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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


 

 

17 

 
 

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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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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