para processualistas e potenciais designers, o que pode desencorajá-

los, ao passo que sugere como universais  – ou no mínimo mais adequados – os enfoques 

                                                        
186 Vide: MNOOKIN, Robert H.; PEPPET, Scott R.; TULUMELLO, Andrew S. Beyond Winning: 

Negotiating to Create Value in Deals and Disputes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000, p. 15.  
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transformativo e circular narrativo, que podem ser valiosos, mas certamente não 

comportam aplicação universal. 

3.1.1.1.3.2.4.3  Conciliação 

Existem diferenças entre conciliação e mediação? Se debate havia, o Novo Código 

de Processo Civil colocou uma pá de cal na questão ao estabelecer distinção para as figuras 

do “conciliador” e do “mediador”, e, em consequência, para os institutos da conciliação e 

mediação. O artigo 165, Parágrafo Segundo do CPC define que o conciliador “atuará 

preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá 

sugerir soluções para o litígio, vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou 

intimidação para que as partes conciliem”.  

O mediador, por sua vez, “atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo 

anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e interesses 

em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar 

por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.” 

Com a devida vênia, a previsão distanciou-se da realidade e da prática dos institutos. 

Existe uma falsa premissa de que, na mediação, o mediador se abstém de qualquer ação 

interventiva, sendo sempre e apenas um facilitador do diálogo das partes, que encontrarão 

suas próprias soluções. Nessa linha, a contrapor-se à figura hipoteticamente pura do 

mediador, o conciliador teria papel mais interventivo, e, portanto, a prerrogativa de (i) 

avaliar e manifestar sua opinião sobre o mérito das alegações das partes e (ii) sugerir a 

opção de acordo. Na verdade e na prática, avaliação e sugestão são questões de grau.  

Como já foi mencionado, existem mediações mais facilitativas e mais avaliativas; 

preponderantemente facilitativas, mas com elementos ou momentos sutis de avaliação e 

sugestão; totalmente avaliativas e assim por diante. E podem existir conciliações 

facilitativas, ou menos avaliativas, dependendo do caso concreto e do perfil do conciliador. 

A premissa esposada no dispositivo implica que a conciliação seria o equivalente à 

mediação totalmente avaliativa e sugestiva. Sendo a avaliação e a sugestão uma questão de 

grau, ambas inquestionavelmente presentes na prática real das mediações, a distinção não 

tem sentido lógico nem prático.  

Existe, sem dúvida, o desafio de fornecer uma distinção entre a conciliação e a 

mediação. A conciliação se refere ao conhecido processo previsto no CPC/73, art. 277, 
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praticado no âmbito judicial desde o momento, na história, em que o estudo dos 

fundamentos, técnicas e estratégias da teoria da negociação e resolução de disputas, e dos 

aspectos jurídicos, econômicos, psicológicos, sociais, humanos e estratégicos respectivos, 

eram pouco desenvolvidos ainda no Brasil e no mundo.  

Assim, o instituto incorporou historicamente alguns dos vícios intuitivos da atividade 

de assistir partes na busca por um acordo, normalmente ligados à argumentação aguda, 

sugestão de uma decisão e inclusive formas mais ou menos veladas de pressão e 

intimidação. A teoria moderna da negociação baseada em interesses e resolução de 

disputas é baseada, em grande medida, em conceitos contraintuitivos, como por exemplo 

as práticas de escuta ativa, que requerem treinamento e mudança de hábitos de 

comunicação do profissional.  

A mediação, por outro lado, desembarca no Brasil como um conceito mais amplo, 

permeado pelas técnicas modernas caracterizadoras da atividade de solução de 

controvérsias por um terceiro neutro. Todavia, a atividade dos conciliadores, hoje em dia, 

já se inspira nos conceitos e nas técnicas da mediação, e a mediação, como já 

mencionamos, também pode ser praticada de maneira mais sugestiva. Com esse 

movimento, os institutos se aproximam a cada dia.  

É no aspecto histórico que eles diferem: um deles remete a uma prática forense 

histórica nacional – conciliação –, e o outro – mediação – a uma releitura mais técnica e 

moderna de uma atividade que tem o mesmo fim e natureza da conciliação. Como destaca 

Fernanda Tartuce187, ambas têm em comum a facilitação por um terceiro imparcial, a 

promoção de comunicação em bases produtivas, a busca de saídas satisfatórias para os 

envolvidos, o exercício da autonomia privada e a ausência de poder do neutro de impor 

uma decisão para as partes. 

A previsão legal estabelece que o conciliador atuará preferencialmente nos casos em 

que não houver vínculo anterior entre as partes, e que o mediador atuará preferencialmente 

nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes.  

A distinção se baseia na premissa de que a mediação tem maior preocupação com a 

preservação de relacionamentos. Nessa linha de pensamento, como a solução para a 

disputa na mediação será construída pelas próprias partes, ela terá maior durabilidade, pois 

                                                        
187 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos cíveis. 2. ed.  São Paulo: Método, 2015, p. 177. 
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atenderá melhor aos interesses destas do que uma solução trazida de fora por um terceiro, 

que não tem a exata dimensão dos interesses e desafios das partes.  

A conciliação, por sua vez, poderia se aplicar a situações episódicas, que, por 

definição, não implicam relacionamentos continuados das partes. A distinção apresenta, 

novamente, problemas práticos. A conciliação, hoje em dia, é utilizada largamente em 

questões envolvendo consumidores e empresas188, que, inclusive, estão entre as demandas 

que mais chegam diariamente às portas dos tribunais.  

Tais relações pressupõem um vínculo entre as partes, e um relacionamento 

continuado – as empresas têm interesse em manter o relacionamento com o cliente, e o 

cliente em muitos casos tem poucas alternativas no mercado para os produtos e serviços 

oferecidos pelos chamados grandes litigantes, que incluem os bancos, operadoras de 

telefonia e prestadoras de serviços regulados em geral, líderes em demandas no Poder 

Judiciário.  

Pela distinção, caberiam à mediação, por exemplo, questões de consumo, casos de 

família, a vasta maioria dos casos comerciais, imobiliários e as brigas de vizinho. 

Caberiam à conciliação os acidentes de trânsito e demais questões episódicas – difíceis até 

de especular. De acordo com essa distinção, resta à conciliação uma fatia muito pequena 

do espectro total de tipos de casos enfrentados pelos tribunais.  

Talvez para atender melhor à realidade das preocupações do atual sistema de justiça, 

outros critérios poderiam ser estabelecidos para melhor definir a aplicabilidade da 

conciliação ou da mediação ao caso concreto, como, por exemplo, a previsibilidade do 

resultado judicial, o grau de repetitividade da demanda, o grau de necessidade de confiança 

no neutro, a vontade das partes, entre outros.  

3.1.1.1.3.2.4.4  Variações da Arbitragem 

A arbitragem convencional pode ser definida como um processo voluntário e 

adjudicante em que um terceiro, neutro e imparcial, denominado árbitro, ou um painel de 

árbitros, avalia argumentos e provas trazidas por partes em disputa, e então emite uma 

decisão. A arbitragem, todavia, pode ser combinada com elementos de outros métodos 

                                                        
188 Cf. Relatório “Justiça em Números 2016”. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 

2016 (ano-base 2015). Brasília, DF:  CNJ, 2016. Disponível em: http://cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-

justica-em-numeros . Acesso em: 1 dez. 2016. 
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alternativos, que passam a incorporá-la, dando lugar ao que se denomina de um “método 

híbrido”189. Ou ainda, a criatividade das partes, conforme a indústria ou a disputa específica 

que se procura resolver, pode funcionar para modificar a arbitragem, de maneira a adequar 

melhor o mecanismo ao problema que se procura resolver, e bem assim aos interesses e 

incentivos das partes.  

Um exemplo de variação da arbitragem é a conhecida baseball arbitration, 

desenvolvida para a resolução de disputas oriundas de desavenças salariais nesse esporte 

nos Estados Unidos. Essa modalidade também é conhecida como “arbitragem de oferta 

final”, ou “last offer arbitration”, ou ainda LOA. O seu procedimento é o seguinte: cada 

parte submete ao árbitro uma proposta com valor monetário, final, para a resolução da 

disputa. Ao final da audiência, o árbitro deverá escolher apenas uma das propostas, sem 

modificá-la. Essa modalidade limita o poder do árbitro, mas, por outro lado, incentiva as 

partes a serem diligentes e razoáveis na condução de sua negociação, na espera de 

convencer o árbitro a escolher a sua proposta.  

Em uma forma variada, a “night baseball arbitration”, as partes, que seguem em 

negociação enquanto o árbitro na modalidade baseball avalia o caso, combinam, de forma 

privada, de conformar a condenação do árbitro à última proposta feita por qualquer das 

partes que lhe for mais próxima. Ou seja, as partes conformam a condenação à tal proposta 

e a convertem em um acordo.  

Uma outra variação é conhecida como arbitragem com limitação de danos. Nessa 

modalidade, com o objetivo de gerenciar e limitar o risco de uma decisão condenatória 

imprevista e indesejável, as partes negociam o raio de valores que deverá limitar a 

condenação. Por exemplo, se uma parte concorda em pagar R$ 1.000.000,00 e a outra 

concorda em receber somente R$ 2.000.000,00, o seu acordo de limitação preverá que: “ 

(1) se o árbitro emitir decisão condenatória abaixo de R$ 1.000.000,00, o valor da 

condenação será conformado a R$ 1.000.000,00; (2) se o árbitro emitir decisão 

condenatória que exceda R$ 2.000.000,00, o valor da condenação será reduzido para R$ 

                                                        
189 Sobre o assunto, vide: CPR, International Institute for Conflict Prevention & Resolution. Clauses Rules, 

ADR Primer. New York, U.S. Disponível em: 

http://cpradr.org/ClausesRules/ADRPrimer/tabid/340/Default.aspx. Acesso em: 15 nov. 2016. Disponível 

também em: https://www.cpradr.org/dispute-resolution-services/rules-model-clauses-protocols Acesso em: 1 

jan. 2017. URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: 

Designing Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p. 57; e ALLISON, John R. 

Five Ways to Keep Disputes Out of Court. Harvard Business Review on Negotiation and Dispute Resolution, 

Boulder, CO, v. 68, n.1, p. 166-177, Jan.-Feb. 1991. 

http://cpradr.org/ClausesRules/ADRPrimer/tabid/340/Default.aspx
https://www.cpradr.org/dispute-resolution-services/rules-model-clauses-protocols
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2.000.000,00; (3) se o valor da condenação estiver no raio entre R$ 1.000.000,00 e R$ 

2.000.000,00, as partes se vincularão ao valor da condenação como posto”. 

Na “arbitragem não-vinculante”, conhecida como “non-binding arbitration”, ou ainda 

“advisory arbitration”, o laudo oferecido não vincula as partes, mas apenas oferece 

esclarecimentos objetivos para que as partes compreendam melhor a dimensão e os limites 

de sua demanda, e possam encaminhar sua negociação ou celebrar um acordo. 

No híbrido Med-Arb, as partes, por acordo, se engajam em uma mediação, com a 

intenção de submeter os assuntos não resolvidos a uma arbitragem final e vinculante. 

Muitos especialistas defendem que, para a preservação da integridade de arbitragem, o 

mediador e o árbitro não podem ser a mesma pessoa. Na variação híbrida Arb-Med, o 

árbitro, antes de emitir o laudo, funciona como um mediador. Para garantir a integridade da 

arbitragem e, da mesma forma, permitir a exploração total das possibilidades da mediação, 

esta se dá somente ao final da audiência na arbitragem, quando o laudo já foi minutado, 

mas antes de sua emissão. Isso garante que o resultado do laudo não possa ter sido 

influenciado pelas informações obtidas no processo de mediação. 

3.1.1.1.3.2.4.5  Considerações iniciais sobre sequenciamento  

À luz de tudo quanto foi exposto, sob a perspectiva das partes em disputa, o tema de 

sequenciamento de mecanismos será explorado por meio de um caso comum, uma disputa 

única entre duas partes, para posteriormente seguir pelas questões mais avançadas do 

desenho procedimental, como combinação e hibridização, para situações que as requeiram.  

Com efeito, em um caso comum, a determinação inicial sobre a escolha de um 

procedimento de resolução de controvérsias é feita pelo advogado, em consulta com o seu 

cliente. Por vezes, estipulações contratuais específicas e prévias determinam o 

procedimento a ser adotado, na forma das “cláusulas compromissórias”190. Trataremos 

deste tópico com mais detalhes adiante, principalmente no que toca à criação de tais 

cláusulas. Por ora, analisaremos a escolha do procedimento diante da situação de conflito, 

na ausência de estipulações anteriores sobre o próprio procedimento. 

                                                        
190 Cláusulas compromissórias são estipulações contratuais que determinam o procedimento e o uso de 

mecanismos processuais para a resolução das controvérsias oriundas do contrato. 
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Nesse momento, tanto o tribunal quanto os diversos mecanismos processuais 

disponíveis devem ser considerados e avaliados pelo advogado, em conjunto com o seu 

cliente. Em seguida, estes deverão submeter a questão à discussão com a sua contraparte. 

Se as partes não concordarem, o potencial autor da ação estará livre para ajuizar uma ação 

perante o tribunal estatal.  

De acordo com o art. 334 do Código de Processo Civil, com o ajuizamento da ação, 

o juiz designará a audiência de conciliação ou mediação, promovida pelo tribunal. Se 

ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual, a 

audiência não será realizada. Caso contrário, o não comparecimento à audiência 

injustificadamente é considerado ato atentatório contra a dignidade da justiça, e punível 

com multa. Assim, as partes terão a liberdade de utilizar o programa de conciliação e 

mediação proposto pelo tribunal, ou rejeitá-lo e seguir com a ação judicial.  

Como já mencionado, Sander e Goldberg oferecem a inestimável diretriz para a 

situação: os objetivos e os obstáculos são os dois grandes fatores que devem determinar a 

escolha do procedimento.  

A forma mais comum e menos custosa de resolver disputas é a negociação. A 

negociação é definida como o processo de comunicação, com avanços e retrocessos, 

desenhado para o alcance de um acordo entre duas ou mais partes, com alguns interesses 

compartilhados, outros conflitantes e outros ainda que são diferentes191. A negociação traz 

a vantagem de permitir às partes controlar o processo e a solução do problema.  

A negociação, se praticada com boa técnica, permite que as partes mantenham o foco 

em seus interesses, e que soluções integrativas192 possam ser encontradas. Por outra banda, 

a negociação permite que soluções perceptivelmente justas sejam encontradas pelas 

próprias partes para questões distributivas, com a utilização de processos justos para lidar 

com desentendimentos ou de critérios objetivos com os quais as partes concordem e que 

sirvam como referência externa. 

Quando as partes não conseguem resolver a disputa por meio da negociação, um 

processo que envolva um terceiro neutro poderá ser utilizado. Como exposto, existem duas 

modalidades de processo que utilizam uma terceira parte: os processos em que o terceiro 

                                                        
191 PATTON, Bruce. Negotiation. In: MOFFIT, Michael L.; BORDONE, Robert C. The Handbook of 

Dispute Resolution. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press, 2005, p. 279. 
192 Por soluções integrativas entendemos aquelas que permitem a criação de valor e o ganho mútuo das 

partes, ao invés do modelo soma-zero, ou ganha-perde. 
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tem o poder de adjudicar ou impor uma solução, e os processos em que o terceiro neutro 

poderá apenas mediar ou ajudar as partes a chegar à sua própria solução. Os elementos 

desses três processos primários - negociação, mediação e adjudicação - são a massa com a 

qual processualistas vêm desenvolvendo uma grande variedade de processos híbridos de 

resolução de disputas. Um exemplo de processo derivado é a Avaliação Neutra Preliminar 

(ANP), em que uma breve apresentação do caso para um terceiro neutro resulta na análise 

inicial que poderá direcionar a parte a um melhor caminho para a resolução de sua 

disputa193.  

Apesar das diretrizes teóricas e práticas que fornecem, Sander e Roizdeczer 

reconhecem que a escolha do mecanismo processual é mais arte do que ciência. Os autores 

ensinam que, em alguns contextos, partes em um relacionamento contratual considerarão a 

possibilidade de uma disputa surgir, e assim poderão decidir escolher antecipada e 

conjuntamente um mecanismo processual. Ainda que as partes não conheçam os detalhes 

da disputa, ou o momento em que a disputa deverá ocorrer, a análise deve ajudar na 

escolha de um método-padrão.  

Para os autores, mesmo nos casos em que as partes elaboraram a cláusula de 

resolução de disputa antes do tempo, a questão de seleção do mecanismo processual deverá 

ser sempre revisitada. A cláusula poderá não prever um processo que seja apropriado para 

a disputa que virá a se apresentar. As partes podem querer mudar de procedimento 

enquanto outro esteja pendente.  

Frequentemente, as partes se encontram no meio de uma disputa sem ter selecionado 

o mecanismo previamente. Nestes casos, a parte deve buscar meios para decidir se existe 

um procedimento melhor do que o padrão de ir ao tribunal. 

A primeira escolha do mecanismo processual é provavelmente a mais importante de 

todas. Mas a escolha pode não se provar a melhor com o amadurecimento da disputa. As 

condições do caso podem se alterar. As partes e os neutros podem ganhar mais informação 

e ter melhor conhecimento da disputa ao longo do processo. As partes podem ter ganhos 

                                                        
193 Como mencionado, a ANP foi utilizada com sucesso na CI 3054 e no PI 447, programas de indenização 

para os beneficiários das vítimas dos voos TAM (2007) e Air France (2009), e também está incluída no 

Programa de Indenização Mediada (PIM) da Fundação Renova, para as vítimas do rompimento da barragem 

de Fundão e Santarém, em Mariana. Os mecanismos, como aplicados nos casos mencionados, permitem que 

as partes expliquem seus casos, que entendam melhor os parâmetros e critérios de indenização disponíveis e 

aplicáveis, as opções e alternativas procedimentais, para melhor escolha. A ANP também serve para a 

explicação do funcionamento dos sistemas de indenização opcionais propostos, e para a explicação de  

questões relevantes sobre o caso, como meios de prova, representação de terceiros e quitação de obrigações, 

para a decisão informada da parte em participar ou não do programa ou em escolher uma via alternativa. 
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em alterar o procedimento durante o processamento da disputa. Então, a pergunta 

adequada para a seleção de um mecanismo processual seria: qual o primeiro processo a ser 

utilizado para se resolver a controvérsia? Em seguida, os autores recomendam a 

manutenção de uma mente aberta e antenada para a mudança ou modificação do 

mecanismo selecionado.  

Uma outra grande pergunta sobre o tema é se as partes realmente precisam dos 

tribunais para resolver as suas disputas. Existem programas de mediação e conciliação 

oferecidos pelos tribunais, e os mesmos mecanismos disponíveis fora do tribunal, por vias 

privadas. Ainda que os processos tenham o mesmo nome, mediação e conciliação, eles 

podem ser praticados com qualidades e produzir resultados muito diferentes. Assim, 

mesmo que a parte saiba que ela prefere mediação, por exemplo, ela deverá escolher entre 

o grande espectro de formas de mediação, e decidir se precisa da assistência dos tribunais, 

da ajuda da instituição na escolha do mediador, ou mesmo da homologação judicial do 

acordo.  

Processos públicos e privados não são mutuamente excludentes, e partes, mesmo no 

contexto de tribunais, podem selecionar seus mediadores ou conciliadores privados. 

Métodos públicos e privados podem ser sequenciados. Não raro, partes podem estar diante 

de uma decisão sobre se devem tentar um processo facilitativo antes de ingressar com a 

ação no tribunal, ou se devem primeiro ajuizar a ação e, no curso do processo, retornar à 

mesa de negociação com as cartas mais claras. Em tese, partes podem prosseguir de 

maneira paralela. O processo oferece diversas janelas de oportunidades para que as partes 

voltem a refletir e reavaliem os seus casos, como, por exemplo, o momento após a 

apresentação das defesas, oitiva de testemunhas, nomeação de um perito ou realização de 

prova pericial, deferimento ou indeferimento de liminares, entre outros.  

Nesse sentido, andou mal o art. 16 da Lei de Mediação, ao exigir a suspensão do 

processo. Diz o artigo: 

Art. 16º. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes 

poderão submeter-se à mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou 

árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente para a solução 

consensual do litígio. 

De fato, sob a perspectiva das partes, a prestação judicial é morosa. Arbitragens 

também podem facilmente se estender por dois anos ou mais, e já há muita quebra de 
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expectativa do mercado quanto ao tempo e custo do instituto, como será tratado adiante. 

Qualquer perda de tempo é cautelosamente avaliada por advogados e partes.  

Permitir maior liberdade de trânsito para as partes entre os mecanismos parece ser a 

melhor estratégia pública, ao invés de forçar as partes a suspender um processo que já é 

considerado moroso. Se, por um lado, a lógica do legislador foi poupar recursos públicos, 

suspendendo o trâmite do processo judicial para o curso da mediação, por outro, criou um 

grande desincentivo às partes, na perda das oportunidades das “janelas de mediação”. Nos 

casos em que há algum grau de ceticismo quanto à possibilidade de encontrar uma solução 

consensual, a exigência de suspensão do processo faz com que as partes enxerguem o 

prolongamento de tempo como uma barreira para tentar a mediação. 

Como a decisão da escolha do método deve ser sempre conjunta, as partes em 

disputa devem conversar com franqueza, no seu devido tempo, sobre o procedimento a ser 

utilizado para a resolução da disputa. As partes e seus advogados devem sempre ter em 

mente a janela de oportunidade que existe no início de qualquer disputa para a negociação 

do procedimento. 

3.1.1.1.3.2.4.6  A armadilha do sistema adversarial  

John Allison tece uma importante crítica com relação à mentalidade estabelecida e 

alimentada pelo sistema adversarial194. A arbitragem e a adjudicação por um tribunal são, 

por essência, procedimentos adversariais, em que as partes competem para convencer o 

árbitro ou um juiz sobre quem tem razão. A pressuposição desse tipo de modelo é a de que 

advogados de partes em disputa têm a responsabilidade e o dever de apresentar todo e 

qualquer argumento, fazer toda e qualquer prova, inventar toda e qualquer tese para 

concretizar a vantagem máxima para o seu cliente.  

O ensino jurídico, o temperamento, o senso de dever e as expectativas criadas pelos 

clientes levam advogados a fazer todo o possível e a manejar qualquer recurso para 

perseverar em suas teses. Na teoria, temos o enraizado conceito de que o sistema 

adversarial funciona porque a “verdade” surgirá quando as partes apresentarem seus casos, 

com a maior agressividade possível. Na prática, a “verdade” buscada acaba não surgindo, 

                                                        
194 ALLISON, John R. Five Ways to Keep Disputes Out of Court. Harvard Business Review on 

Negotiation and Dispute Resolution, Boulder, CO, v. 68, n.1, p. 166-177, Jan.-Feb. 1991. 



 

 

131 

 
 

recursos são destruídos, relacionamentos são prejudicados e ganhadores saem tão 

devastados quanto perdedores das disputas.  

Os métodos consensuais de resolução de disputas, em essência, foram concebidos 

com duas grandes missões: cortar custos (tempo e dinheiro) e suavizar a pontiaguda face 

do sistema adversarial. Resolver disputas com menor desgaste requer boa comunicação. 

Boa comunicação requer algum grau de confiança, mas o sistema adversarial de resolução 

de disputas alimenta a desconfiança, a distorção e a animosidade. Algum grau de confiança 

é necessário para que se possa utilizar um método consensual com efetividade. 

O problemas que derivam da adversariedade são de três ordens. Em primeiro lugar, 

com a prevalência da adversariedade, as “janelas” ou oportunidades de uso da mediação 

não são aproveitadas. Em segundo lugar, as arbitragens são encarecidas. As partes escalam 

irracionalmente os seus investimentos em produção de provas, obtenção de perícias e 

pareceres e gastos irracionais como a contratação, por vezes, de diversos escritórios de 

advocacia para um mesmo caso. Não somente, em não raras ocasiões, as decisões deixam 

as partes insatisfeitas, os casos são posteriormente submetidos ao Judiciário e os 

relacionamentos comerciais são invariavelmente deteriorados. Em terceiro lugar, a ação 

judicial é vista como um caminho sem volta. 

Mas isso não precisa ser assim. Se as partes mantiverem uma mentalidade analítica e 

autocrítica, preservando seus reais interesses e objetivos, elas poderão transitar entre os 

mecanismos procedimentais e utilizá-los de maneira eficiente. Isso inclui também a ação 

judicial. Partes que não se deixam levar pela armadilha da adversariedade podem se mover 

da ação judicial para a mediação incidental.  

Como ensina Rafael Francisco Alves, as partes podem também, se for o caso, 

desenhar o procedimento arbitral de modo a terem custos reduzidos, decisões rápidas e 

resultados que preservam relacionamentos195. Diversos pontos de um procedimento arbitral 

podem ser negociados entre as partes, para o corte de custos que a ambos aproveita – entre 

os quais o objeto da arbitragem, quais serão os pontos controvertidos, questões de prova, 

limitação de testemunhas, peritos e até o número de páginas a serem escritas nas 

manifestações. 

O momento processual em que vivemos clama por uma advocacia mais efetiva, o 

que não implica a ausência de utilização dos métodos adjudicantes. Tais métodos podem se 

                                                        
195 Sobre o tema vide FALECK, D.; ALVES, R. Concordar em discordar: por quê, o quê e como negociar o 

procedimento arbitral. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v.1, p. 249 – 280, 2014. 

http://lattes.cnpq.br/9894531032587060
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revelar como os mais adequados para determinados casos, como foi demonstrado. Ocorre, 

todavia, que as partes devem sempre manter o foco em buscar a solução por meio do 

mecanismo adequado, sem se deixarem levar irracionalmente pela armadilha adversarial. 

O uso, trânsito e mobilidade entre os diversos mecanismos processuais deve sempre ser 

considerado por um processualista problem-solver. A mentalidade do litígio agressivo, 

com as características da destruição de confiança, da animosidade e deturpação, cega o 

profissional para tais possibilidades. 

3.1.1.1.3.2.4.7  Diretrizes para sequenciamento e combinação  

Ury, Brett e Goldberg196 sugerem que sistemas de resolução de disputas sejam 

construídos de modo a reduzir os custos e a produzir acordos satisfatórios e duráveis. Os 

autores estabelecem seis princípios de desenho: 

1. Coloque o foco nos interesses; 

2. Construa mecanismos de retorno à negociação; 

3. Forneça mecanismos de apoio para a determinação de direitos e poder, de baixo 

custo;  

4. Construa um sistema com consultas prévias e comentários posteriores (feedback);  

5. Construa os mecanismos em sequência que priorize os de menor para os de maior 

custo; 

6. Forneça a motivação, treinamento e recursos necessários. 

Os autores recomendam a utilização da negociação baseada em interesses como o 

mecanismo primário de resolução de qualquer disputa. Assim, sugerem que se estruturem 

mecanismos de negociação o mais cedo possível para a resolução de disputas, com o 

envolvimento das pessoas competentes dentro da organização. Os autores também 

ressaltam a importância da mediação como um método facilitativo natural a ser 

considerado em seguida.  

Como mecanismos de retorno à negociação ou mediação, os autores recomendam 

procedimentos que possam fornecer informações. Uma base de dados com informações 

                                                        
196 URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p. 41. 
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sobre julgamentos ou acordos pretéritos, por exemplo, pode ser muito útil para fornecer 

critérios objetivos e ajudar as partes a alinhar suas expectativas.  

Mecanismos adjudicantes e não vinculantes também servem bem a esse propósito, 

como os utilizados na CI 3054 e no PI 447. Informação é essencial para as partes em 

disputa alinharem melhor as suas expectativas. O designer deve estar atento à criação de 

fontes de informação que forneçam critérios objetivos, independentes da vontade das 

partes, capazes de fazê-las focar a discussão em algum elemento de justiça, que não seja 

pura pressão, vontade, opinião ou intimidação. Tais fontes de informação devem ser claras, 

organizadas e facilmente acessíveis às partes. 

Como mecanismos de apoio baseados em direito, os autores querem dizer 

exatamente os exemplos de variações de arbitragem mencionados acima. E como 

mecanismos de determinação de poder, os autores mencionam a votação ou a greve 

limitada. Os autores também mencionam “regras de prudência”, que limitam o potencial 

destrutivo de lado a lado, com acordos tácitos ou explícitos a esse respeito.  

A quarta diretriz tem caráter preventivo, em casos em que a consulta prévia poderia 

evitar o conflito. Os autores citam o exemplo de consultas por empresas aos sindicatos 

antes da adoção de uma medida com potencial de gerar conflito. O autores também 

sugerem a realização de análise pós-disputa sempre que possível, para que se possa 

aprender com o problema e prevenir situações repetidas no futuro. Tais mudanças podem 

compreender, no caso de questões de consumo, o aprimoramento de produtos e serviços. O 

assunto será tratado com maior detalhe em capítulo posterior. 

Como já mencionado, Ury, Brett e Goldberg propõem uma regra de ouro para o 

sequenciamento e combinação de procedimentos consensuais: os autores defendem que 

tais procedimentos podem ser organizados no que denominam de uma “escada de 

resolução de disputas”, em que diferentes mecanismos podem ser combinados e 

sequenciados como degraus, para a resolução de uma disputa específica ou uma série 

delas, considerando-se seus custos de utilização. Os mecanismos de menor custo devem 

ser priorizados. A escada teria os seguintes degraus: 

1. Mecanismos de prevenção: consultas e incorporação do aprendizado com o 

conflito; 

2. Negociação baseada em interesses: manifestada em diferentes formas; 

3. Mediação: por pares, por um expert, nas diferentes modalidades conforme o 

caso; 
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4. Mecanismos de retorno aos procedimentos baseados em interesses: fontes de 

informação e mecanismos que envolvam opiniões não vinculantes; períodos de 

“cool-off” e intervenção de terceiros; 

5. Mecanismos de apoio de menor custo: (i) baseados em direitos - variações da 

arbitragem, arbitragem convencional; (ii) baseados em poder – votação, greves 

limitadas, simbólicas e regras de prudência. 

De acordo com os autores, sistemas ou arranjo procedimentais devem se orientar por 

essa ordem de sequenciamento e combinação. Bordone, Sander, Rogers e McEwen 

ensinam que a diretriz apresentada é extremamente útil, mas nem sempre universal, e que 

às vezes um sistema pode ir melhor se se iniciar com método adjudicante197. A CI 3054, o 

PI 447 e o PIM da Fundação Renova, por exemplo, se iniciaram com a Avaliação Neutra 

Preliminar (ANP), um procedimento de informação, que conta com orientação não-

vinculante, como primeiro passo, para conseguir engrenar as partes em uma mediação, 

com foco nos interesses.  

Como o diagnóstico da situação conflituosa apontou barreiras, como expectativas 

altas por parte de beneficiários, emoções afloradas, desconfiança e desequilíbrio de poder, 

um mecanismo como a ANP se mostrou altamente adequado para ser o “para-choque” do 

sistema de indenização. Mais uma vez, mesmo a melhor moldura conceitual pode ser 

flexibilizada pelo designer em nome da adequação, na medida da necessidade e dos 

impedimentos, conforme o diagnóstico terá revelado. 

A última diretriz apontada pelos autores diz respeito a prover a necessária motivação, 

habilidades e recursos para o funcionamento do sistema. Um exemplo fornecido pelos 

autores relaciona-se a conflitos internos às organizações, em que múltiplos canais de 

acesso para colaboradores podem ser colocados à disposição.  

De fato, pesquisas sugerem que se um dos objetivos for trazer à tona os conflitos 

existentes em uma organização ou sistema, uma boa prática seria a criação de diversos 

pontos de entrada no sistema198. A razão é simples. As pessoas em conflito podem ter 

diferentes graus de sensibilidade e diferentes níveis de confiança nos indivíduos e 

                                                        
197 Vide: ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. 

Designing Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 127. 
198 Vide: STURM, Susan; GADLIN, Howard. Conflict Resolution and Systemic Change. Journal of 

Dispute Resolution, Kansas City/Columbia-Missouri, v. 2007, n. 1, p. 2-65, 2007. 
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departamentos de uma organização. Assim também é possível evitar que eventuais queixas 

sejam direcionadas diretamente aos superiores hierárquicos, o que intimidaria os 

funcionários, por medo de retaliação. 

Constantino e Sickles-Merchant199 contribuem com as seguintes diretrizes: (i) garanta 

que as partes tenham habilidade e conhecimento para escolher e usar o mecanismo 

consensual; (ii) crie mecanismos consensuais simples, que resolvam o problema em 

estágios iniciais, com menor burocracia; e (iii) permita que as partes tenham o máximo 

controle sobre a utilização do método consensual e a escolha de terceiros neutros. 

3.1.1.1.3.2.4.8  Criatividade 

Os designers mais eficientes são aqueles que desenvolvem a habilidade de pensar 

criativamente200. O campo de construção criativa de soluções procedimentais que tragam 

respostas adequadas aos conflitos e disputas que se pretende resolver é imenso. Diversos 

modelos foram desenvolvidos, como será tratado a seguir, e tomaram formas cristalizadas, 

como os comitês de resolução de disputas (dispute review boards) na construção civil, as 

cláusulas escalonadas nas relações contratuais e os acordos de advocacia colaborativa, 

principalmente nos casos de direito de família. Muitos outros ainda estão por ser 

desenvolvidos por processualistas atentos. 

A criatividade permite ao designer pensar um problema de um modo que se aventura 

além dos enfoques costumeiros e que possa gerar novas maneiras, ou maneiras não 

convencionais, de resolver ou enfrentar esse problema. A criatividade implica pensar um 

problema de forma expansiva. A criatividade pode surgir ao se reformular como se pensa 

um problema e a maneira com que ele é caracterizado ou analisado. É uma habilidade 

difícil de ensinar. Bordone, Sander, Rogers e McEwen201 ensinam que existem propensões 

naturais à criatividade, mas que, por outro lado, ela também pode ser desenvolvida por 

designers por meio do esforço atento. 

                                                        
199 CONSTANTINO, Cathy A.; SICKLES-MERCHANT, Christina. Designing Conflict Management 

Systems: A Guide to Creating Productive and Healthy Organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press,  

1996, p. 121. 
200 Tanto no tocante ao desenvolvimento individual quanto em grupo, para maior aprofundamento, vide 

STERNBERG, Robert J. (Ed.). Handbook of Creativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.  
201 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 375.  
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Designers podem se valer dos exercícios e processos que instigam o pensamento 

criativo, individualmente ou em grupos. O exercício clássico para instigar a criatividade é 

o “brainstorming”. Este é hoje praticado amplamente em uma série de cenários, mas nem 

sempre com a qualidade e obedecendo a um processo que de fato sejam capazes de gerar 

um resultado positivo202. As regras básicas de brainstorming implicam que as partes 

efetivamente devem se abrir para a geração de ideias, sem trazê-las prontas ou sem se 

preocupar em avaliá-las intempestivamente. A primeira regra de ouro do brainstorming é 

evitar a avaliação enquanto as ideias são apresentadas. Primeiro é preciso se concentrar em 

abrir o maior número de opções e listá-las para posterior avaliação. 

Em segundo lugar, deve-se evitar a atribuição das ideias aos participantes, para não 

dar margem à desvalorização reativa. A terceira regra é que se deve incentivar ideias 

ousadas. É claro que um designer deve se manter pragmático e realista a todo tempo, com 

relação às suas possibilidades, mas frequentemente ideias ousadas levam a caminhos não 

explorados e a opções viáveis. Por último, e não menos importante, os participantes em 

sessões de brainstorming devem ter claro que não há qualquer comprometimento ou 

vinculação com relação às ideias geradas no processo. Os participantes devem 

explicitamente ser lembrados dessa característica, para evitar que fiquem acanhados e não 

externem ideias e opções viáveis. Por receio de falhas de comunicação e dificuldades de 

gerenciamento de expectativas, muitos profissionais realizam o brainstorming apenas com 

os seus times internos. O brainstorming com a parte contrária é mais frequentemente 

praticado quando o nível de confiança entre os indivíduos ou grupos opostos é alto. 

 Menkel-Meadow203 sugere que participem do exercício pessoas com experiências 

intelectuais e práticas diversificadas . Em verdade, é rara a execução de uma sessão de 

brainstorming de acordo com as regras, mesmo pelo mais exímio facilitador. As partes 

devem manter a disciplina, pois, com a execução precisa da ferramenta, os resultados 

podem ser produtivos – afirmam Sander, Bordone e Rogers. . 

Jennifer Gerarda Brown204 oferece mais opções além do brainstorming. Uma delas é 

a “conversa em perspectiva”, ou “troca de papéis”, para estimular que as partes consigam 

                                                        
202 THOMPSON, Leigh. Creative Conspiracy. Boston, MA: Harvard Business Review Press, 2013, p. 152. 
203 MENKEL-MEADOW. Carrie. Aha? Is Creativity Possible in Legal Problem Solving and Teachable in 

legal Education? Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 6, p. 97-144, 2001. 
204 BROWN, Jennifer Gerarda. Creativity and Problem-Solving. In: KUPFERSCHENEIDER, Andrea; 

HONEYMAN, Christopher (Eds.). The Negotiator’s Field Book: The Desk Reference for Experienced 

Negotiator. Washington DC: American bar Association Section on Dispute Resolution, 2006, p. 407. 
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enxergar o problema de outras maneiras e abrir um leque maior de opções, quebrando a 

visão limitada de monopólio do acerto. Uma outra opção que a autora fornece é “brincar 

com as palavras”. Uma vez que a ideia tenha sido externada, um facilitador poderá mudar a 

ênfase das palavras componentes da frase, substituir, alterar ou remover palavras, o que 

acaba por gerar novas perspectivas. 

Roger Fisher205 propõe o “método atlas” para estimular a criatividade, que consiste 

em convidar os participantes a ver o problema sob o ponto de vista de profissionais de 

campos diferentes do conhecimento. Por exemplo, “como um engenheiro enxergaria essa 

situação?”, ou como um ambientalista, um médico, entre outros. Esse exercício força o 

pensamento criativo e traz resultados efetivos206.  

Uma das maneiras mais poderosas de incentivar a criatividade é a identificação de 

situações análogas, frequentemente em contextos diversos, e a procura por padrões e 

soluções que possam ser aplicadas ao problema presente no contexto presente207.  

3.1.1.1.3.2.4.9  Justiça aproximada e visão compositiva 

Existem situações em que interesses, percepções e contextos diferem 

substancialmente, e o designer deve ter o papel de desenvolver um processo que permita o 

entendimento do peso da visão e perspectiva de cada parte no contexto do todo em disputa, 

para promover uma visão compositiva para o problema, também conhecida como “rough 

justice”208, ou justiça aproximada. 

Para lidar com questões distributivas, Francis McGovern ensina que, normalmente, 

tribunais norte-americanos se valem de processos simplificados. A simplificação, por 

essência, implica que se deve abrir mão das garantias que um tribunal possa oferecer. Por 

exemplo, um programa de indenização pode se utilizar de autodeclaração dos beneficiários 

ao invés de prova testemunhal ou documental mais robusta.  

                                                        
205 FISHER, Roger; KOPELMAN, Elizabeth; SCHNEIDER, Andrea Kupfer. Beyond Machiavelli: Tools 

for Coping with Conflict. New York: Penguin Books, 1996. 
206 MENKEL-MEADOW, Carrie. Roots and Inspirations: A Brief History of the Foundations of Dispute 

Resolution. In: MOFFITT, Michael L.; BORDONE, Robert C. (Eds.). The Handbook of Dispute Resolution. 

San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2005, p. 97. 
207 A análise lúcida do contexto presente, em comparação com o contexto da situação paradigmática, é 

muito importante para evitar pressuposições equivocadas e inadequações no sistema a ser desenhado.  
208 Vide McGOVERN, Francis E. Dispute Systems Design: The United Nations Compensation 

Commission. Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 14, p.171-189, Winter 2009. 
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A necessidade das garantias processuais pode se fazer necessária em um contexto e 

menos necessária em outro. A natureza da fonte indenizadora, o número e a natureza das 

demandas, a necessidade de rapidez, o contexto cultural, os recursos disponíveis a serem 

administrados e a aceitabilidade política da maneira de se avaliarem pleitos indenizatórios 

devem ser levados em consideração. O Brasil é carente desse tipo de raciocínio na 

resolução de questões coletivas e individuais homogêneas. A preocupação excessiva e 

descontextualizada com as garantias processuais torna raras as oportunidades de utilização 

do conceito de visão compositiva.  

Por exemplo, a lógica do sistema de indenização das vítimas da invasão do Kwait 

pelo Iraque, o UN Compensation Fund of 1990209, não poderia ser replicada para as vítimas 

do ataque terrorista de 11 de setembro. A diferença é que, em um caso, a fonte pagadora 

era um governo “culpado”, e, no caso do September 11th Compensation Fund of 2001, a 

fonte pagadora era o próprio governo norte-americano.  

A mesma lógica das indenizações normalmente praticadas por tribunais, ou dos 

sistemas de indenização mencionados, não poderia ser aplicada ao PIM da Fundação 

Renova, que lida ainda com comunidades vulneráveis no interior dos estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo. A exigência de rigor extremo e de garantias processuais na 

avaliação de documentos certamente poderia inviabilizar as indenizações, dado o alto grau 

de informalidade que permeia a vida e os negócios da população impactada. 

Assim, as simplificações necessárias devem ser construídas de acordo com cada 

contexto. Como um designer poderá prever antecipadamente o que as partes interessadas e 

afetadas e o que o público perceberão como legítimo e justo em um processo simplificado? 

McGovern aconselha a aplicação do conceito de “rough justice”, ou “justiça aproximada”, 

como preferimos cunhar. Por meio desse conceito, o designer deve primeiro avaliar quais 

elementos do processo judicial devem ser mantidos, quais não e por quê. O enfoque de 

McGovern utiliza o tribunal como referência para a comparação com como o sistema 

deverá ser estruturado. O designer também poderá avaliar a reação pública para casos 

anteriores com contextos e objetivos similares. 

A manutenção de garantias processuais implica constrangimentos para os principais 

objetivos das partes, como tempo, custos e lidar com um grande volume de casos. 

                                                        
209  McGOVERN, Francis E. Dispute Systems Design: The United Nations Compensation Commission. 

Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 14, p.171-189, Winter 2009. 
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McGovern sugere a articulação da “justiça aproximada” com extensa consulta e colheita de 

impressões da sociedade e pesquisas de sistemas anteriores, no tocante à reação das partes 

e do público em geral, para a definição da estratégia. 

Carrie Menkel-Medow210 sugere princípios diferentes para atingir o mesmo fim. O 

primeiro deles: “não faça mal a ninguém”, ou seja, não piore a situação de nenhuma parte 

interessada e afetada e não faça com que elas incorram em custos sem benefícios. Em 

segundo lugar, o designer deve tomar cuidado de não se tornar uma ferramenta do seu 

cliente, organização ou governo contratante, para alcançar fins inapropriados ou ilegítimos 

– como impedir acesso a potenciais demandantes legítimos.  

Outras sugestões incluem: (i) garanta que os usuários finais tenham algum nível de 

participação no desenho do sistema; (iii) garanta que o sistema efetivamente alcance o 

objetivo para o qual foi desenhado, motivo pelo qual o designer deve tomar para si alguma 

forma de responsabilidade pela implementação e avaliação do procedimento; (iv) conheça 

os direitos dos participantes; (v) garanta que o sistema não discriminará nem prejudicará 

indivíduos particulares; (vi) seja preparado e competente, estude e aprenda de forma 

abrangente sobre o contexto; (vii) considere que o processo deverá incluir múltiplas 

escolhas, menus, faixas e maneiras com as quais as partes possam exercer algum nível de 

autonomia; (viii) garanta que o sistema possa ser facilmente explicado a seus usuários e 

compreendido por eles; (ix) garanta que qualquer sistema desenhado seja avaliado e 

revisado quando as condições mudarem. 

Mark Freeman211 sugere que seja feita uma lista de objetivos, que podem ser 

conflitantes. Entre eles: 

 Independência 

 Imparcialidade 

 Responsividade 

 Competência 

 Não-discriminação 

 Transparência 

 Proporcionalidade 

 Dignidade 

                                                        
210 MENKEL-MEADOW, Carrie. Are There Systematic Ethics Issues in Dispute Systems Design? And 

What We Should [Not] Do About It: Lessons from International and Domestic Fronts.  Harvard Negotiation 

Law Review, Cambridge, MA, v. 14, p. 195-231, Winter 2009. 
211 FREEMAN, Mark. Truth Commissions and Procedural Fairness. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2006, p. 132. 
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 Acessibilidade 

 Boa-fé 

Por outro lado, os sistemas compreendem os seguinte objetivos: 

 Eficiência 

 Flexibilidade 

 Centralidade da vítima 

 Precisão  

 Abrangência 

Além disso, deve-se levar em conta a possibilidade de realizar a iniciativa no 

contexto, dada a pressão de tempo, os recursos humanos e financeiros limitados, o volume 

excessivo de casos e as preocupações com a segurança. 

Um sistema de pontuação, como sugere McGovern212 e também Thomas 

Stipanovich213, pode ser bastante útil como uma solução criativa processual. Um exemplo 

disso é o caso do Asbestos Personal Injury Settlement Trust Distribution Procedures214, um 

programa de distribuição de indenização para vítimas de contaminação por amianto, 

supervisionado por um juiz, em que Francis McGovern foi nomeado como Special 

Master215 para o design e implementação. No caso, o valor da indenização foi relativamente 

baixo, em virtude da divisão entre os interessados e afetados de um valor fixo (fundo com 

teto), após decisão judicial de condenação da entidade poluidora. O sistema criado 

permitiu que os próprios beneficiários categorizassem as situações - levando em conta a 

diferença de idade dos contaminados, a destinação residencial ou comercial do imóvel 

                                                        
212 A respeito, vide: McGOVERN, Francis E. The What and Why of Claims Resolution Facilities. Stanford 

Law Review, Stanford, CA, v. 57, p.1361-1389, 2005 (p. 1372).  
213 STIPANOWICH, Thomas. The Arbitration Fairness Index: Using a Public rating System to Skirt the 

Legal Logjam and Promote Fairer and More Effective Arbitration of Employment and Consumer Disputes. 

Kansas Law Review, Lawrence/Kansas, v. 60, p. 985, 2012. 
214 Vide: ASBESTOS Personal Injury Settlement Trust Distribution Procedures.  Reno-Nevada, U.S. 

Disponível em: 

http://www.wastrust.com/search/node/Asbestos%20Personal%20Injury%20Settlement%20Trust%20Distribu

tion%20Procedures. Acesso em: 1 dez. 2016.  
215 Um “special master” é uma espécie de longa manus de juízes nos Estados Unidos da América, que tem 

o papel de implementar programas de indenização para casos envolvendo direitos individuais homogêneos. 

Sobre a possibilidade de utilização desse conceito no Brasil, vide: FALECK, Diego. Do programa 

extrajudicial de prevenção ou reparação de danos: inovação da Lei de Ação Civil Pública. In: ASSIS, Araken 

de; MOLINARO, Carlos Alberto; GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; MILHORANZA, Mariangela Guerreiro. 

Processo Coletivo e Outros Temas de Direito Processual.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

http://www.wastrust.com/search/node/Asbestos%20Personal%20Injury%20Settlement%20Trust%20Distribution%20Procedures
http://www.wastrust.com/search/node/Asbestos%20Personal%20Injury%20Settlement%20Trust%20Distribution%20Procedures
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afetado, entre outros aspectos - e pontuavam a sua gravidade, criando indicadores para o 

cálculo e divisão do montante que caberia a cada beneficiário.  

Os indicadores e fórmulas de cálculo foram criados e aprovados pelas próprias partes 

previamente à determinação dos valores finais e individuais. No final das contas, os 

valores foram relativamente baixos, mas a satisfação geral dos beneficiários foi alta, na 

medida em que estes participaram da confecção do acordo e do enfrentamento dos desafios 

em torno da satisfação dos seus interesses. 

3.1.1.1.4  Implementação e avaliação 

A implementação deve ser a preocupação do designer desde o início do processo. O 

processo concebido deverá certamente comportar mudanças para torná-lo mais fácil de ser 

implementado. O essencial envolvimento das partes interessadas para o apoio e utilização 

do sistema, e as análises e avaliações preliminares durante o funcionamento podem mudar 

a maneira como o procedimento se desenvolverá.  

Os principais pontos sobre implementação de um sistema compreendem: (i) 

legitimidade; (ii) envolvimento das partes interessadas e afetadas; (iii) antecipação de 

resistências; (iv) treinamento, motivação e recursos; (v) uso de programas-piloto; (vi) 

institucionalização; e (vii) avaliação.  

3.1.1.1.4.1  Legitimidade 

Um dos maiores objetivos de construir um arranjo procedimental ou sistema de 

resolução de disputas é torná-lo atrativo, para que as partes escolham utilizá-lo. Para ser 

atraente, um sistema deve ser confiável, construir uma reputação de eficiência e de 

proporcionar bons resultados, por meio de um processo que comporte as características de 

justiça procedimental, conforme abordado acima. 

Um ambiente confiável é aquele em que a parte tem conhecimento sobre o que vai 

acontecer, em que as partes são tratadas com equilíbrio e isonomia, que é baseado em 

critérios objetivos de justiça e que possua alguma das formas geralmente conhecidas de 

atribuição de legitimidade. Francis McGovern ensina que216: 

                                                        
216 McGOVERN, Francis E. The What and Why of Claims Resolution Facilities. Stanford Law Review, 
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Em essência, a estratégia é a busca por legitimidade. Como poderá o 

novo modelo receber apoio suficiente para que sua forma não prejudique 

a sua função? Tipicamente, existem diversas fontes externas e internas 

que podem ser utilizadas: legislativas, administrativas ou outras 

autoridades governamentais, aprovação judicial, consentimento dos 

impactados, aceitação por consenso ou até por mito. (Tradução nossa.) 

Conforme indica o autor, uma importante técnica para atingir legitimidade é procurar 

meios de alcançar consenso pela aprovação geral. A legitimidade pode derivar de 

paradigmas de medição geralmente aceitos pela sociedade, como, por exemplo, o sucesso 

de programas de resolução de disputas anteriores, a participação do governo, condução do 

programa por profissionais com ampla experiência em desenho e implementação de 

sistemas de resolução de disputas, e programas que contem com a participação de 

profissionais de alta respeitabilidade em seus meios de atuação217. 

A participação de órgãos do governo, quando possível, é um elemento-chave para 

proporcionar legitimidade ao sistema. Em regra, quanto maior a participação 

governamental, mais legítimo é o sistema. Diversos casos conhecidos e citados no presente 

trabalho utilizaram a participação do governo. Entre os casos conhecidos que a utilizaram, 

entre outros elementos, para conferir legitimidade ao sistema, estão o September 11th 

Victims Compensation Fund (U.S., 2001), a Câmara de Indenização 3054 – acidente com o 

voo TAM (Brasil, 2007) – e o Programa de Indenização 447 – acidente com o voo Air 

France (Brasil, 2009).  

Outros exemplos incluem o (i) “Vaccine Injury Compensation Program” (VICP), 

estabelecido em 1988 para compensar vítimas de danos em virtude de problemas com 

vacinação nos Estados Unidos; (ii) “MDL 926 Silicon Gel Breast Implant Settlement”, 

programa de indenização criado para disputas em casos de implante de silicone nos 

Estados Unidos; (iii) “United Nations Compensation Comission”, estabelecida em 1990, 

após a invasão do Kuwait pelo Iraque, que envolveu a indenização de requerentes de mais 

de 100 países diferentes, com base em critérios estabelecidos pelo Conselho de Segurança 

                                                                                                                                                                        
Stanford, CA, v. 57, p.1361-1389, 2005 (p. 1375). “In essence, the strategy is the search for legitimacy. How 

can the new model receive sufficient support so that its form does not undermine its function? Typically, 

there are a number of external and internal sources of legitimacy that can be used: legislative, administrative, 

or other governmental authority, judicial approve, consent by those affected; consensus acceptance and even 

myth.” 
217 A “United Nations Compensation Commission of 1990”, por exemplo, contou com a participação, na 

qualidade de membros da comissão, de juristas, árbitros e autoridades governamentais de alta 

respeitabilidade.  
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da Organização das Nações Unidas; e (iv) Asbestos Personal Injury Settlement Trust 

Distribution Procedures, supervisionado por um magistrado e criado para indenização de 

vítimas de contaminação por amianto. 

O PIM da Fundação Renova, da mesma maneira, foi criado com base em um Termo 

de Ajustamento de Conduta com diversas autoridades governamentais federais e estaduais, 

que estabeleceu critérios e previsão de supervisão, utilizou amplo diálogo e criação de 

consenso com as comunidades impactadas e autoridades competentes, e valeu-se da 

experiência dos precedentes dos acidentes aéreos no país para conquistar maior 

legitimidade. 

Em muitos casos, a participação governamental pode ser dispensável. Alguma forma 

de atribuir legitimidade ao sistema, todavia, deve ser estruturada. Um exemplo de um 

sistema bem sucedido e totalmente privado é o Parker Settlement de 2009218, em que a 

empresa ITR-Pirelli criou um programa para indenizar as vítimas do cartel de mangueiras 

marítimas, da qual foi partícipe. Neste programa, a empresa depositou anualmente parte de 

seu faturamento em um fundo específico, para distribuição entre as vítimas que se 

habilitaram. A estratégia compreendeu uma proposta atrativa, no contexto de potencial 

continuidade da relação comercial entre clientes lesados e a empresa, frente às iminentes 

disputas judiciais por indenizações. A legitimidade veio do consentimento dos impactados. 

3.1.1.1.4.2  Envolvimento das partes 

Ury, Brett e Goldberg ensinam que, por mais astuto que seja o diagnóstico, ou genial 

o pré-desenho, é extremamente difícil moldar o procedimento sem trabalhar de perto com 

as partes interessadas e afetadas. Nas palavras dos autores219: 

O designer precisa do conhecimento delas para moldar as suas ideias 

gerais para a situação particular. Além disso, sem o apoio ativo das 

partes, nenhuma mudança será provável. O processo de design é tanto 

                                                        
218 Vide: MARINE HOSE CLAIMS. Information website for the Marine Hose Worldwide Settlement with 

Parker ITR, London. Disponível em: www.marinehoseclaims.com. Acesso em: 1 dez. 2016. 
219 URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p. 65. “The designer needs their 

knowledge to tailor his general ideas to the particular situation. Moreover, without the parties’ active support, 

any changes are unlikely to take hold. The process of design is much a political task of garnering support and 

overcoming resistance as it is a technical task”. 
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uma atividade política de conseguir apoio e ultrapassar resistências 

quanto uma atividade técnica. (Tradução nossa.) 

Constantino e Mechant220 defendem a utilização do design colaborativo. Para as 

autoras: 

Assim como as partes em disputa estão mais inclinadas a cumprir com 

uma resolução alcançada por meio da mediação porque foram integradas 

no processo, bem assim estarão as partes mais inclinadas a utilizar e ficar 

satisfeitas com um sistema de gerenciamento de disputas que elas 

ajudaram a desenhar. (Tradução nossa.) 

Roger Fisher e Daniel Shapiro221 explicam que uma das preocupações principais de 

negociadores é a autonomia, entendida como o sentimento de que existe, no sujeito, uma 

possibilidade de tomar decisão sobre sua vida e suas escolhas. Quando uma parte sente que 

a sua autonomia foi cerceada, reações emocionais negativas poderão emergir, o que poderá 

resultar em falta de satisfação com o procedimento. Tais emoções poderão gerar também 

um comportamento improdutivo para a resolução do problema.  

A sabedoria do conselho de Fisher e Shapiro é muito útil ao processualista, que 

poderá garantir que o sistema incorpore as características que protejam o sentimento da 

parte de que a sua autonomia foi preservada. 

De acordo com Bordone, Sander, Rogers e McEwen222: « O sucesso do seu desenho 

depende do envolvimento das pessoas certas, no momento certo, e de prepará-las para agir 

efetivamente, utilizando o conjunto de habilidades certas nos papéis certos. » (tradução 

nossa).   

A análise na fase de construção do sistema não se direciona mais às partes 

interessadas e afetadas (stakeholders) de maneira ampla, mas sim às partes que deverão 

                                                        
220 CONSTANTINO, Cathy, A.; MERCHANT, Christina Sickles. Designing Conflict Management 

Systems. San Francisco: Jossey-Bass Press, 1996, p. 121. “Just as disputants are more likely to comply with a 

resolution reached through mediation because they were integral to the process, so too are stakeholders more 

likely to use and be satisfied with a conflict management system that they have helped to design.” 
221 FISHER, Roger; SHAPIRO, Daniel. Beyond Reason. New York: Viking, 2005, p. 72. 
222 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 147. “The success of 

your design depends on involving the right people at the right time and preparing them to act effectively, 

deploying the right skill set in the right roles.” 
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efetivamente ser envolvidas no arranjo procedimental em questão. Esse raciocínio deve ser 

feito cuidadosamente. 

A definição da sequência de aproximação das partes interessadas e afetadas é um 

importante ponto de reflexão para o designer, para envolver a parte “certa” no momento 

“certo”. David Lax e James Sebenius223 orientam negociadores a mapear os atores “de trás 

para a frente”. Os autores sugerem que o profissional visualize o resultado pretendido, e 

depois pense de forma reversa a maneira de alcançá-lo. Ao mapear de trás para a frente, o 

designer poderá escolher as partes com quem deve negociar com sabedoria, aproximando-

se delas na ordem correta.  

Como abordamos, o primeiro passo é sempre o mapeamento das partes e de seus 

interesses. Em seguida, os autores recomendam que se avalie o grau de dificuldade, de 

custo e valor para se conseguir a inclusão de uma parte no processo. O passo seguinte seria 

a identificação dos padrões de influência e deferência entre tais partes. Depois de 

identificar o seu alvo final, ou seja, a parte que deve dizer “sim” para que o sistema seja 

implementado, deve-se considerar quais acordos precisariam ser concluídos para se 

conseguir a cooperação almejada. A pergunta que os autores colocam é: com quem se deve 

negociar antes de chegar à parte fundamental e como conseguir convencê-la? 

Ao se garantir que cada parte necessária se torne abertamente engajada no projeto 

para o qual se busca consenso, e que tenha o respectivo ganho com isso, o sentimento de 

“propriedade” do grupo pelo sistema final é incrementado. Os ensinamentos dos autores 

foram cruciais para o designer da Câmara de Indenização 3054, referente ao acidente com 

o voo TAM de 2007. A iniciativa surgiu do Ministério da Justiça, da Secretaria de Direito 

Econômico (SDE), e foi provavelmente o primeiro caso estruturado, deliberado e 

intencional de um desenho de sistemas de resolução de disputas no país. 

O primeiro órgão a ser abordado pela SDE foi a Defensoria Pública do estado de São 

Paulo, que já havia tido uma experiência de resolução de conflitos multipartes com as 

demandas indenizatórias em virtude do caso da cratera do metrô paulista224. Naturalmente, 

                                                        
223 LAX, David A.; SEBENIUS, James K. 3D Negotiation - Powerful Tools to Change the Game in Most 

Important Deals. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 2006, p. 99. 
224 O acidente ocorreu durante a construção da Estação Pinheiros da expansão da linha 4, em 12 de janeiro 

de 2007, com o alargamento do buraco que dava acesso às obras, de modo a tragar casas, veículos e pessoas, 

no que foi reconhecida como a maior tragédia da história do metrô paulista. Sete pessoas perderam a vida no 

acidente, foram interditados 94 imóveis, dos quais sete foram demolidos e catorze condenados pela Defesa 

Civil. A Defensoria Pública do estado de São Paulo participou da vasta maioria das negociações individuais 

de indenização com o Consórcio Via Amarela e seguradores. 
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a instituição estava aberta a discutir uma iniciativa semelhante, porém mais sofisticada. 

Com o apoio da Defensoria, seguiu-se a aproximação com a Fundação PROCON do estado 

de São Paulo e com o Ministério Público do estado de São Paulo. Com o grupo de 

autoridades a bordo, a aproximação com a Associação dos Familiares de Vítimas do 

Acidente com o voo TAM 3054, a AFAVITAM foi possível, com grande legitimidade.  

A força-tarefa de construção do sistema ganhou força, e então a empresa aérea foi 

abordada para as negociações. Em seguida, os seguradores e, por fim, a empresa 

resseguradora líder, que seria a responsável pelas decisões referentes ao custeio do sistema 

e pagamento das indenizações. Para conseguir o “sim” dos resseguradores, o mapeamento 

foi feito de trás para a frente, e as partes foram sendo envolvidas em sequência para 

obtenção dos comprometimentos prévios necessários225.  

Com isso, o sistema de indenização com o uso de mediação e critérios objetivos 

validados pelos órgãos estaduais referidos foi implementado. Os objetivos do programa 

foram cumpridos com excelência – 95% dos beneficiários das vítimas foram indenizados 

em menos de um ano de funcionamento do programa, que atraiu para seus parâmetros até 

as ações ajuizadas no exterior –, tornando o caso um paradigma nacional e mundial. 

3.1.1.1.4.3  Antecipação de resistências 

Naturalmente, aqueles que terão os seus interesses contrariados poderão apresentar 

resistências a um novo sistema. Sander, Bordone, Rogers e McEwen226 sugerem as 

seguintes perguntas para essa análise: 

 Quem terá o seu emprego ou status afetados pelo sistema? 

 Quem terá trabalho extra? 

 Quem tem questões com a liderança do sistema? 

 O sistema desafia a sabedoria convencional ou as crenças de algum grupo 

particular? 

 Quem perderá dinheiro ou terá corte de orçamento em razão do novo 

procedimento? 

                                                        
225 Sobre o sequenciamento de envolvimento das partes no caso da CI 3054, vide ROGERS, Nancy H.; 

BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing Systems and Processes for 

Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 383. 
226  ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 383. 



 

 

147 

 
 

 Quem sente que deveria ser consultado sobre o arranjo procedimental? 

Por outro lado, um novo sistema não pode ignorar o que os indivíduos e 

organizações têm feito no passado. O enfoque não deve ser apenas no que precisa ser 

mudado, mas também no que precisa ser mantido. Às vezes, os padrões existentes, os 

processos e comportamentos conhecidos podem ser alavancados pelo novo sistema.  

Por exemplo, no Projeto MASC Colômbia, a estratégia proposta foi a recomendação 

da manutenção intacta do sistema de petições, queixas e reclamações para a resolução de 

questões de consumo no setor de telecomunicações, extremamente formal e focado em 

direitos, e a criação de etapas anteriores e opcionais com o uso de negociação baseada em 

interesses, princípios e mediação expedita.  

Ainda que melhorias pudessem ser feitas no sistema de apuração de direitos em si, a 

preservação dos padrões de rigidez e formalismo inerentes à cultura jurídica local serviu 

para permitir a aceitação da nova proposta, sem o risco de uma mudança brusca e 

preocupações com críticas relacionadas à eventual flexibilização por parte dos órgãos 

reguladores e sancionadores. 

3.1.1.1.4.4  Uso de Programas-Piloto 

A empreitada de construção de um novo sistema pode implicar investimentos e 

mudança de rotina das empresas, organizações e partes interessadas e afetadas. A utilização 

de um programa-piloto pode servir para o teste do conceito do sistema de maneira flexível, 

que permita o aprimoramento e o aprendizado antes que custosas mudanças sejam 

implementadas.  

Um programa-piloto também pode permitir que partes reticentes tenham mais 

informações sobre o seu funcionamento, para sua melhor aceitação. Ao lidar com um 

programa de grande escala, escolher um escopo limitado em uma divisão ou parte da 

organização que reúna melhores condições de sucesso pode ser uma boa estratégia. De 

acordo com Sander, Bordone e Rogers, o sucesso em um domínio pode ser contagioso, e 

persuadir outros atores a ter maior abertura. 
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Essa foi a estratégia utilizada no Projeto MASC Colômbia227, no setor de 

telecomunicações, empreendido para o diagnóstico, proposição e implementação de 

mecanismos que melhorassem a satisfação de usuários com os processos de resolução de 

disputas. Após a fase de diagnóstico conduzida pelo designer por meio de entrevistas e 

reunião de informações em 2014, seguiu-se a realização de encontros com o mercado pelo 

designer e a emissão de relatórios sobre as recomendações de melhoria. Uma ampla 

consulta pública foi realizada e as respostas do mercado indicaram o interesse em 

prosseguir com a estratégia. Os operadores ressalvaram, porém, a preocupação com 

investimentos massivos e as dificuldades operacionais de realizar as mudanças propostas 

sem tê-las testado na prática. A ideia de se iniciar com um projeto-piloto foi determinante 

para o progresso da iniciativa.  

 Em seguida, em 2015, a Comissão de Regulação de Comunicações da Colômbia, 

órgão regulador, convocou as demais partes – as empresas operadoras de telecomunicação 

de grande e menor porte e as virtuais; a Superintendência de Indústria e Comércio, órgão 

sancionador; e representantes da população (vocales) – para uma mesa de consenso 

facilitada pelo designer. 

O objetivo da mesa de consenso foi a delimitação do escopo do projeto-piloto para 

abrir novos canais de resolução de disputas facilitativos entre usuários e operadores de 

serviços de telecomunicação, com supervisão dos órgãos reguladores e sancionadores. A 

agenda da mesa de consenso incluiu: (i) lista de temas a ser incluída no programa; (ii) 

região; (iii) prazo de duração e prazos internos dos processos; (iv) mecanismos a serem 

incluídos – negociação direta e mediação; (v) provedor externo dos serviços de mediação; 

(vi) política de divisão de custos entre os operadores; (vii) volume de casos a serem 

atendidos por operador no período; (viii) interpretação de conceitos jurídicos pertinentes – 

como efeito de coisa julgada aos acordos; (ix) informações a serem fornecidas aos 

reguladores; (x) uso de tecnologia; (xi) campanha de disseminação; (xii) indicadores e 

processo de avaliação do piloto. 

O projeto foi iniciado em março de 2016, na cidade de Bogotá, com duração de 

quatro meses e limitação de cerca de oito temas de disputas recorrentes, os principais, que 

                                                        
227 Vide: CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones. CRC lanza piloto de negociación y 

conciliación entre usuarios y operadores. Bogotá, Colombia, 21 abr. 2016. Disponível em: 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-lanza-piloto-de-negociaci-n-y-conciliaci-n-entre-usuarios-y-

operadores. Acesso em: 1 dez. 2016. 

https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-lanza-piloto-de-negociaci-n-y-conciliaci-n-entre-usuarios-y-operadores
https://www.crcom.gov.co/es/noticia/crc-lanza-piloto-de-negociaci-n-y-conciliaci-n-entre-usuarios-y-operadores
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compreendiam grande volume e menor complexidade. O piloto abrangia a utilização de um 

canal de negociação direta com parâmetros supervisionados pelos reguladores, com a 

legitimidade da participação governamental e o uso de mediação expedita, fornecida pela 

Câmara de Comércio de Bogotá.  

A avaliação do projeto demonstrou a plena satisfação de todos os atores envolvidos 

com o canal de negociação direta, com a resolução de 85% dos problemas encaminhados 

no prazo fixado de cinco dias. O desejo das partes de expansão e institucionalização do 

projeto para o restante do país foi uníssono.  

A mediação evidenciou-se um método muito custoso para lidar com as disputas de 

baixo valor do setor – como erro em faturas de cobranças, danos a equipamentos, entre 

outros – e, apesar de ter se provado extremamente efetiva e capaz de gerar satisfação das 

partes, foi questionada pela totalidade dos operadores. A avaliação apontou para a validade 

do uso da mediação em certas hipóteses, e permitiu a observação de diversas estratégias 

para a redução de custos, como a utilização de tecnologia simplificada e de mediadores 

menos graduados, conhecidos localmente como conciliadores por equidad, com menor 

custo e sem exigências de registro em órgãos de cadastro. 

A avaliação identificou, também, diversos pontos de melhoria na estratégia de 

comunicação do projeto, o alto nível de desistência das mediações por dificuldades de 

agendamento de reuniões em horários de trabalho e as dificuldades de uso da plataforma 

de tecnologia escolhida para o projeto. 

Um projeto destinado ao uso de mediação para os conflitos e violências 

intrafamiliares no Fórum de Santana, na cidade de São Paulo, em 2003, também se utilizou 

de um projeto-piloto, avaliado posteriormente em 2006.228 

Constantino e Merchant229 sugerem as seguintes indagações ao se decidir por um 

programa-piloto: (i) existe número suficiente de disputas?; (ii) existem recursos suficientes 

– tempo, pessoal, dinheiro – para o programa?; (iii) os resultados do programa são 

mensuráveis e de fácil avaliação?; (iv) a área do piloto é importante para o resto da 

organização? 

                                                        
228 Vide: ZAPPAROLI, Célia Regina. Políticas públicas de justiça  e a mediação de conflitos familiares em 

contextos de crimes processados pelas leis 9.099/1995 e 11.340/2006. In: SALLES, Carlos Alberto (Coord.). 

As grandes transformações do Processo Civil Brasileiro, homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São 

Paulo: Quartier Latin, 2009. 
229 CONSTANTINO, Cathy A.; SICKLES-MERCHANT, Christina. Designing Conflict Management 

Systems: A Guide to Creating Productive and Healthy Organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press,  

1996, p. 156. 
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3.1.1.1.4.5  Institucionalização 

Com um piloto bem sucedido, a escalabilidade e a institucionalização do sistema se 

tornam a preocupação do designer. O designer deve estar atento aos novos desafios e ao 

fato de que os resultados da operação do sistema podem se alterar com a sua expansão e 

com o tempo. Uma análise cuidadosa dos elementos que podem ter sido negligenciados na 

definição do piloto deve ser empreendida, nos mesmos moldes propostos para o 

diagnóstico abordados neste trabalho. Uma boa estratégia, para assegurar a continuidade e 

a supervisão de um programa, é inseri-lo no escopo de uma instituição. 

3.1.1.1.4.6 Treinamento  

Uma das tarefas mais importantes na fase de implementação é ajudar as partes em 

disputa e os neutros que funcionarão no sistema a adquirir as habilidades necessárias para 

utilizar o novo procedimento adequadamente. Como os mecanismos mais frequentemente 

recomendados serão a negociação baseada em interesses e a mediação, Ury, Brett e 

Goldberg230 recomendam que um treinamento preparatório seja considerado.  

A qualidade da prestação dos serviços dos profissionais neutros envolvidos também 

dependerá da qualidade do treinamento executado. Treinamentos de reciclagem e 

aprimoramento devem ser praticados ao longo do projeto. O treinamento, por óbvio, deve 

ser desenhado de acordo com as necessidades funcionais do programa. Deve-se tomar 

cuidado com relação ao método utilizado – novamente, os estilos transformativo ou 

circular narrativo podem não ser adequados ao tipo de disputa em contexto, e a técnica de 

negociação posicional também deve ser evitada. 

3.1.1.1.4.7  Prevenção de disputas 

Naturalmente, a prevenção de disputas deriva da identificação da causa-raiz do 

problema e da adoção de medidas para atacá-la. Uma empresa brasileira de televisão a 

cabo, em certa instância, resolveu incluir na fatura mensal aos seus clientes a cobrança de 

valores pro rata die, referentes aos dias do mês utilizados pelos clientes com os seus 

                                                        
230 URY, William L.; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing 

Systems to Cut the Costs of Conflict. Cambridge: PON Books, 1993, p. 78. 
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serviços. A sua base milionária de clientes, composta por uma grande faixa de população 

de menor grau de educação, não compreendeu o termo em latim, e, da noite para o dia, 

centenas de milhares de pleitos para devolução dos valores incompreendidos surgiram. O 

caso ilustra uma causa-raiz de fácil identificação. As medidas para resolvê-la poderiam 

incluir desde a desistência da cobrança de valores pro rata, pois o custo de processamento 

e resolução das disputas decorrentes não compensava, ou uma estratégia de comunicação 

apropriada, a ser implementada com o devido tempo. 

Em muitos casos, a falha dos sistemas operacionais das empresas que lidam com um 

grande volume de consumidores pode gerar erros e situações conflituosas, como a 

negativação indevida de consumidores em órgãos de proteção ao crédito. Investimentos em 

novas tecnologias podem solucionar tais problemas.  

Uma determinada política de uma empresa pode gerar a insatisfação de partes 

interessadas e afetadas e um grande número de conflitos. Um exemplo foi a política 

desempenhada pela rede de fast food McDonalds231, que, em 2002, enfrentou na Justiça 

uma enxurrada de ações de franqueados que discordavam da gestão do grupo. Os 

franqueados questionavam a política de sublocação praticada pela empresa. Os autores 

alegavam que a política aumentava desproporcionalmente o valor real do aluguel do ponto 

determinado para a franquia da marca.  

Ou seja, o McDonalds supostamente obrigava seus franqueados a sublocar de si os 

imóveis, com um sobrepreço injustificado embutido. Na época, a opção pelo litígio, ao 

invés de um sistema consensual de resolução de disputas, resultou na perda de valor para 

as partes e na rescisão de muitos dos contratos. O franqueador se estruturou para assumir a 

vasta maioria dos estabelecimentos de seus franqueados, e restaram poucos franqueados 

externos, notadamente aqueles que resolveram a questão por meios amigáveis. Os anos que 

se seguiram marcaram o crescimento notável dos negócios da empresa no Brasil. 

Claramente, o enfoque litigioso causou perdas para ambas as partes. 

Em situação similar, a Toyota, em sua subsidiária norte-americana, enfrentou a 

insatisfação de seus concessionários com a sua política de vendas a crédito. A empresa 

desenhou um interessante sistema, o Toyota Reversal Arbitration Board232, que estipulava 

                                                        
231  Vide: McDONALD’S enfrenta enxurrada de ações judiciais. Jornal O Estado de São Paulo, São Paulo, 

Caderno Economia & Negócios, 8 maio 2002. Disponível em:  

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mcdonalds-enfrenta-enxurrada-de-acoes-

judiciais,20020508p29604 Acesso em: 1 dez. 2016. 
232 CARVER, Todd B.; VONDRA, Albert A. Alternative Dispute Resolution, Why it Doesn’t Work and 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mcdonalds-enfrenta-enxurrada-de-acoes-judiciais,20020508p29604
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mcdonalds-enfrenta-enxurrada-de-acoes-judiciais,20020508p29604
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arbitragens para a resolução de disputas envolvendo os concessionários. O painel de 

árbitros criado tinha como principal característica o fato de que as decisões emitidas eram 

vinculantes apenas para a Toyota, e seus concessionários tinham direito de recorrer das 

decisões. Pelo sentimento de justiça e confiança realçado pelo procedimento, na prática, os 

laudos emitidos passaram a ter maior aceitação ainda dos concessionários. O sistema 

proporcionou a criação de precedentes e a definição de padrões para aprimorar o sistema 

de vendas a crédito, que havia causado a maioria das disputas, levando ao declínio de seu 

número, de 178 em 1985 para apenas 3 em 1992. A análise das causas-raiz das disputas e 

as mudanças necessárias, identificadas pelo próprio sistema, geraram a continuidade e a 

manutenção profícua dos relacionamentos. 

Portanto, as causas-raiz das disputas e as razões de fundo dos conflitos podem ser 

uma preocupação do designer, na medida em que o sistema desenhado pode servir para 

identificá-las e permitir que a organização ou empresa dê tratamento ao caso. Além disso, 

sistemas de resolução de disputas, principalmente os internos às organizações, podem 

servir para trazer à tona conflitos que não seriam percebidos pela alta administração dessas 

mesmas organizações. Em todo o caso, as medidas e investimentos para atacar a causa-raiz 

das disputas dependerão do cliente, organização ou governo patrocinador do sistema. 

Para prevenir conflitos, uma boa estratégia é o investimento em aprimorar o 

relacionamento das partes233. A palavra-chave para a prevenção de disputas e 

aprimoramento de relacionamentos é confiança. Cientistas sociais e teóricos de resolução 

de disputas compreendem que partes que têm confiança são mais dispostas a utilizar as 

técnicas de negociação cooperativa, trocar informações com maior abertura e entender as 

perspectivas do outro lado234. Nos casos em que falta confiança, acordos podem ser menos 

estáveis235. O designer deve ter em mente, então, aplicações práticas para gerar confiança 

no procedimento antecipadamente. 

Uma primeira medida é, pois, a intervenção antecipada. Um bom modelo é o 

empregado pelo eBay, que sugere a utilização de linguagem não-acusatória no sistema de 

                                                                                                                                                                        
Why it Does. Harvard Business Review on Negotiation and Dispute Resolution, Cambridge, MA, v.  72, n. 3, 

p. 120-130, May-June 1994. 
233 PUTNAM, Robert D.; FELDSTEIN, Lewis M. Better Together: Restoring the American Community. 

New York: Simon e Schuster, 2003, p. 2. 
234 LEWICKI, Roy J. Trust and Distrust. In: SCHNEIDER, Andrea Kupfer; HONEYMAN, Christopher 

(Eds.). Washington DC: The Negotiator Fieldbook, 2006, p. 197. (ABA Section of Dispute Resolution.)  
235 HALL, Lavina; HECKSCHER, Charles. Negotiating Identity.  In: KOCHANAND, Thomas A.; 

LIPSKI, David B. (Eds.). Negotiation and Change: from Workplace to Society. Ithaca, NY: Cornell 

University Press, 2003, p. 293.  
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resolução de disputas entre compradores e vendedores em sua plataforma. No momento de 

raiva inicial, no surgimento da disputa, partes tendem a utilizar linguagem prejudicial à 

composição. 

3.1.1.1.4.8  Avaliação e revisão 

Este tópico se dedica à avaliação do arranjo procedimental ou sistema de resolução 

de disputas colocado em prática, e a como o designer poderá utilizar a informação 

coletada. Por avaliação, adotaremos a definição de Rossi236, que a descreve como a técnica 

sistemática de coleta de dados que auxilia a compreensão da operação e dos efeitos de um 

sistema de resolução de disputas. Os dados podem ser coletados pelo designer, por 

profissionais independentes ou por operadores do próprio sistema.  

A avaliação do arranjo procedimental permite a análise de evidências para 

determinar se ele serviu para atingir os objetivos das partes interessadas e afetadas. Muitos 

arranjos ou sistemas têm resultados autoevidentes, como o próprio acordo ou a pacificação 

da situação conflituosa. Outras situações, como as que lidam com demandas repetitivas ou 

com conflitos internos à organizações, ou mesmo conflitos com aspectos sociais, requerem 

uma análise mais profunda de seus resultados.  

O objetivo deste capítulo não é fornecer um mapa ou manual para a avaliação de um 

sistema, mas tão somente apresentar um panorama geral do processo e as questões 

relevantes que esta etapa suscita. Avaliar, nessa perspectiva, consiste em enfocar a coleta 

de informações que ajudem na tomada de decisões sobre o programa. A avaliação envolve 

o julgamento sobre o que está funcionando em um sistema e o que requererá reparo, na 

medida em que este cumpra os diversos objetivos para os quais foi estabelecido. A 

avaliação sem dúvida auxilia a compreensão sobre se o sistema pode ser replicado, e em 

quais contextos.  

Hoover237 ensina que o comprometimento com o rigor científico é um importante 

fator do processo de avaliação. Isso implica: (i) a sistemática coleta de informações; (ii) o 

tratamento cuidadoso das medidas adotadas, como a criação de pesquisas de sondagem por 

                                                        
236 ROSSI, Peter H.; LIPSEY, Mark W.; FREEMAN, Howard E. Evaluation: a systematic approach. 7. ed. 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003, p. 4. 
237 HOOVER, Kenneth R. The Elements of Social Scientific Thinking. 3. ed. New York: St. Martin’s Press, 

1984, p. 3. 
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exemplo; (iii) a análise crítica e disciplinada de explicações alternativas para os resultados 

e (iv) a resistência à tendência de enxergar apenas aquilo que desejamos enxergar. O 

comprometimento com o rigor impõe um enfoque crítico e disciplinado e não um método 

em particular, que dependerá do contexto dos objetivos, recursos e tempo disponíveis. 

A avaliação por vezes deve se adaptar aos recursos disponíveis. Quanto menos 

sistemática e planejada a coleta de informações, maior deverá ser o esforço posterior de 

interpretação. Por exemplo, conversas informais com usuários do sistema podem trazer à 

tona importantes introspecções, porém os resultados de entrevistas formais com uma 

amostra aleatória poderão ser mais reveladores.  

Designers devem coletar informações sistematicamente e com sabedoria desde a fase 

de diagnóstico do problema. O mesmo deve se seguir desde o princípio da implementação 

do procedimento ou sistema. Bordone, Sander, Rogers e McEwen238 trazem duas questões 

gerais que vão ajudar o designer a entender o quão bem o sistema está sendo implementado 

e qual tem sido o impacto: (i) o que está sendo feito “em campo” comparado com o que era 

esperado “em teoria”?; (ii) o que está sendo feito para gerenciar os problemas ou disputas 

para cujo tratamento o sistema foi desenhado? 

A prática é muito mais complicada que a teoria. Contratar e treinar equipe nem 

sempre é simples, questões burocráticas e operacionais causam atrasos, resistências surgem 

inesperadamente, mudanças e atrasos de cronograma geram impactos inesperados, 

sistemas operacionais falham. O primeiro objetivo da avaliação é monitorar a 

implementação do programa e dar orientação aos ajustes para lidar com circunstâncias 

alteradas, inesperadas ou problemáticas.  

Designers coletam evidências cuidadosa e sistematicamente sobre o projeto durante 

as fases de diagnóstico e implementação inicial e após o sistema estar completo e 

operacional. 

Os seguintes questionamentos auxiliam designers a entender a performance e o 

impacto do projeto: (i) o que está sendo realizado na prática em comparação com o 

teoricamente desejado?; e (ii) como estão sendo geridos os problemas e disputas objeto de 

tal sistema? Caso o aprimoramento de um sistema em prática faça parte do projeto de 

                                                        
238 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 321. 
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design, é necessário compreender qual é a evidência de que houve uma redução no 

surgimento de problemas e disputas após tal mudança.  

O primeiro questionamento baseia-se na premissa de que a realidade contém 

elementos imprevisíveis de mudança e resistência à concretização do objetivo almejado – 

isto é, à implementação do projeto. Mudanças na sociedade e na organização afetam a 

lógica de funcionamento do próprio sistema. O objetivo primordial da avaliação é 

monitorar a implementação do programa e orientar sobre como ajustá-lo em tais 

circunstâncias.  

O segundo questionamento, por sua vez, não se refere apenas ao cumprimento das 

metas esperadas do projeto, mas a como estão sendo geridos seus efeitos não 

antecipadamente previstos. Para tanto, é necessário que tal resposta esteja embasada em 

critérios comparativos – ou seja, que se tenha uma base de comparação. A fase de 

diagnóstico de um sistema é o momento adequado para a definição da futura avaliação. Em 

outras palavras, é nessa fase que devem ser coletados dados que endereçarão as questões a 

serem enfrentadas pelo projeto. Muitas organizações, inclusive, empregam a mesma 

tecnologia nas fases de diagnóstico e avaliação do projeto239. 

O terceiro questionamento, por fim, tem como base os mesmos pontos colocados na 

análise do segundo questionamento. Devem-se entender as atuais taxas de incidência de 

problemas, bem como uma eventual mudança sistêmica na sociedade ou organização. 

Além disso, é importante compreender como o sistema de resolução de disputas afeta a 

organização e como é percebido e utilizado. 

Durante o processo de criação e implementação do projeto, é interessante o teste de 

modelos alternativos para a tomada de decisão sobre qual deles funciona melhor em 

diferentes e variadas dimensões. Esta abordagem exige evidências comparativas sobre 

como tais disputas estão sendo geridas pelos diferentes modelos de operar o sistema, seus 

custos organizacionais e efeitos.  

Dados avaliativos são necessários para eventuais ajustes no sistema e, portanto, para 

o desenvolvimento da confiança em seu potencial de cumprimento das metas esperadas. 

Assim, para fins de documentação e promoção de relatórios de avaliação confiáveis, os 

dados coletados devem estar embasados em evidências quantitativas e qualitativas. 

                                                        
239 RABINOVICH-EINY, Orna; KATSH, Ethan. Technology and the Future of Dispute Systems Design. 

Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 17, p. 152-199, 2012.  
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Sander, Bordone, Rogers e McEwen240 ensinam que existem dois tipos de abordagem 

de avaliação:  

 A formativa, que tem como escopo o entendimento sobre o andamento do programa 

e a identificação de soluções para refiná-lo e aperfeiçoá-lo. Essa modalidade 

permite comparações entre modelos de implementação para definição de qual 

funciona melhor. A avaliação formativa é praticada enquanto o sistema de 

resolução de disputas ainda está em fase de execução;  

 A somativa, que tem como enfoque o impacto final do sistema no seu público-alvo, 

composto por pessoas, conflitos e organizações – e a que custos tais resultados 

foram atingidos. Tal abordagem tem como premissa o fato de que a 

implementação do sistema foi finalizada. 

A avaliação mais consistente leva em conta elementos de ambas as abordagens, 

considerando não apenas os principais critérios dos tomadores de decisão, mas fornecendo 

uma visão mais ampla e completa – com base em dados quantitativos e qualitativos de 

variadas fontes – sobre os aspectos a que o programa atende e como isso ocorre. Em última 

análise, a avaliação realizada deve ser a mais abrangente possível para fornecer 

informações sobre os resultados e processos que deverão ser utilizados para o 

aperfeiçoamento do sistema. 

A escolha do critério de avaliação é um ponto importante. Com efeito, não há uma 

fórmula exata para identificar o critério mais apropriado à avaliação dos resultados de um 

sistema de resolução de disputas. O público interno e o externo podem demandar um 

enfoque avaliativo mais restrito aos objetivos do sistema. Designers, por outro lado, 

tipicamente enxergam que uma variedade maior de potenciais impactos do programa deva 

ser examinada por meio de dados quantitativos, bem como de descrições e histórias. Isso 

porque valores humanos também são relevantes, importando a forma como o sistema é 

experimentado pelas pessoas – por exemplo, o senso de justiça e moral percebido em tal 

sistema. 

Existem diferentes molduras e critérios para a avaliação de como uma disputa é 

resolvida. Ury, Brett e Goldberg (1993) propõem: (i) custos de transação; (ii) satisfação 

                                                        
240 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 331. 
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com resultados; (iii) efeitos no relacionamento e; (iv) reincidência da disputa. Constantino 

e Sickles-Merchant (1996) propõem: (i) eficiência (custo e tempo); (ii) efetividade (no 

resultado, relativa à durabilidade da resolução e ao impacto no ambiente); (iii) satisfação 

(com o processo, relacionamento e resultado). Susskind (1993), sugere: (i) justiça 

(percepção de legitimidade em substância e processo); (ii) eficiência, com relação ao 

processo, em termos de custo e tempo; com relação à substância, integração e captura de 

todo o valor possível pelas partes; (iv) estabilidade; (v) sabedoria, no sentido de se a 

decisão foi sábia, levando-se em conta o grau de informação que se tinha à época da 

resolução da disputa. 

Bordone, Sander, Rogers e McEwen241, todavia, ensinam que o processo de 

desenvolvimento de critérios e métodos de avaliação se assemelha aos processos 

colaborativos que dão forma ao design do sistema de disputas – tal como a consulta com as 

partes interessadas e afetadas sobre o que seria um sistema bem-sucedido. De qualquer 

maneira, a abordagem sobre a escolha dos critérios deve se basear em uma análise de 

custo-benefício de recursos que possam ser utilizados e sejam eficientes para  avaliar a 

qualidade do sistema, com vistas a atender às preocupações e interesses dos instituidores e 

demais partes envolvidas. 

Não é possível ter certeza sobre a qualidade da implementação de um sistema de 

resolução de disputas sem que haja algum tipo de avaliação. Para tanto, é necessário o 

registro sobre o que o programa faz, como está organizado, como suas pessoas são 

treinadas e quem é seu público. Em outras palavras, é necessário entender o que realmente 

está ocorrendo na prática. As falhas de um sistema geralmente dizem respeito a falhas de 

implementação – tais como uso inadequado dos recursos, treinamento e supervisão. Por 

esse motivo, é crucial, para os programas de gestão e avaliação, entender os efeitos 

práticos de um sistema.  

Para que seja possível atender a todas essas preocupações e coletar as informações 

necessárias, gestores de sistemas devem realizar alguma forma de monitoramento, com 

práticas como utilização de relatórios de acompanhamento e registros e arquivamento de 

dados. O uso de tecnologias de coleta de dados se mostra muito importante neste processo 

                                                        
241 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 330. 



 

 

158 

 

 

de diagnóstico e avaliação242. Além disso, existe a coleta adicional de dados via 

observação, pesquisas e entrevistas, formais e informais.  

A coleta prévia de informação sobre determinado processo auxiliará a avaliação 

formativa necessária para o ajuste de práticas de implementação em conformidade com os 

objetivos do programa.  

Entre os principais desafios na coleta e análise de dados estão: (i) fazer as perguntas 

certas, e (ii) antecipar efeitos não desejados. As principais questões que devem ser 

respondidas com a melhor coleta viável de informações incluem: 

 O que o sistema está entregando na prática? Se não estiver compatível com o 

planejado, quais são os obstáculos em questão? 

 Quais tipos de requerimentos e disputas estão sendo processados, por meio de quais 

processos, com que velocidade e produzindo quais resultados? 

 Como as partes têm experimentado os processos e o sistema? 

 Se a pergunta for aplicável, quais efeitos foram gerados a organizações, instituições 

ou comunidades envolvidas? 

 De que forma o sistema difere da realidade que o precedeu? 

Ao lidar com tais questões por meio das evidências coletadas, o designer enfocará o 

conjunto de intervenções e resultados planejados e desejados. No entanto, podem surgir 

efeitos inesperados – tanto negativos quanto positivos. Alguns efeitos indesejados podem 

ser antecipados, outros não. Na coleta de informações, é necessário considerar a 

possibilidade de descoberta de que a implementação do sistema não ocorreu conforme 

planejado ou que alguns atores envolvidos reagiram de forma inesperada. A pesquisa 

qualitativa – conversar com algumas pessoas de maneira parcialmente estruturada e 

observar o que está ocorrendo na prática – pode fornecer a flexibilidade e a amplitude de 

possibilidades que auxiliarão a expor as consequências inesperadas. 

Mensurar conceitos-chave é um dos desafios centrais da pesquisa avaliativa243 . 

Como mensurar a moral da equipe, a satisfação de consumidores ou a percepção de 

justiça? Felizmente, cientistas sociais desenvolveram métricas que podem ser adaptadas ou 

                                                        
242 RABINOVICH-EINY, Orna; KATSH, Ethan. Technology and the Future of Dispute Systems Design. 

Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 17, p. 152-199, 2012. 
243 A esse respeito, vide: WEISS, Robert S. Learning from Strangers: The Art and Method of Qualitative 

Interview Studies. New York: Simon and Schuster, 1995, p. 114. 
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utilizadas diretamente para medir inúmeras variáveis. Geralmente, é mais aconselhável 

confiar e replicar métricas já validadas por outros a inventar suas próprias.  

O trabalho de avaliação não deve consistir na mensuração exclusiva de dados 

quantitativos. Escutar relatos e estudar casos daqueles responsáveis por determinado 

serviço ou de usuários impactados pelo sistema, para entender como este afeta as pessoas, 

relacionamentos e práticas organizacionais, são ferramentas de humanização de um 

sistema abstrato. Permitir que as vozes de tais pessoas sejam escutadas ilustra os valores 

refletidos pelo sistema, como, por exemplo, o empoderamento das partes, e possibilita o 

conhecimento de mudanças sistêmicas que não seriam captadas quantitativamente.  

Para tanto, é necessário o planejamento da coleta sistemática de dados, o registro de 

frases e comentários, bem como a obtenção de consentimento dos entrevistados para 

compartilhamento do resultado gerado, com ou sem a divulgação e atribuição de nomes. É 

recomendável que as histórias e percepções sejam sistematicamente coletadas por meio de 

entrevistas qualitativas de tempos em tempos, idealmente a partir da fase de diagnóstico ou 

estágio inicial de implementação do sistema – permitindo comparações entre momentos 

anteriores, concomitantes e posteriores à sua implementação.  

Um ponto importante diz respeito à seleção do repertório de técnicas de pesquisa. 

Apesar de pesquisas por meio de questionários terem um papel importante no 

entendimento do programa e seus impactados, tais pesquisas tipicamente fornecem 

informações incompletas, disponíveis em uma estrutura engessada, com limitação de 

perspectivas de seus participantes e restrição de tempo e espaço. 

Para que sejam desenvolvidas perspectivas mais enriquecedoras e com 

multiplicidade de perspectivas sobre como o sistema funciona na prática, é necessário 

considerar outras ferramentas de coleta de dados, quais sejam: (i) entrevistas estruturadas; 

(ii) grupos focais; (iii) registros operacionais ou públicos; (iv) observação. 

Entrevistas estruturadas ou parcialmente estruturadas permitem que as nuances das 

perspectivas das histórias e experiências contadas pelos entrevistados humanizem e 

complementem as evidências engessadas dos questionários. Grupos focais são 

particularmente úteis na fase de diagnóstico ao permitirem conversas guiadas com os 

atores envolvidos. Grupos focais são provavelmente a ferramenta mais usada para coleta 
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eficiente de dados qualitativos que sustentam a implementação e o impacto de um 

sistema244. 

Registros organizacionais ou públicos fornecem importantes fontes de dados que 

ajudam a estabelecer parâmetros e permitem o monitoramento da operação de programas. 

A observação, por seu turno, pode complementar as respostas obtidas pelas outras 

ferramentas de coleta acima mencionadas. A observação pode ser informal e ainda assim 

sistemática, ao se registrar o que está sendo visto. 

A coleta de dados deve ser ampla e estar sempre alinhada com os objetivos da 

avaliação e com os recursos disponíveis. Bordone, Sander, Rogers e McEwen245 advertem 

para a seguinte regra básica: nunca se devem coletar dados a não ser que se tenham em 

mãos as ferramentas adequadas para analisá-los. Em outras palavras, planejar a coleta de 

dados significa ter um plano realista para fazer uso das informações deles resultantes. 

Comparações são necessárias para a avaliação de um sistema de resolução de 

disputas, uma vez que permitem julgamentos sobre determinada mudança e a efetividade a 

ela relativa. Assim, é possível testar premissas sobre a conexão entre causa e efeito. O 

desafio em fazer as comparações corretas reside no centro do planejamento da coleta de 

dados e da interpretação da evidência coletada246. 

De acordo com Earl Babbie, a amostra aleatória, ou de probabilidade, de pessoas ou 

casos registrados proporciona uma confiança maior do que a coleta de maneira 

selecionada, que pode não representar todas as categorias de pessoas envolvidas no 

sistema247. Segundo o autor, não há um tamanho correto de amostragem e, conforme 

recomendações dos estatísticos, a escolha está relacionada ao tamanho absoluto da 

amostra, e não da população – quanto maior a amostra, maior o poder de aferição 

estatística. Na prática, os recursos ditam o tamanho da amostra, bem como o método de 

coleta de dados, como entrevistas pessoais, questionários on-line ou off-line.  

Ao se coletar informação de participantes do programa ou de situações de conflito, é 

necessária a preocupação sobre quão representativa é a parcela das pessoas-objeto de tal 

                                                        
244 KRUEGER, Richard A.; CASEY, Mary Anne. Focus Group Interviewing. In: WHOLEY, Joseph S.; 

HATRY, Harry P.; NEWCOMER, Kathryn E. (Eds.) Handbook of Practical Program Evaluation. 3. ed. San 

Francisco, CA: Josey Bass, 2010, p. 378. 
245 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 339. 
246 WEISS, Robert S. Learning from Strangers: The Art and Method of Qualitative Interview Studies. New 

York: Simon and Schuster, 1995, p. 212. Vide também: ROSSI, Peter H.;  LIPSEY, Mark W.; FREEMAN, 

Howard E. Evaluation: a systematic approach. 7. ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2003, p. 281. 
247 BABBIE, Earl. The practice of Social Research. 12..ed. Belmont, CA: Wadsworth, 2010, p. 196. 
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coleta no total da população de participantes e conflitos. Além disso, é sempre importante 

ter consciência das limitações de representatividade e generalidade dos dados coletados. 

Deve-se resistir a percepções fortes sobre o assunto em questão ou tirar conclusões 

precipitadas dos dados. De qualquer forma, na realidade, as decisões são baseadas nas 

informações disponíveis com o reconhecimento, e não o impedimento, das imperfeições 

dos dados. 

O uso de estatísticas ajuda a sintetizar e comunicar algumas das informações 

coletadas. Algumas são descritivas, resumindo aspectos e conexões dos dados coletados, 

apresentadas como percentagens, médias e medianas, tabulações cruzadas e correlações; e 

outras são inferenciais, as quais auxiliam a projeção da análise dos dados coletados para 

uma população maior à amostra, orientando os níveis de confiança dos dados.  

Para os mais variados propósitos, o uso cuidadoso de estatísticas descritivas será o de 

maior relevância para a síntese dos dados quantitativos. Representações visuais de tais 

dados, como gráficos, mapas e tabelas, são recomendadas para comunicar as informações 

neles contidas de forma mais efetiva para um público maior. 

A coleta e análise formal de dados exige tempo, capital e um determinado nível de 

expertise. Muitas organizações, ao implementar mudanças de sistemas, não dispõem de 

todos os recursos necessários. Bordone, Sander, Rogers e McEwen248 recomendam levar 

em consideração parcerias com universidades, envolver estudantes qualificados e experts 

como conselheiros ou contribuidores como formas de agregar valor à educação e esforço à 

implementação do sistema.  

No contexto de escassez de recursos, o esforço deverá ser empregado primeiramente 

na coleta de informações exigidas por investidores ou patrocinadores para documentar a 

implementação do programa e o seu sucesso. A coleta de dados é bem menos difícil e 

menos custosa se planejada desde o início do que se ocorrer após a implementação. Quanto 

mais limitada a disponibilidade de recursos, mais limitada a abordagem de coleta de 

informações.  

No mínimo, a observação e o monitoramento atencioso do relatório de 

acompanhamento das atividades conduzidas podem trazer conclusões com relação ao 

andamento e funcionamento do sistema. Os dados para a avaliação devem ser coletados 

desde o início, e de tempos em tempos. Sobre quem deve realizar a pesquisa, os autores 

                                                        
248 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 48. 
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sugerem que analistas externos têm as virtudes de independência e credibilidade a eles 

inerentes – tais como acadêmicos de universidades ou independentes, consultorias, 

estudantes ou profissionais envolvidos em pesquisa. 

Além disso, eles podem dispor de tempo, energia e habilidades que gestores do novo 

sistema de resolução de disputas em fase de desenvolvimento não têm. O perfil de analista 

escolhido e o escopo do trabalho a ser conduzido dependem dos recursos disponíveis e do 

prazo necessário.  

De qualquer forma, é necessária uma clara orientação sobre a estrutura de avaliação 

– o projeto de pesquisa – e a compreensão do valor de se coletarem evidências 

sistematicamente como forma de aperfeiçoamento do sistema. 
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4  ESPÉCIES DE ARRANJOS E SISTEMAS DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS 

Ainda que o esforço de categorizar os sistemas consensuais de resolução de disputas 

não tenha sido consolidado, procuraremos elencar as espécies de iniciativas mais comuns 

conhecidas no Brasil e no exterior. Estas incluem: (i) os arranjos contratuais, com 

diferentes graus de complexidade; (ii) os sistemas de indenização, públicos e privados; (iii) 

os sistemas organizacionais e institucionais, internos ou externos, públicos ou privados; e 

(iv) os sistemas on-line. 

4.1.  Arranjos contratuais 

Partes podem estabelecer o uso de mecanismos processuais por meio de contratos. 

As cláusulas podem estabelecer os processos que serão utilizados, os prazos, as regras de 

confidencialidade e outros termos. Nosso enfoque é dado à significância prática de tais 

arranjos, mais do que ao debate de questões jurídicas convencionais como a arbitrabilidade 

e a executoriedade de tais arranjos contratuais. 

Cada vez mais, contratos sofisticados estabelecem cláusulas escalonadas que 

preveem múltiplas etapas para a resolução de disputas. Tais cláusulas encorajam os 

gestores de negócios a se engajar em procedimentos racionais e em aspectos comerciais, 

prévia ou paralelamente à adoção de medidas legais. As cláusulas podem, por exemplo, 

requerer que as partes se engajem em notificações e negociações de boa-fé, como condição 

para o início de uma arbitragem ou processo judicial.  

Diferentes etapas de negociação são segmentados em tais cláusulas, para contemplar 

o envolvimento de gestores mais seniores, casos os mais juniores não consigam resolver a 

disputa. A prática é positiva, na medida em que oferece recompensa para gestores mais 

juniores desenvolverem suas habilidades de negociação para a resolução de disputas, e, por 

vezes, remove do processo de negociação aquelas pessoas cuja conduta originou a disputa.  

A mediação é frequentemente utilizada em tais cláusulas, seja no início da disputa ou 

em certo ponto do processo. Algumas cláusulas preveem um cronograma para troca de 

informações, para que a mediação possa ocorrer no início do processo com o devido 

preparo. Outras modalidades de cláusulas não preveem mediação.  
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Caso a disputa não seja resolvida por um método facilitativo, tais cláusulas preveem 

a arbitragem ou o litígio, normalmente tratando de questões como foro, escolha de lei e 

assuntos correlatos. Idealmente, as cláusulas escalonadas devem identificar o benefício que 

as partes buscam gerar com o negócio que o contrato formaliza, e desenhar os mecanismos 

adequados para assegurar que os benefícios pretendidos sejam atingidos no máximo grau 

possível249.  

Sander, Bordone e Rogers250 comentam sobre o ressentimento que tais cláusulas pré-

disputas podem causar. Sobre a mediação, os autores afirmam: 

Em aparência, as pessoas tipicamente não se ressentem ao serem 

compelidas a conversar umas com as outras com a ajuda de um 

interventor, particularmente em virtude de uma cláusula contratual. Em 

um estudo de 449 casos mediados, aqueles que participaram da mediação 

em virtude de uma cláusula de mediação pré-disputa em contrato estavam 

tão dispostos ao acordo quanto aqueles que concordaram com a mediação 

após o surgimento da disputa. (Tradução nossa.) 

Com relação à arbitragem, os autores asseveram251: 

Ao contrário da reação cooperativa das cláusulas de mediação, as pessoas 

tendem a se ressentir das cláusulas de arbitragem pré-disputa se elas 

sentem que não têm outra escolha real a não ser aceitar a cláusula de 

arbitragem. Elas temem que o contrato para julgamento desenhado pelo 

mais poderoso possa machucá-las. Por esse motivo, cláusulas de 

arbitragem em relações de consumo ou empregatícias geram 

controvérsia. Evidência empírica não demonstra fundamentos para os 

medos de que elas se saiam piores na arbitragem do que no litígio, mas 

                                                        
249 Vide: CPR, International Institute for Conflict Prevention & Resolution. ADR Primer, Alternative 

Dispute Resolution. New York, U.S. Disponível em: https://www.cpradr.org/resource-center/toolkits/adr-

primer Acesso em: 1 dez. 2016. Sobre o tema, vide também: LEVY, Fernanda R. L. Cláusulas Escalonadas: 

A Mediação Comercial no Contexto da Arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. 
250 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 292. “Apparently, 

people typically do not resent being compelled to talk to each other with an intervener’s help, particularly 

pursuant to a contract clause. In a study of 449 mediated cases, those persons who participated in mediation 

pursuant to a pre-dispute mediation clause in a contract were as likely to settle as those who agreed to 

mediation after the dispute arose.” 
251 Ibidem. “Unlike the cooperative reaction to mediation clauses, people tend to resent pré-dispute 

arbitration clauses if they feel that they had no real choice but to accept the arbitration clause. They worry 

that a contracted-for adjudication designed by the more powerful party will hurt them. For this reason, 

arbitration clauses in consumer or employment agreements generate controversy. Empirical evidence may 

not substantiate their fears that they will fare worse in arbitration than litigation, but consumer and employees 

harbor these fears nonetheless.” 

https://www.cpradr.org/resource-center/toolkits/adr-primer
https://www.cpradr.org/resource-center/toolkits/adr-primer
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consumidores e empregados guardam tais medos de qualquer modo. 

(Tradução nossa.) 

Stipanowitch252 alerta para o fato de que cláusulas arbitrais prescrevem um 

procedimento em regra mais complexo do que as partes desejam, em termos de 

investimento de dinheiro e tempo de participação. Sander, Bordone, Rogers e McEwen253 

apontam que, em uma pesquisa realizada, 70% dos advogados empresariais entrevistados 

relataram que a arbitragem falhou em atender as expectativas de rapidez, eficiência e 

economia, mais da metade das vezes. Stipanowitch aponta que as principais causas de os 

advogados insistirem em redigir cláusulas com complexidade desnecessária são: 

 Advogados de negócios que incluem tais cláusulas podem não ter experiência no 

processo; 

 Advogados inserem tais cláusulas na “décima primeira hora”, quando já estão 

exaustos; 

 Advogados não querem estragar a atmosfera positiva do negócio, tratando de 

potencial conflito; 

 Advogados podem ser compulsoriamente protetores dos interesses do cliente; 

 Advogados não são capazes de prever que tipos de disputas surgirão. 

Um designer enxerga o mundo com vistas a melhorar os processos de resolução de 

disputas, e daria melhor trato à tendência de se concordar com um nível de complexidade 

diferente do que aquele que as partes valorizarão no momento em que a disputa vier a 

ocorrer. Cláusulas certamente podem ser aprimoradas e o esforço de antever possíveis 

problemas é sempre valorizado por designers.  

Sander, Bordone, Rogers e McEwen recomendam que se espere até que a disputa 

ocorra e apenas então se concorde com um processo. Os autores reconhecem que, a essa 

altura, as partes podem estar muito enraivecidas e desconfiadas para concordar com um 

processo, mas eles parecem atribuir maior peso ao fato de que o atraso da decisão 

eliminará os custos de decisões não sábias.  

                                                        
252 STIPANOWITCH, Thomas J. Arbitration: The New Litigation. University Of Illinois Law Review, 

Champaign, Illinois, v. 2010, p. 3-60, 2010. 
253 ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. Designing 

Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 294. 
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Os autores também recomendam que o acordo prévio envolva mecanismos de 

mediação ou semelhantes. O comprometimento deve manter considerável flexibilidade, 

para se adaptar às circunstâncias. Uma outra recomendação seria a inclusão da cláusula 

pré-disputa, dedicando-se porém energia à manutenção e proteção do relacionamento 

interpessoal e interorganizacional, para evitar o uso da cláusula. Adiciona-se que a 

manutenção da qualidade de tais relacionamentos pode permitir a rediscussão de tais 

cláusulas oportunamente. 

Existem diferentes tipos de arranjos contratuais que podem ser estipulados pelas 

partes para a resolução de disputas com maior grau de complexidade. Um exemplo notável 

é o IBM-Fujitsu Arbitration Scheme. Em 1982, a IBM acusou a Fujitsu254 de copiar 

ilegalmente o seu sistema de software estrutural de operações. As partes fizeram um 

acordo em 1983, mas as disputas sobre o tema voltaram a acontecer, devido à 

complexidade tecnológica e às incertezas jurídicas quanto ao tema. Então, em 1983, as 

partes iniciaram uma arbitragem. Um dos árbitros foi Robert Mnookin, hoje Diretor do 

Programa de Negociação de Harvard. Logo os árbitros e as partes perceberam que, se um 

procedimento inovador não fosse criado, as disputas seriam recorrentes e intermináveis, 

dada a complexidade da matéria.  

Assim, os árbitros requisitaram da Fujitsu um plano completo do uso de programas, e 

requisitaram que as partes participassem de mediações referentes aos programas não 

incluídos nos acordos prévios. Os árbitros se tornaram mediadores e negociaram dois 

novos acordos, um resolvendo os casos de uso passado e outro regulando futuras relações.  

Depois, o painel voltou ao papel de arbitragem e incorporou os acordos como 

decisão vinculante. A Fujitsu adquiriu uma licença retroativa para o uso dos programas, e a 

IBM retirou seus pedidos de indenização por violação de direitos. As empresas, dali em 

diante, eram obrigadas a licenciar o uso de seus sistemas operacionais estruturais à outra 

empresa sempre que um consumidor  o solicitasse. Os valores de indenização, a duração 

do acordo e outros pontos que surgissem eram decididos por arbitragem, na medida em que 

fossem acontecendo. Como visto, o esforço criativo das partes de combinar mediação e 

                                                        
254 MNOOKIN, Robert. Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight. New York: Simon 

& Chuster, 2010, p. 139; caso também citado em: ALLISON, John R. Five Ways to Keep Disputes Out of 

Court. Harvard Business Review on Negotiation and Dispute Resolution, Boulder, CO, v. 68, n.1, p. 166-

177, Jan.-Feb. 1991.Vide também: MNOOKIN, Robert H.; GREENBERG, J. Lessons of the IBM-Fujitsu 

Arbitration: How Disputants Can Work Together to Solve Deeper Conflicts. Dispute Resolution Magazine, 

American Bar Association Section of Dispute Resolution, v.4, n.3, p. 4, Spring 1998. 
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arbitragem, assim como o seu comprometimento de boa-fé, com a utilização adequada dos 

métodos adequados de resolução de disputas, tornou possível a eficiente resolução de um 

conflito aparentemente intratável. 

As disputas judiciais foram recentemente incluídas no raio de atuação do 

processualista construtor de arranjos procedimentais consensuais adequados e 

contextualizados. O artigo 190 do Novo Código de Processo Civil trouxe a previsão dos 

negócios jurídicos processuais. Diz o artigo: 

Art. 190. Versando o processo sobre direito que admita a 

autocomposição, é licito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre o ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, 

antes ou depois do processo. 

 

Parágrafo único – De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a 

validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação 

somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de 

adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de 

vulnerabilidade. 

O comportamento de processualistas diante da novidade, sem previsão no Código 

anterior, ainda é incerto. Talvez não haja interesse em ajustar previamente acordos 

versando sobre matéria processual diante da incerteza quanto às características da disputa, 

ou mesmo ao reconhecimento da eficácia da avença pelo juízo255. O importante, sob a 

perspectiva deste trabalho, é a dimensão prática da previsão legal, e as oportunidades 

geradas para o processualista de criar eficiências no processo, no contexto de casos 

concretos. 

Alguns desenhos surgidos de arranjos contratuais criativos foram construídos em 

contextos específicos, para lidar com incentivos das partes e advogados à resolução de 

demandas ou mesmo para as necessidades específicas de um setor, e se consolidaram em 

novas práticas, tornando-se novos mecanismos, com identidade e funcionalidade própria. 

Chamamos tais modalidades de desenhos “cristalizados”. 

Um exemplo disso é a “advocacia colaborativa”. A advocacia colaborativa é um 

acordo feito pelas partes e pelos advogados em suas capacidades individuais, em que os 

                                                        
255 Sobre o tema, vide: CABRAL, Antônio do Passo. Convenções Processuais. Salvador: Juspodivm, 2016. 
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advogados se comprometem a cessar a sua representação se a atuação no procedimento 

consensual facilitativo não for bem sucedida, o caso devendo então seguir para o litígio. 

Este modelo propõe uma mudança fundamental do enfoque adversarial da advocacia 

para a advocacia em um ambiente colaborativo, em que o comprometimento das partes é 

firmado para a obtenção do acordo, fora do modelo tradicional de litígio. O acordo prévio 

firmado entre os clientes e os advogados, que dele participam como partes, serve para 

alinhar os incentivos de todos à resolução consensual da disputa. O acordo das quatro 

partes impede os advogados de prosseguir no litígio. Se as partes decidirem utilizar o 

tribunal, advogados diferentes dos que participaram do processo colaborativo deverão ser 

contratados. 

Como os advogados concordam em renunciar à sua representação caso os clientes se 

decidam pelo litígio, cria-se o incentivo prático para evitá-lo. Ainda que a prática 

colaborativa não tenha os seus contornos universalmente definidos, os seus praticantes 

defendem que a estipulação de renúncia do advogado em caso de litígio é o requisito 

mínimo para se poder chamar uma prática de colaborativa. O processo colaborativo é 

baseado no modelo problem-solving, de negociação com base em interesses. Por vezes, tais 

acordos requerem que advogados desistam da representação, se sentirem que seus clientes 

não estão negociando em boa-fé. Desta forma, a continuidade da negociação serve como 

uma espécie de garantia de que ela prossegue em boa-fé. 

O processo, também conhecido como four ways, envolve uma série de reuniões com 

as partes e advogados, desenhadas para fomentar o trabalho em equipe, com comunicação 

aberta e honesta, cooperação, boa-fé e disposição em escutar ativamente o outro lado. O 

processo tem como perspectiva o relacionamento futuro das partes. 

Ao remover o elemento adversarial do processo, a pressuposição é de que as práticas 

colaborativas possam promover um novo nível produtivo de relacionamento entre as 

partes. Ainda que a prática seja mais presente em questões envolvendo direito de família, 

nada impede a sua aplicação em contextos empresariais. 

Uma variação da prática colaborativa é a “prática cooperativa”, que incorpora muitas 

das características da prática colaborativa, apenas sem a exigência da renúncia dos 

advogados no caso de litígio. O movimento cooperativo é ainda bem menor em termos de 

popularidade do que o colaborativo. A prática cooperativa inclui um acordo escrito para a 

revelação total e completa de informações financeiras, combinações para evitar 
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procedimentos custosos de provas, utilização conjunta pelas partes de avaliações e perícias 

e aplicação do modelo de negociação baseada em interesses. 

Um outro exemplo de modelo cristalizado são os “comitês de resolução de disputas”, 

ou “dispute resolution boards” (DRBs), utilizados no setor de construção civil. Em termos 

simples e em sua prática mais ampla, tais mecanismos funcionam da seguinte forma: no 

início de um projeto de construção que tenha potencial contencioso, as partes iniciais 

montam um painel composto por três especialistas neutros.  

O painel tem encontros regulares, às vezes com as partes envolvidas, para 

compreender, antecipadamente, os problemas possíveis, recebendo relatórios de progresso 

e documentos relevantes. O painel tem um importante papel preventivo. O conflito será 

submetido ao DRB apenas se negociações falharem.  

Quando a disputa se apresenta ao DRB, seus membros muito possivelmente já estão 

familiarizados com a situação e têm a capacidade de decidir com notável celeridade. As 

decisões podem ser apenas recomendações, podem ser vinculantes por um período de 

tempo, podem ser vinculantes mas apeláveis ou podem ser vinculantes e finais, 

dependendo do acordo firmado pelas partes envolvidas no projeto. Diversas obras 

mundiais de grande escala vêm utilizando com sucesso os DRBs. 

Em 1996, foi criada a Dispute Resolution Board Foundation (“DRBF”), cujo 

objetivo era promover o uso e as vantagens técnicas do DRB. Esta fundação também 

publicou seu modelo de contrato em 2004. Várias outras instituições importantes o 

fizeram, tal qual a American Arbitration Association (“AAA”), a Câmara de Comércio 

Internacional de Paris (“ICC”), e instituições nacionais como a Câmara de Mediação e 

Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), em São Paulo, e a Câmara 

Brasileira de Mediação e Arbitragem (CBMA), no Rio de Janeiro. Segundo a DRBF, a 

utilização de DRB's nos projetos de construção civil multiplicou-se velozmente a partir de 

2001 e tem obtido resultados excepcionais em termos de redução de litígio e economia de 

custos256. 

O Brasil vem incluindo DRBs em suas cláusulas contratuais e já conta com 

experiências concretas. Um exemplo conhecido é o contrato envolvendo a expansão do 

sistema de metrô da cidade de São Paulo, que continha cláusula em conformidade com o 

                                                        
256 Vide: DRBF, The Dispute Resolution Board Foundation. Dispute Resolution Board Foundation, Moving 

projects forward since 1996, homepage do site, Charlotte, NC, U.S. Disponível em:  www.drb.org Acesso 

em: 1 dez. 2016. 

http://www.drb.org/
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modelo recomendado pelo Banco Mundial, financiador da obra. O DRB foi efetivamente 

implementado, ainda que não exista muita informação disponível sobre seu funcionamento 

ou resultados. O crescimento da utilização de DRBs no Brasil é inexorável, dada a fartura 

de informação sobre o sucesso mundial do instituto, para evitar atrasos, paralisações ou os 

custos das demandas judiciais e arbitragens. 

Em vez de cegamente repetir o modelo estrangeiro, o especialista nacional tem a 

oportunidade superior de customizar os comitês de resolução de disputas aos contextos 

nacionais com criatividade, e criar novos modelos, capazes de lidar virtualmente com 

qualquer conflito que surja no campo da construção civil no país. 

De qualquer maneira, existe bastante espaço e perspectiva para a atuação do 

processualista, extrajudicial e judicialmente – com a inovação do CPC –, para utilizar os 

conceitos aqui expostos no desenho de arranjos procedimentais contratuais, seja 

previamente ou na hora da disputa, que sejam adequados aos objetivos das partes e aos 

obstáculos à resolução consensual. 

4.2  Programas de Indenização 

Como amplamente exemplificado no presente trabalho, programas de indenização 

estão entre os sistemas mais visíveis desenhados para a resolução de disputas. Tais 

sistemas podem ser públicos ou privados, nacionais ou internacionais, e ter ou não o apoio 

governamental. Os casos nacionais de destaque compreendem a CI 3054, o PI 447 e o PIM 

da Fundação Renova.  

Entre os casos norte-americanos de maior destaque, encontramos o September 11th 

Compensation Fund de 2001; o Gulf Coast Claims Facility de 2010, criado para a 

indenização das vítimas do vazamento de petróleo no Golfo do México pela empresa 

British Petroleum – programa que, parcialmente frustrado, foi transferido para a supervisão 

judicial no renomeado Deepwater Horizon Oils Spill Trust, de 2012257 ; e diversas outras 

iniciativas, como as referentes à contaminação de vítimas com amianto, implantes de 

                                                        
257 Sobre o caso, vide: DEEPWATER HORIZON, Court-Supervised Settlement Program. (MDL 2179 In 

re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-

Authorized Website.) If you or your business were harmed by the Deepwater Horizon Oil Spill, you may be 

able to get payments and other benefits from two separate legal settlements, homepage do site, U.S., last 

updated Dec. 22, 2012. Disponível em: http://www.deepwaterhorizonsettlements.com/ Acesso em: 1 dez. 

2016. 

http://www.deepwaterhorizonsettlements.com/
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silicone, e vítimas de ataques terroristas, como no ataque à bomba na maratona de Boston 

em 2013. Com efeito, a prática das claims resolution facilities (ou “câmaras de 

indenização”) é muito comum nos Estados Unidos da América258. 

Entre outros exemplos citados no presente trabalho, vale ressaltar o programa de 

indenização mantido pelo governo israelense para vítimas de ataques terroristas; o Parker 

Settlement de 2009, criado pela empresa ITR Pirelli para indenizar as vítimas do cartel 

internacional de mangueiras marítimas do qual fez parte; e o UN Compensation 

Commission de 1990, estabelecido após a invasão do Kuwait pelo Iraque, que envolveu a 

indenização de requerentes de mais de 100 países diferentes, com base em critérios 

estabelecidos pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. 

Com objetivos e escopos diversos, tais sistemas compreendem, em regra, o trabalho 

do designer de:  

(i) identificação e mapeamento de partes; 

(ii) definição, com as partes instituidoras, dos objetivos, propósitos e diretrizes 

do sistema;  

(iii) apoio na definição de critérios de legitimidade e indenizatórios;  

(iv) desenvolvimento do protocolo e critério de avaliação de demandas;  

(v) criação de mecanismos processuais que possibilitem a composição, com a 

utilização de mecanismos adequados de solução de controvérsias, como 

avaliação neutra preliminar, mediação, arbitragem e variações, entre outros;  

(vi) o trabalho político de envolvimento das partes interessadas e afetadas na 

construção do sistema, inclusive órgãos governamentais;  

(vii) desenvolvimento de estratégia de legitimidade;  

(viii) seleção e treinamento de pessoal;  

(ix) supervisão da estruturação física - escritórios, estratégias itinerantes, sistema 

de tecnologia de informação; 

(x) supervisão da implementação, com a realização de reuniões, verificação de 

documentos e avaliação de informações;  

(xi) desenvolvimento de formulários e veículos jurídicos;  

(xii) estratégia de comunicação e disseminação;  

                                                        
258 Cf. McGOVERN, Francis E. The What and Why of Claims Resolution Facilities. Stanford Law Review, 

Stanford, CA, v. 57, p.1361-1389, 2005 (p. 1376). 
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(xiii) desenvolvimento de fontes de informação que facilitem a composição; 

(xiv) distribuição de fundos;  

(xv) desenvolvimento de sistemas para atendimento on-line; 

(xvi) organização sistemática de coleta de dados para constante avaliação; 

(xvii) revisão constante do programa; 

(xviii) demais providências conforme o caso.  

 

Sistemas de indenização bem executados são arranjos capazes de trazer benefícios a 

todas as partes envolvidas: beneficiários são indenizados em um meio seguro, confiável e 

supervisionado, de acordo com critérios objetivos legítimos, com tratamento digno e um 

ambiente que proporciona justiça procedimental, sem custos, riscos ou a demora de uma 

ação judicial. 

Os patrocinadores, por sua vez, normalmente desembolsam menos, devido ao corte 

de custos e transação, que são parcialmente revertidos para os beneficiários. A maior 

flexibilidade na análise de informação nesse tipo de iniciativa, por seu turno, gera maior 

número de acordos. Menos dinheiro é desembolsado pelos instituidores e mais dinheiro é 

recebido pelos beneficiários. Além disso, tais programas minimizam o dano à imagem dos 

instituidores, que normalmente é abalada em situações que requerem tais sistemas. 

Autoridades públicas, como defensores públicos ou membros do Ministério Público, 

normalmente sujeitas a certas limitações no tocante à intromissão em relações privadas 

negociadoras de indenização, podem ter participação ativa e fundamental para legitimar a 

iniciativa, ao mesmo tempo que obtêm o efetivo comprometimento dos instituidores em 

cumprir à risca as suas obrigações e responsabilidades para com a sociedade e as vítimas, 

em parâmetros dignos.  

As iniciativas de participação colaborativa de autoridades em sistemas de 

indenização no país, com os exemplos mencionados, têm se provado muito mais efetivas 

para a tutela de vítimas do que o ajuizamento de ações ou outras formas de pressão nesse 

tema. 

4.3  Sistemas organizacionais e institucionais 

Os sistemas organizacionais e institucionais de resolução de disputas podem ser 

internos ou externos, públicos ou privados. As instituições, entendidas como as agregações 
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de indivíduos e grupos por meios formais ou informais, vinculados por uma série de 

regulações, normas e entendimentos implícitos do mundo, são uma força substancial 

constituinte da sociedade e da horda de interações sociais que brotam desse 

comportamento agregacionista259. Para o campo de resolução de disputas, a oportunidade 

de estudar o comportamento sistemático de uma organização no gerenciamento de 

conflitos é ampla. 

Muito da literatura sobre desenho de sistemas de disputas tem o enfoque 

institucional, aplicando os conceitos deste campo para organizações, externamente ao 

sistema de justiça. Cathy Constantino260 elabora uma série de diretrizes de desenho com o 

objetivo de se resolverem disputas internas às organizações, utilizando como base a 

literatura e as pesquisas empíricas do campo de resolução de disputas.  

Shariff261, ao tratar do desenho de sistemas de disputas internos a instituições, 

desenvolve uma moldura que identifica três pilares institucionais: (i) o pilar regulatório, 

que opera pelos meios coercitivos das leis, regras e regulações; (ii) um pilar normativo, 

que opera por meio de padrões e mecanismos persuasivos, como obrigações profissionais e 

experiência; (iii) um terceiro pilar, cognitivo, que opera pelos símbolos tácitos e estruturas 

cognitivas por meio dos quais conhecemos o mundo. 

Shariff identifica cinco variáveis principais que sistemas institucionais de resolução 

de disputas devem observar: adesão, escopo, centralização, controle e flexibilidade. 

Adesão refere-se ao número e identidade das partes constituintes. A escolha de “quem está 

dentro ou fora” é uma importante variável. A segunda é o escopo, elemento que se refere à 

definição da jurisdição ou área de preocupação da instituição. É a questão de “o que” será 

tratado no sistema institucional. A centralização diz respeito a onde as atividades serão 

realizadas dentro da instituição. A quarta variável, controle, refere-se à instância por meio 

da qual as decisões são tomadas na instituição. Por fim, a flexibilidade é a variável que 

define o quanto a instituição permite adaptações e mudanças. Com base nessas variáveis, o 

autor identifica as seguintes diretrizes para o desenho de sistema de disputas institucional: 

                                                        
259 SHARIFF, Khalil Z. Designing Institutions to Manage Conflict: Principles for the Problem Solving 

Organization. Harvard Negotiation Law Review, Cambridge/MA, v. 8, p. 133-170, Spring 2003 (p. 136). 
260 CONSTANTINO, Cathy A.; SICKLES-MERCHANT, Christina. Designing Conflict Management 

Systems: A Guide to Creating Productive and Healthy Organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass Press,  

1996. 
261  SHARIFF, Khalil Z. Designing Institutions to Manage Conflict: Principles for the Problem Solving 

Organization. Harvard Negotiation Law Review, Cambridge/MA, v. 8, p. 133-170, Spring 2003 (p. 136). 
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 Instituições devem se esforçar por inclusividade, incorporando em sua estrutura 

todos os indivíduos e grupos potencialmente afetados pelo trabalho delas; 

 Instituições devem buscar a cobertura ampla dos temas de interesse relacionados à 

adesão institucional, em vez de limitar temas e áreas específicas; 

 Instituições devem buscar profundidade de jurisdição nos temas em que têm poder 

de funcionar e temas incluídos em seu mandato; 

 Instituições devem construir fontes centrais de reunião e disseminação de 

informações; 

 Instituições devem descentralizar e proliferar discussões e conversas entre os seus 

membros em múltiplos fóruns e formas; 

 Instituições devem conferir controle sobre as decisões a aqueles mais interessados e 

afetados por elas; 

 Instituições devem incorporar oportunidades de revisões regulares das decisões 

principais do desenho, para integrar experiência e aprendizado.  

Sobre os sistemas organizacionais ou institucionais privados e internos, Howard 

Gadlin262 cunhou o conceito de "sistemas integrados de gerenciamento de conflitos”, o 

“Integrated Conflict Management Systems” (ICMS), ao aplicar as noções da negociação 

baseada em interesses com o objetivo de identificar, prevenir, gerenciar e resolver conflitos 

em organizações. Políticas e práticas organizacionais podem ser desenhadas para fomentar 

ambientes de trabalho saudáveis e abertos, em que conflitos possam ser controlados.  

O conceito surgiu na década de 1990 nos Estados Unidos, com a infusão das técnicas 

e dos mecanismos de resolução de disputas aos princípios do desenvolvimento 

organizacional. O enfoque apresenta diversas vantagens em relação ao modelo tradicional 

de gerenciamento de ambiente de trabalho, normalmente orientado para o gerenciamento 

de risco jurídico e resolução de conflitos apenas após o fato. 

Os sistemas integrados empregam uma série coordenada de mecanismos 

organizacionais de fácil acesso para identificar conflitos em estágios iniciais, gerenciá-los, 

                                                        
262 GADLIN, Howard. Bargaining in the Shadow of Management: Integrated Conflict Management 

Systems. In: MOFFIT, Michael L.; BORDONE, Robert C. The Handbook of Dispute Resolution. San 

Francisco, CA: Jossey-Bass Press, 2005, p. 371.  
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e cuidadosamente prevenir que ganhem escala, com o objetivo de resolvê-los com 

eficiência, para a manutenção de relações de trabalho positivas.  

Estratégias como essa vão além da resolução de disputas individuais, pois permitem 

identificar as raízes que causam os conflitos e podem revelar os problemas sistêmicos de 

uma organização. Coletivamente, funcionários têm a responsabilidade de informar a 

administração sobre os problemas sistêmicos, para que as práticas, procedimentos e 

políticas que sustentam esses problemas possam ser alterados apropriadamente.  

Tais arranjos procedimentais internos pressupõem que todos no ambiente de trabalho 

– gerentes e empregados – devam ser capazes de usar o sistema para atender a suas 

preocupações, mesmo e principalmente aquelas sobre as quais não existem regras ou 

política estabelecida. Não somente, o sistema apoia a diversidade de ideias e pessoas, 

tolerando diferenças, opiniões diversas e desacordos, movendo a organização para resolver 

tensões e problemas no menor nível possível.  

Uma boa estratégia, segundo o autor, é também o estabelecimento de múltiplos 

pontos de acesso, para que qualquer indivíduo na organização possa identificar um fácil 

ponto de contato, sempre garantindo que haja um opção revestida de confidencialidade. 

Meios formais e informais podem ser estabelecidos para lidar com os problemas e as várias 

opções e pontos de acesso devem ser integrados e oferecer feedback para o dia a dia 

gerencial da organização.  

Normalmente, a participação dos funcionários nos processos de gerenciamento de 

disputas é voluntária, com a garantia de pelo menos um canal confidencial, e a 

possibilidade de utilização de profissionais neutros na organização, mediadores, árbitros ou 

ouvidores. Tais sistemas pressupõem o apoio da alta administração e políticas 

organizacionais que proíbam retaliação implícita ou explícita pela participação de boa-fé 

no sistema.  

Trata-se de mais do que um enfoque sofisticado para lidar com conflitos em 

organizações: é a expressão de filosofia e visão organizacional, comprometida com 

equilíbrio, abertura, transparência mútua a todos que trabalham em uma organização, 

sejam empregados ou gerentes.  

O objetivo de tais arranjos é assegurar que assuntos possam ser trazidos à tona sem 

medo ou receio de retaliações, como já foi apontado, e com a expectativa realista de que a 

questão será tratada equilibradamente. A estratégia contempla medidas proativas, como a 
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educação interna para proporcionar aos membros da organização habilidades, técnicas e 

motivação para reduzir conflitos e melhorar as relações no ambiente de trabalho. 

Outros exemplos de sistema internos de gerenciamento de conflitos são as políticas 

internas de instituições para lidar com questões de assédio sexual. Essas políticas 

compreendem múltiplos pontos de entrada, canais informais, anônimos, ou formais, com o 

uso de mediação e processos adjudicantes de punição263. 

Existem também os sistemas organizacionais voltados à resolução de disputas 

externas às organizações. Empresas podem se valer da utilização sistemática de métodos 

consensuais de resolução de disputas, na busca de melhores resultados, como manutenção 

de relacionamentos e substancial redução de custo.  

Um exemplo é o programa de Early Dispute Resolution – EDR – (Programa de 

Solução Antecipada de Disputas), desenvolvido pela General Electric Company (GE). O 

programa surgiu na década de 90 fortemente baseado em mediação, com o uso de 

negociação e outros métodos quando adequados, resultando em uma economia na ordem 

de US$ 40 milhões no ano de 2000 para toda a companhia. Se fossem computados o tempo 

utilizado por funcionários internos e a preservação de relacionamentos no mercado, o valor 

mencionado poderia ser substancialmente aumentado264.  

A GE sempre se mostrou como uma empresa apoiadora dos métodos consensuais de 

resolução de disputas. O fundamento do EDR foi a aplicação da metodologia de controle 

de qualidade Six Sigma, voltada para a melhoria de processos, medições quantitativas e 

foco no cliente, para os procedimentos de resolução de disputas. Seguindo a estratégia do 

responsável jurídico pela resolução de disputas, o designer P. D. Villarreal, a empresa 

tratava os conflitos como uma espécie de defeito, tais como os defeitos de fabricação de 

produtos que o método Six Sigma buscava combater265.  

Empresas podem desenvolver sistemas de tratamento interno de suas disputas, com 

vistas à avaliação cautelosa e sistemática das variáveis envolvidas em cada caso, como 

                                                        
263 Sobre o tema, vide: ROWE, M. Dealing with harassment: a systems approach. In: STOCKDALE, M. S. 

(Ed.). Women and Work: A Research and Policy Series, v. 5: Sexual harassment in the workplace: 

Perspectives, frontiers, and response strategies. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1996, p. 241-271. 

Vide também: ROWE, Mary. People who feel harassed need a complaint system with both formal and 

informal options. Negotiation Journal, New York, v. 6, n. 2.  p. 161-172, Apr. 1990.  
264 WHEELER, Michael A.; MORRIS, Gillian. GE’s Early Dispute Resolution Initiative (A). Harvard 

Business School Case 801-395, June 2001. Disponível em: 

http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=28208 Acesso em: 1 dez. 2016.  
265 Vide: ROGERS, Nancy H.; BORDONE, Robert C.; SANDER, Frank E. A.; McEWEN, Craig. 

Designing Systems and Processes for Managing Disputes. New York: Wolters Kluwer, 2013, p. 392. 
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interesses e objetivos das partes, questões de relacionamento, custos, riscos, opções e 

alternativas, tanto no que toca ao processo quanto à substância, critérios objetivos 

aplicáveis, quantificação de propostas aceitáveis, bem como a canalização dos casos para 

os mecanismos adequados e treinamento de equipes de negociação e resolução de disputas.  

O CPR Institute – International Institute for Conflict Prevention and Resolution – 

criou o “early conflict assessment toolkit”, ou “caixa de ferramentas para a avaliação 

antecipada de conflitos”266, como uma metodologia que tem por objetivo fornecer subsídios 

para: (i) a prévia análise e identificação de riscos de casos; (ii) avaliação de potenciais 

soluções; (iii) definição de estratégias para calibrar as necessidades dos negócios das 

empresas envolvidas em disputas, com melhorias de relacionamento comercial; e (iv) 

redução de custos jurídicos, custos de acordo e de resolução dos conflitos. 

Algumas organizações na iniciativa privada já reconheceram que a capacidade de 

negociar e resolver suas disputas com eficiência é uma das principais competências que 

seus administradores podem ter. Hallam Movius e Lawrence Susskind267 trazem a 

inovadora ideia de que a capacidade de negociação em organizações não pode ser tratada 

como competência individual, mas sim como uma competência organizacional. Tal 

necessidade se torna ainda mais aguda se a organização a que nos referimos é uma 

entidade pública.  

De fato, treinamentos, seminários e eventos sobre técnicas de negociação e métodos 

de resolução de conflitos para agentes públicos, prática muito usual hoje em dia em 

diversas empresas e também em órgãos e entidades da Administração, provavelmente terão 

impacto pouco durador no sentido de transformar a maneira como tais entidades lidam com 

os seus problemas. Quando os executivos ou agentes retornam para a sua atividade diária, 

estes se deparam com uma miríade de obstáculos no órgão ou entidade em que estão 

alocados, e rapidamente abandonam os conhecimentos adquiridos. Com o tempo, em 

alguns casos, agentes são realocados, e o investimento realizado naquele treinamento se 

perde, em termos de benefício direto.  

Susskind e Movius sugerem que barreiras organizacionais mais profundas sejam 

endereçadas, para que organizações se tornem capazes de melhorar sua capacidade de 

                                                        
266 Vide: CPR, International Institute for Conflict Prevention & Resolution. Early Case Assessment 

Guidelines. New York, U.S. Disponível em:  https://www.cpradr.org/resource-center/toolkits/early-case-

assessment-guidelines. Acesso em: 1 dez. 2016. 
267 SUSSKIND, Lawrence; MOVIUS, Hallam. Build to Win: Creating a World Class Negotiating 

Organization. Cambridge, MA: Harvard Business Press, 2009. 

https://www.cpradr.org/resource-center/toolkits/early-case-assessment-guidelines
https://www.cpradr.org/resource-center/toolkits/early-case-assessment-guidelines
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negociação. Os autores afirmam que as organizações devem ser “construídas para vencer”, 

ou seja, para realizar processos de solução de problemas e controvérsias equilibrados e 

justos, vantajosos e sustentáveis. Se a organização for “construída” para ser consensual, os 

resultados poderão ser alcançados mais rapidamente, melhores práticas poderão ser 

registradas, mecanismos de avaliação de sucessos e fracassos poderão ser implementados, 

incentivos poderão ser alinhados e o contínuo aprimoramento se torna possível.  

Os autores sugerem uma estratégia com os seguintes passos: (i) diagnóstico dos 

padrões das negociações realizadas pelas organizações; (ii) a definição pela alta 

administração de critérios de sucesso em tais negociações; (iii) o desenho de um programa 

de treinamento sob medida para o contexto; (iv) desenvolvimento de medidas para 

retenção do conhecimento, como premiação de campeões, treino de treinadores, 

uniformização de gramática e terminologia – do campo da negociação baseada em 

interesses –, criação de fontes de informação internas e registros de experiências; (v) 

constante diagnóstico e enfrentamento de barreiras persistentes para atingir tais objetivos. 

Sistemas institucionais também podem ser públicos. Os artigos 172 do Novo CPC e 

32 da Lei de Mediação estabelecem que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à 

solução consensual de conflitos no âmbito administrativo. O artigo 43 da citada lei 

estabelece que os órgãos e entidades da administração pública poderão criar câmaras para a 

resolução de conflitos entre particulares, que versem sobre atividades por eles reguladas ou 

supervisionadas. 

Como já foi aqui abordado, o artigo 165 do Novo CPC estabelece um raio 

considerável de atuação para os Tribunais, em sintonia com os termos da Resolução 

125/2010 do CNJ, art. 7o, por meio da criação dos núcleos permanentes de métodos 

consensuais de solução de conflitos (NUPEMECs). Tais núcleos possuem considerável 

autonomia para desenvolver a política judiciária de tratamento adequado de conflitos e 

para planejar, implementar, manter e aperfeiçoar ações voltadas ao cumprimento das metas 

da Resolução n. 125/2010 do CNJ.  

As estratégias desenhadas pelos Tribunais, pela União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios podem muito bem se valer dos conceitos de DSD. E, de fato, existem 

diversas iniciativas interessantes nesse sentido já concretizadas no país. Uma delas foi 

divulgada pela edição X do concurso do Instituto Innovare (de práticas que contribuem 

« para o aprimoramento da Justiça no Brasil »), em 2013, e consistiu na realização de 
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audiência coletiva para desocupação de imóvel em Minas Gerais268. A audiência coletiva 

explicou detalhadamente para as diversas famílias e vendedores ambulantes que ocupavam 

o imóvel o andamento do processo judicial, o procedimento de desocupação e a assistência 

que receberiam para a mudança, permitindo-lhes também a oportunidade de se manifestar. 

Depois, as partes foram atendidas individualmente, o que resultou em 100% de êxito nos 

acordos. A audiência contou com a presença de diversos atores além do Judiciário, entre os 

quais o Ministério Público, Estado e a Municipalidade. 

Outra experiência interessante diz respeito à desapropriação de imóveis no entorno 

do aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, que envolveu cerca de 348 casos 

de ação judicial, em 2011269. O procedimento estruturado compreendeu a identificação dos 

expropriados, um procedimento de avaliação judicial prévia dos imóveis, a preparação dos 

expropriados para as sessões de conciliação por meio de audiências públicas prévias e 

fornecimento de informações, a realização de conciliações e o lançamento de opções 

criativas, como propostas de novas moradias, para facilitar os acordos. Como ressalta 

Paulo Marcos Rodrigues de Almeida, o programa foi extremamente bem sucedido, e 

obteve 100% de acordo nas ações ajuizadas. 

De fato, uma reforma estrutural de um Tribunal em si poderia ser realizada com base 

no processo de DSD. O tema de reforma de tribunais é bastante explorado no sistema 

jurídico norte-americano. Como propõe Hallie Fader270, esse processo pode se beneficiar 

muito dos conceitos de DSD.  

Como sugere a autora, o processo de DSD pode potencialmente ser utilizado para a 

reforma da Justiça como um todo, por meio do passo a passo que compreende a reunião de 

informações, diagnóstico, envolvimento das partes e lideranças, o desenho do sistema 

propriamente dito, com a definição dos objetivos de curto e longo prazo, com a alocação 

de recursos, capacidades e construção de processos, o treinamento e motivação das pessoas 

envolvidas, a implementação e constante avaliação do sistema. 

                                                        
268  CASTRO, Dayse Starling Lima (juíza). Justiça de soluções – desocupação humanizada. Instituto 

Inovare, Belo Horizonte, edição X, 2013. Disponível em: 

http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/justica-de-solucoes-desocupacao-humanizada. Acesso em: 1 

jan. 2017. 
269 Vide: ALMEIDA, Paulo Marcos Rodrigues de. A conciliação como método judicial de solução rápida e 

pacífica de desapropriações: a experiência de Guarulhos. In: GABBAY, Daniela Monteiro; TAKAHASHI, 

Bruno. Justiça Federal: inovações nos mecanismos consensuais de soluções de conflitos. Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2014, p. 455-481. 
270 FADER, Hallie. Designing the Forum to Fit the Fuss: Dispute Systems Design for State Trial Courts. 

Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 13, n. 2, p. 481-508, Spring 2008. 

http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/justica-de-solucoes-desocupacao-humanizada
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4.4  Sistemas on-line 

De acordo com Ethan Katsh271, o conceito de resolução de disputas on-line – online 

dispute resolution (ODR) – diz respeito à incorporação de ferramentas do cyber-space aos 

objetivos e processos de resolução de disputas. Katsh e Rabinovich adicionam272: 

Aqueles que desenham sistemas de resolução de disputas estão perdendo 

muitas possibilidades de prevenir as disputas e responder a elas se não 

compreenderem e utilizarem a tecnologia da informação. O DSD (assim 

como a resolução de disputas em geral) orbita em torno da comunicação, 

processamento e gerenciamento de informação. A tecnologia da 

informação, portanto, deve ser uma aliada natural de um processo com 

intensa troca de informação como o DSD. Tais processos são, todavia, 

complexos e mutáveis. Em consequência, a comunicação digital 

provavelmente não apenas apoiará o DSD, mas também terá impacto na 

maneira como o DSD conduzirá o ofício de design no futuro. (Tradução 

nossa.) 

Existem diversos exemplos de sistemas de resolução de disputas on-line, no Brasil e 

no mundo. Como foi mencionado neste trabalho, talvez o caso de maior destaque mundial 

seja o eBay Dispute Resolution Center, desenhado para a resolução de disputas entre 

compradores e vendedores em sua plataforma de comércio eletrônico. 

Com efeito, outros “marketplaces”, ou plataformas on-line, como a AirBnb273, que 

conecta hóspedes e anfitriões para locações pontuais de dormitórios e imóveis, vêm 

criando seus próprios e criativos centros de resolução de disputas, para garantir a satisfação 

de seus usuários. Como foi demonstrado por Colin Rule no emblemático exemplo do eBay, 

ter um canal eficiente e rápido de resolução de disputas é um aspecto importante para a 

                                                        
271 KATSH, Ethan. Online Dispute Resolution. In: The Handbook of Dispute Resolution. San Francisco, 

CA: Jossey-Bass, 2005. 
272 RABINOVICH-EINY, Orna; KATSH, Ethan. Technology and the Future of Dispute Systems Design. 

Harvard Negotiation Law Review, Cambridge, MA, v. 17, p. 152-199, 2012, p. 177. “Those designing 

dispute systems are missing many opportunities to more effectively prevent and respond to disputes if they 

do not understand and use information technologies. DSD (as well as dispute resolution more generally) 

revolves around the communication, processing and management of information. Information technologies, 

therefore, should be a natural ally for an information intensive process such as DSD. Such processes are, 

however, both complex and frequently changing. Consequently, digital communication is likely not only to 

play a supporting role for DSD, but will also have an impact on the manner in which DSD carries out the 

design task in the future”. 
273 Vide: AirBnb. How can we help? What is the Resolution Center?, página do sítio AirBnb (de 

acomodações ao redor do mundo), sediado em San Francisco, CA, e fundado em 2008. Disponível em: 

www.airbnb.com/help/article/767/what-is-the-resolution-center Acesso em: 1 dez. 2016. 

http://www.airbnb.com/help/article/767/what-is-the-resolution-center
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satisfação de clientes, que justifica o investimento de plataformas e marketplaces em tais 

iniciativas.  

Alguns modelos interessantes foram desenvolvidos com a combinação dos conceitos 

de negociação baseada em interesses e ferramentas tecnológicas. Exemplos são o 

Cybersettle e SmartSettle274, que criaram o conceito de “blind bidding” on-line. Por esse 

mecanismo, as partes, em negociação on-line para um acordo, separada e 

confidencialmente, informam a máquina sobre quanto estão dispostas a aceitar no 

máximo/mínimo para pagar/receber pelo acordo.  

As partes concordam que, se o raio de diferença estiver em uma certa margem de 

porcentagem, elas aceitam dividir a diferença e fazer o acordo. Se as partes não estiverem 

no raio de acordo, a máquina as informará de que não houve acordo, sem revelar as 

propostas feitas. O processo pode ser repetido por algumas rodadas, até que o acordo seja 

alcançado.  

Um outro modelo útil é o denominado “mediation room”, que fornece um software 

que facilita as discussões on-line das partes. As sessões de mediação podem ser feitas por 

meio de sítios eletrônicos seguros, que garantem a confidencialidade, e fornecem uma 

espécie de vídeo-conferência entre as partes e o mediador, com ferramentas de 

comunicação adequadas à mediação, para que o mediador possa gerenciar o fluxo de 

informação. A ferramenta é útil para a mediação entre partes em localidades distantes. 

Em questões de consumo, existem diversos sítios eletrônicos que criam rankings de 

reputação das empresas, com base em suas estatísticas de resolução de disputas. Tais sítios 

podem ser acessados por consumidores, que postam suas reclamações. O maior exemplo 

do país é o Reclame Aqui. O Ministério da Justiça lançou-se em iniciativa semelhante, o 

Consumidor.gov275.  

Nesses canais, as reclamações são normalmente encaminhadas para canais de 

atendimento de consumidores internos às empresas. Algumas agências reguladoras e 

                                                        
274 Vide: CYBERSETTLE. Sítio pioneiro de resolução de disputas, New York. Disponível em: 

http://www.cybersettle.com/pub. Acesso em: 1 dez. 2016; SMARTSETTLE Online Negotiation System. 

Canadá-U.S. Disponível em: http://www.smartsettle.com . Acesso em: 1 dez. 2016. Vide ainda: 

CYBERSETTLE. Web Assisted Claim Settlement, New York. Disponível em: 

http://www.cybersettle.com/pub/home/products/claimresolution.aspx Acesso em: 1 dez. 2016. 
275 Vide: RECLAME AQUI. Resolver um problema é mais fácil do que você imagina. Página inicial do 

sítio de reclamações. Fundado por Mauricio Vargas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2001. 

Disponível em: www.reclameaqui.com.br  Acesso em: 1 dez. 2016; e BRASIL. Consumidor.gov.br. Sítio “de 

serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de 

consumo pela internet”, monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon – do Ministério da 

Justiça, Procons e outros órgãos estatais. Disponível em: consumidor.gov.br Acesso em: 1 dez. 2016.  

http://www.cybersettle.com/pub
http://www.smartsettle.com/
http://www.reclameaqui.com.br/
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PROCONs municipais também mantêm tais portais276. Como foi abordado anteriormente, 

existem diversos sítios eletrônicos de conciliação on-line, nos quais as partes são 

convocadas para uma “audiência de conciliação virtual”, por meio de um chat, em que um 

conciliador tentará conduzir as partes a um acordo. 

A resolução de disputas on-line é uma grande aposta da União Europeia para a 

resolução de questões de consumo internacionais. Nesses casos, o alto custo de litigar em 

um outro país por um bem de pequeno valor causa diversos problemas aos consumidores. 

A UNCITRAL, braço da Organização das Nações Unidas para o campo de direito do 

comércio internacional, vem desenvolvendo um interessante projeto e diversas propostas 

nesse sentido277.  

Potencialmente, as aplicações de ODR são múltiplas, com potencial para facilitar 

diversas modalidades de disputas por meio dos diferentes mecanismos processuais, como a 

negociação, mediação, arbitragem e híbridos. Atualmente, todavia, o ODR se mostra como 

uma tendência consolidada mais na esfera do comércio eletrônico e intermediações na 

Internet, como mercado de produtos usados e redes sociais. Como pontua Daniel do 

Amaral Arbix278, os mecanismos de ODR fornecem uma nova porta, com o uso de 

tecnologias persuasivas, capaz de gerar novas experiências para os consumidores e 

resolver problemas que os demais métodos consensuais não conseguem resolver. 

                                                        
276 Como exemplos, temos a Agência Nacional de Telecomunicações, (ANATEL), a Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac), o Banco Central do Brasil (BACEN) e o PROCON Paulistano. 
277 Vide: UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law. Online Dispute 

Resolution: Online Ressources. Disponível em: 

http://www.uncitral.org/uncitral/publications/online_resources_ODR.html  

Acesso em: 1 dez. 2016. 
278 ARBIX, Daniel do Amaral. Resolução online de controvérsias – tecnologias e jurisdições. 2015. 255 p. 

Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 178. 
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5  CONCLUSÃO 

O direito processual evoluiu para o momento da instrumentalidade metodológica do 

processo, com a consequente inclusão dos mecanismos consensuais em sua pauta. O Novo 

Código de Processo Civil, novos instrumentos legislativos e a política pública sobre a 

gestão de conflitos confiaram em grande medida em tais mecanismos como uma promessa 

para trazer soluções aos problemas relacionados à insatisfação com a prestação 

jurisdicional. Não faltam situações em que pessoas, comunidades, organizações, 

instituições públicas e privadas poderiam se beneficiar de soluções procedimentais 

adequadas e contextualizadas para a resolução de conflitos. Isso requer do processualista 

um novo nível de atuação.  

O menu de opções de canais e mecanismos processuais para a resolução de disputas 

é vasto, assim como as possibilidades de criação de novos arranjos. Isso se aplica tanto aos 

casos mais simples quanto aos mais complexos. A advocacia e a resolução de disputas se 

tornaram atividades mais abrangentes do que a produção de peças processuais em ações 

judiciais, recheadas de argumentos sobre quem está certo ou quem está errado. A prática 

jurídica monolítica de seguir regras procedimentais pré-estabelecidas, como o Código de 

Processo Civil, para resolver todo e qualquer problema já não é suficiente para o estágio de 

evolução do próprio processo civil, da advocacia, dos negócios e da vida em sociedade. 

O processualista não precisa se limitar a seguir processos pré-existentes. Tem ele a 

plena capacidade de desenhar e criar os arranjos procedimentais adequados aos problemas 

que precisa resolver, em conjunto com as partes interessadas.  

As partes, com a sua assessoria, podem construir o seu próprio arranjo procedimental 

adequado, ou optar por utilizar com sabedoria os procedimentos existentes. Para tanto, o 

foco de sua atenção deve se desviar dos mecanismos processuais individualmente 

considerados e voltar-se para os canais e mecanismos processuais existentes e disponíveis 

no contexto, como eles funcionam, interagem, como podem ser melhorados, criativamente 

organizados ou sequenciados, e com qual qualidade estes são ou serão praticados. A isso 

denominamos de “visão sistêmica”. 

A arte e a engenhosidade de conceber, construir e implementar um arranjo 

procedimental ou um sistema de resolução de disputas requer a deliberada, intencional e 
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propositada tarefa de organizar tais procedimentos ou mecanismos processuais e os 

recursos materiais e humanos pertinentes, de maneira efetiva.  

Tais procedimentos, ou sistemas, devem ser capazes de atender aos objetivos das 

partes e de lidar com os impedimentos ou barreiras ao acordo. Os objetivos das partes 

devem ser compreendidos de maneira abrangente, nos aspectos de substância e processo. 

Os elementos de produção, como tempo e custo, não são os únicos fatores nessa equação. 

Os elementos de justiça procedimental, como tratamento digno, voz, imparcialidade do 

neutro, escolha do processo e participação nele, e bem assim a qualidade em geral do 

processo e do resultado em todas as suas variáveis importantes para as partes, devem ser 

considerados no contexto. A esse conjunto de características, atribuímos um único nome: 

adequação. 

Para atingir a adequação, seja na construção de um arranjo procedimental simples, 

uma cláusula escalonada, seja no momento de uma disputa unitária entre duas partes, seja 

no caso do desenho de um sistema para resolução de dezenas de milhares de disputas em 

virtude de uma catástrofe, é necessário o esforço estruturado e criativo do processualista, 

no papel de designer. Para tanto, o processualista deve estar atento e lúcido quanto às 

reflexões pertinentes à tarefa de desenhar sistemas de resolução de disputas.  

O designer deve buscar o conhecimento necessário para identificar a viabilidade de 

uma iniciativa. Deve ter visão sistêmica e condições para diagnosticar o problema e o seu 

contexto. Deve acumular conhecimento sobre os mecanismos processuais existentes, meios 

e maneiras de utilizá-los e combiná-los com encaixe ao contexto. O designer deve buscar o 

autoaprimoramento em habilidades na negociação baseada em interesses e demais 

ferramentas analíticas pertinentes. O designer deve desenvolver criatividade e 

sensibilidade para conceber o arranjo e capacidade para construí-lo colaborativamente com 

as demais partes interessadas e afetadas pela disputa. Não apenas, o designer deve ser 

flexível, avaliar e aprimorar constantemente a sua obra. 

Advogados são potenciais designers, internos ou externos às organizações e 

instituições. Advogados públicos, defensores, membros do Ministério Público, juízes e 

bem assim profissionais de diferentes campos do conhecimento que se dedicam à prática 

de resolver conflitos e disputas, são todos potenciais designers. 

Em um país em que há amplo debate acerca do sistema de justiça com respeito ao 

alto volume de demandas e à alta taxa de congestionamento, e com dificuldades em fazer 

emplacar os métodos consensuais, é necessário apresentar ao processualista um novo 
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enfoque: o desafio com relação aos métodos consensuais neste momento é atrair as partes 

para a sua utilização. Isso só será possível por meio da construção de soluções adequadas, 

contextualizadas, capazes de atender aos objetivos das partes e lidar com as barreiras 

existentes, com a devida produção e qualidade. 

Uma câmara de mediação e arbitragem privada sem movimento, um programa de 

indenização com baixa adesão no grupo de impactados, uma iniciativa de Cartórios e 

Tabeliães em oferecer a mediação que não decola, um sítio de resolução on-line de 

disputas rejeitado por empresas, são todos exemplos de canais que proporcionam 

mecanismos processuais que, por algum motivo, se revelaram inadequados para atender 

aos objetivos e interesses das partes a quem procuram servir e proporcionar meios de 

resolver as barreiras ao consenso. 

Se há alguns anos se pensava que era necessário ter coragem para empreender uma 

iniciativa de desenho de sistemas de disputas, hoje em dia o problema não é mais esse. 

Atualmente já se espera e requer do profissional envolvido na resolução de disputas 

postura que resulte em respostas adequadas. Clientes, empresas, organizações, instituições 

e governos estão sedentos por iniciativas criativas e bem estruturadas de resolução de 

disputas. O campo de oportunidades para a atuação criativa no desenho e implementação 

de procedimentos de resolução de disputas é imenso.  

A autopercepção do processualista como um designer de arranjos procedimentais e 

sistemas consensuais adequados e customizados, a adoção da visão sistêmica, o 

desenvolvimento das habilidades elencadas nesse trabalho, o respeito e lucidez quanto ao 

processo de concepção, construção e implementação de um arranjo procedimental 

consensual são os fatores que construirão a ponte entre a promessa dos mecanismos 

consensuais e a entrega que a sociedade espera. Sem isso, a construção de respostas 

processuais será mais difícil e o risco de inadequação será agravado. 
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