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Visão Geral 
Em 1998, o Instituto CPR, International Institute for Conflict, Prevention & 

Resolution (anteriormente conhecido como Instituto de Resolução de Conflitos), 

desenvolveu um documento denominado ADR Suitability Screen (“Análise da 

Adequação de ADR”), com o objetivo de auxiliar os advogados e seus clientes a 

decidirem se um conflito específico poderia se beneficiar do uso de algum método 

extrajudicial de solução de conflitos – as “ADRs”. Este instrumento foi adaptado a 

partir do trabalho originalmente desenvolvido por Debevoise & Plimptom, sob a 

liderança de Robert L. King. 

 

Com o passar dos anos, os advogados se tornaram mais experientes e a utilização das 

ADRs ganhou força, em especial a mediação, tornando-se o método mais popular de 

resolução de disputas, não vinculante, nos Estados Unidos. Sob a orientação do 

Comitê para Análise da Adequação do Uso de Processos de ADR do Instituto CPR, o 

ADR Suitability Screen, em vigor no ano de 2001, transformou-se no ADR Suitability 

Guide - Guia sobre a Adequação do Uso de Processos de ADR, incorporando novos 

conhecimentos decorrentes da prática e do estado da arte. 

 

Vale ressaltar que este Guia se aplica a uma grande variedade de conflitos. Alguns 

itens ou seções serão mais relevantes para uma determinada categoria de conflito do 

que outra, como no caso de disputas entre empresas. Este Guia foi elaborado tanto 

para o profissional sem experiência em Processos de ADR como para o advogado 

especializado em resolução extrajudicial de conflitos. 

 

 

 

O que contém o Guia sobre a Adequação do Uso de ADR? 

 
 

 

SEÇÃO 1: ADEQUAÇÃO  DO USO DA MEDIAÇÃO 
 

 

 
Análise de adequação do uso da mediação e comentários: Esta Análise inclui um questionário 

acompanhado de comentários para orientar  os advogados e seus clientes na verificação da viabilidade de 

um conflito ser resolvido por mediação. A Análise está dividida em três áreas de diagnósticos: (1) o 

objetivo das partes no gerenciamento do conflito; (2) a viabilidade de a disputa ser resolvida por meio da 

mediação; (3) os benefícios potenciais da mediação para a disputa em questão. Uma versão da Análise 

sem os comentários também está disponível no site do CPR (www.cpradr.org). 

 

http://www.cpradr.org/


2 

 

Interpretação das respostas da análise e dicas práticas: Um Guia com pontuação também encontra-se 

disponível para auxiliar na interpretação das respostas contendo algumas dicas sobre como lidar com o 

processo de decisão pelo uso da mediação. 

 

Check-list resumido para a escolha da Mediação: De acordo com o Comitê para Análise da Adequação 

do Uso dos Processos de ADR, normalmente o advogado decide se a mediação é indicada para o caso por 

intuição. No entanto, até os mais experientes profissionais podem se beneficiar  das instruções contidas 

neste Guia, seja para casos mais simples, seja para os mais complexos. Este Check-list oferece uma 

relação objetiva e conveniente para a avaliação acerca da viabilidade do uso da mediação. 

 

 

 

SEÇÃO 2:  MATRIZ DE OUTROS  

PROCESSOS DE ADR NÃO VINCULANTES 
 

 

 
Outros Processos de ADR poderão ser utilizados no caso de disputas para as quais a mediação não seja 

indicada, antes de se encaminhar as partes para um procedimento arbitral ou judicial. Para auxiliar 

advogados neste processo decisório, está disponível uma matriz de outros processos de ADR não-

vinculantes.   
 

 

 

 

SEÇÃO 3:  COMPARAÇÃO ENTRE  

ARBITRAGEM E PROCESSO JUDICIAL 

 

 

 
A arbitragem e o processo judicial são as duas opções mais comuns quando se torna necessário buscar um 

sistema de resolução de disputas que vincule as partes de forma obrigatória. O critério principal para 

identificação de quais disputas são mais adequadas para uma ou outra dessas opções, caso a mediação não 

seja viável, encontra-se delineado na Seção 1 do Guia de Análise da Adequação do Uso da Mediação. 

Para auxiliar a escolha do advogado entre Arbitragem e Poder Judiciário, uma análise comparativa das 

caracteristícas típicas de cada processo também encontra-se disponível na Seção 3 acompanhada de 10 

questões que poderão auxiliá-lo na sua tomada de decisão. 

 

 

 

SEÇÃO 4: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 
Uma lista de referências bibliográficas encontra-se disponível no Guia de Análise da Adequação do Uso 

de Processos de ADR. 
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Por que razão este Guia se refere à Mediação? 
 

 Nos Estados Unidos, a Mediação é a primeira opção para a resolução 

extrajudicial não vinculante da maioria das disputas empresariais. 

 
De acordo com uma pesquisa realizada com mais de 600 representantes de departamentos jurídicos de 

empresas norte-americanas e conduzida pela Fundação para a Prevenção e Resolução Antecipada dos 

Conflitos (PERC, em inglês) da Universidade de Cornell e pela PricewaterhouseCooper LLP (Lipsky & 

Seeber, 1998) (conhecida como “Cornell survey”), ficou constatado que 90% das empresas do Fortune 

500 utilizavam a mediação; resultado significativamente maior do que o uso de qualquer outro método 

extrajudicial de resolução de disputas, com exceção da arbitragem (80%). A utilização da mediação foi 

percebida como sendo positiva em razão de diversos fatores (economia de tempo e dinheiro; controle do 

processo pelas partes e acordos mais satisfatórios). A grande maioria disse que utilizaria a mediação no 

futuro, “muito provavelmente” (46%) ou “provavelmente” (38%). O uso da arbitragem foi considerado, 

de um modo geral, menos favorável, embora tenha sido considerado como positivo, em muitos casos. Os 

resultados da pesquisa Cornell são comprovados por um estudo de 449 casos envolvendo uma grande 

variedade de disputas comerciais. A mediação alcançou acordos em 78% desses casos, 

independentemente de as partes terem sido encaminhadas para a mediação no curso de um processo 

judicial ou terem voluntariamente optado por este método. Constatou-se ainda que a mediação custa 

significantemente menos do que a arbitragem, leva menos tempo e foi considerada como sendo uma 

experiência muito mais satisfatória (Brett,  Barsness & Goldberg, 1996). 

 

 A definição de critérios para se decidir os tipos de casos indicados para a 

mediação é de fundamental importância, uma vez que a escolha por este 

método se faz com base na decisão voluntária das partes e de seus 

advogados. 

 

Uma decisão voluntária pelo advogado e/ou pelo cliente é o caminho mais comum e simples de uma 

disputa chegar à mediação. Isto ocorre em 40-64% dos casos, de acordo com algumas pesquisas 

disponíveis sobre o assunto (Brett, et al., 1996), o que equivale a praticamente o dobro das situações, se 

comparado com outros métodos. Nos Estados Unidos, cerca de 25-30% dos processos judiciais são 

enviados para mediação, muito embora existam evidências de que esta porcentagem esteja aumentando 

(Cornell survey). O Guia de Análise da Adequação do Uso da Mediação e respectivos Comentários 

fornece ferramentas atualizadas para auxiliar esse importante processo de escolha. 
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SEÇÃO 1:   
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práticas 
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Mediação 
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GUIA DE ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO PARA O USO DA MEDIAÇÃO  

E RESPECTIVOS COMENTÁRIOS 
 

Visão Geral 

 
Sob a orientação do Comitê de Análise da Adequação para o uso dos Processos de ADR, o Instituto 

CPR desenvolveu o presente Guia de Análise da Adequação para o uso da Mediação para auxiliar os 

advogados e seus clientes a decidirem se a mediação é viável para a solução de um determinado 

conflito. Este processo de tomada de decisão ainda tem sido considerado mais “arte” do que 

“ciência”. Esta análise objetiva diminuir a lacuna entre essas duas concepções e servir de guia para a 

tomada desta decisão.  

 

A análise para a decisão da viabilidade de um determinado caso se fundamenta em três fatores 

decisórios:  

 

(1) Os objetivos das partes no gerenciamento da disputa; 

(2) A viabilidade da disputa para o processo de resolução de conflitos; 

(3) O benefício potencial da mediação para a disputa em questão. 

A divisão do processo decisório nos três fatores acima tem dois objetivos: (i) possibilitar a reflexão 

sobre as evidências disponibilizadas pela prática e, (ii) facilitar a compreensão e memorização desse 

processo. 

 

Duas ressalvas devem ser observadas neste Guia. Em primeiro lugar, as duas fontes primárias de 

informação para se diagnosticar conflitos apropriados para a mediação: (i) conceitos que os 

advogados têm sobre o tipo de conflito mais indicado para a mediação (e.g.  Comitê de Análise da 

Adequação para o uso dos Processos de ADR, pesquisa da Universidade Cornell) e (ii) alguns 

estudos empíricos de variáveis associadas a resultados favoráveis e desfavoráveis advindos de 

procedimentos de mediação (e.g., Brett et al. estudo de 1996 sobre 449 casos de mediação e 

arbitragem). A importância da intuição de  advogados experientes na decisão sobre a viabilidade de 

uso da mediação para resolver determinados casos é inestimável. Caso contrário, não seria possível 

construir um diagnóstico tão seguro e detalhado como este.  No entanto, a opinião limitada de um 

advogado não pode ser considerada como substituto de evidências empíricas sistematicamente 

analisadas. Em segundo lugar,  a questão central - “É a mediação aconselhável para este caso em 

particular?” - não faz distinção clara entre as diferentes formas e tipos de mediação (Kressel, 2000: 

Riskin, 1996). Apesar de este Guia sugerir que os usuários devam ter em mente um modelo de 

mediação  para a “solução de problemas”, o advogado precisa estar atento para a variedade de formas 

e estilos que envolvem a mediação. (Ver comentário da questão 26.)  

 

Instruções  
 

Este Guia começa por uma Questão Fundamental, acompanhada por uma série de questões 

divididas nas três áreas de diagnóstico acima identificadas. Ao responder cada questão, deve-se 

ter em mente que, dependendo das necessidades e expectativas das partes, o mediador pode 

oferecer diferentes formas de assistência. Por exemplo, o mediador pode facilitar a comunicação 

entre os envolvidos no conflito, auxiliá-los na identificação e no foco dos interesses 
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fundamentais, bem como desenvolver e avaliar as opções para um acordo (Ver o Procedimento 

de Mediação do CPR e Comentários, 1998, Scanlon, 1999). 

 

Comece pela Questão Fundamental e responda cada questão indicando a opção que preenche 

mais adequadamente o conflito em pauta. 

 

 QUESTÃO FUNDAMENTAL 

 

Antes de começar, com o intuito de obter um padrão de referência para servir de critério de 

comparação da análise que está sendo feita, indique abaixo qual a sua percepção sobre a 

possibilidade de um acordo para o conflito em questão: 

 

___ a) Não é previsível em qualquer estágio. 

___ b) É muito provável, mesmo que somente no Judiciário. 

 

COMENTÁRIO: 

 
A maioria de casos levados ao Judiciário são eventualmente resolvidos por 

acordo (Galanter & Cahill, 1986). Quando há uma grande probabilidade de que o 

acordo venha a ser realizado, a mediação pode acelerar o processo e levar a 

resultados bastante satisfatórios para todas as partes. Um estudo empírico de 449 

casos mostrou que a mediação é capaz de resolver 78% dos casos (Brett et al., 

1996). Para alguns tipos de disputa, tais como infração de patente ou alegação de 

difamação, a decisão judicial se revela mais atraente por diferentes razões, que 

passam pela necessidade de precedentes jurídicos e por questões de princípios 

legais. No entanto, mesmo nesses casos, os benefícios que a mediação pode 

oferecer, além do acordo propriamente dito, deveriam ser cuidadosamente 

considerados (veja as questões vinculadas ao Fator 3). 
 

 

 FATOR 1: O OBJETIVO DAS PARTES NO  

  GERENCIAMENTO DA DISPUTA 

 

A. OBJETIVOS PRIMORDIAIS 

B. OBJETIVOS LEGAIS 

C. OBJETIVOS PRAGMÁTICOS (CUSTOS E RISCOS) 

 

COMENTÁRIO 

 
A forma pela qual um conflito será gerenciado é um importante fator na decisão 

pela mediação. Esse gerenciamento deve abranger e focar os objetivos 

primordiais a serem atingidos, os objetivos legais que norteiam a condução da 

disputa e alguns objetivos pragmáticos voltados para a análise de custos e riscos.  
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A. OBJETIVOS PRIMORDIAIS 

 

1. Qual é a importância da preservação do relacionamento entre os envolvidos no 

conflito? 

 

___ a) Um ou ambos os lados estão preocupados tão somente com o resultado concreto; 

o impacto no relacionamento com a outra parte é irrelevante. 

___ b) Embora o resultado concreto seja importante, ambos os lados se beneficiariam de 

alguma forma em preservar ou melhorar o relacionamento. 

___ c) Preservar ou mesmo melhorar o relacionamento é considerado importante para 

ambos os lados. 

 

COMENTÁRIO 

 
A pesquisa realizada pela Cornell revelou que 59% dos advogados citaram 

“preservar relacionamentos” como uma importante razão para se decidir pela 

mediação (Cornell survey, 17). A mediação é especialmente atrativa quando as 

partes em disputa se beneficiarão com a continuidade dos negócios ou da relação 

profissional (Lewicki, Saunders, & Minton, 1999; Rahim, 2001). Evidências 

experimentais sustentam essa afirmação (Pruitt & Carnevale, 1993).  Evidências 

empíricas também apoiam essa premissa. Um estudo recente com 60 casos 

envolvendo contratos comerciais e trabalhistas aponta um “restabelecimento do 

relacionamento” em 17%  dos casos em que as partes tinham uma relação de 

amizade anterior ao conflito (Golann, 2001). (Entretanto, o estudo não incluiu 

uma amostra comparativa de casos levados ao Judiciário). Em um estudo sobre 

negociações de divórcio, 30% daqueles que chegaram a um acordo através da 

mediação sentiram que o relacionamento melhorou. Por outro lado, somente 15% 

daqueles que optaram pelo Judiciário sentiram que o sistema legal colaborou para 

a relação. De fato, quase a metade indicou que a decisão judicial teve efeito 

prejudicial no relacionamento (Pearson & Thoennes, 1989). (Ver também 

comentário da questão 3).  

 

2. Qual é a importância para os envolvidos no conflito em manterem o controle sobre o 

resultado da disputa? 

 

___ a) Ambas as partes preferem ter um juiz (ou árbitro) que decida o conflito. 

___ b) Manter o controle sobre o resultado é moderadamente importante para, pelo 

menos, uma das partes. 

___ c) Controlar o resultado é importante para ambas as partes. 

 

COMENTÁRIO 

 
Uma importante razão para se usar mediação é que, nesse processo, as partes 

controlam o resultado da disputa e não entregam essa prerrogativa para um juiz 

ou árbitro, cuja decisão poderá desagradar frontalmente uma ou ambas as partes 

(Lewicki et al., 1999). A pesquisa da Universidade de Cornell reforça essa noção. 
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Após o fator “economia”, a segunda razão mais citada para o uso de mediação 

(quase 83% das respostas) foi o fato de que este processo permite que as partes 

resolvam por si mesmas o conflito; a quinta razão mais citada (67%) é que a 

mediação produz acordos mais satisfatórios (Cornell survey, 17). Um estudo 

realizado por Brett et al. (1996) com uma grande variedade de conflitos 

decorrentes de contratos, indenização e disputas de construção, indica que, 

quando as partes que experimentaram a arbitragem são comparadas com aquelas 

que usaram a mediação, as que submeteram o conflito à mediação ficaram 

significantemente mais satisfeitas com o resultado e sua execução (ver 

comentário da questão 3). 

 

3. Qual é a importância, para os envolvidos no conflito, de se ter controle sobre o 

processo pelo qual a disputa é resolvida? 

 

___ a) Nenhuma das partes se importa em manter o controle do processo de resolução da 

disputa. 

___ b) Manter controle sobre o processo é moderadamente importante para, pelo menos, 

uma das partes. 

___ c) Controlar o processo é importante para ambas as partes. 

 

COMENTÁRIO 

 
Muitas pesquisas e estudos indicam que as partes em disputa estão tão 

preocupadas com a (“justiça processual”) – quão justo é o processo pelo qual as 

partes chegam ao acordo – quanto com a os resultados concretos (“justiça 

distributiva”) (Thibaut & Walker, 1975; Tyler, 1987). Enquanto a mediação 

permite o controle do resultado pelas partes (ver comentário da questão 2), ela 

também possibilita que as partes tenham o controle sobre o gerenciamento do 

processo da disputa (embora menor do aquele verificado na negociação sem 

assistência de terceiros). A pesquisa realizada pela Universidade de Cornell 

reporta vários fatores relacionados à preferência das partes pela mediação, dentre 

os quais está manter certo controle sobre o processo de resolução da disputa. 

Segundo a pesquisa, 81% dos entrevistados afirmaram que a mediação oferece 

um processo mais satisfatório do que os procedimentos arbitral ou judicial (o 

terceiro motivo mais citado, depois do fator economia e da possilibidade de 

resolver as disputas entre eles mesmos); 59% afirmou que um bom 

relacionamento foi preservado (Cornell survey, 17). Ao se comparar com as 

partes que usaram arbitragem, Brett et al. (1996) reportam que aqueles que 

usaram a mediação ficaram muito mais satisfeitos com o processo e com o 

mediador, bem como com o efeito do processo no relacionamento entre as partes. 

Muitos outros estudos também confirmaram que a mediação é melhor avaliada 

pelas partes do que a arbitragem (Brett & Goldber, 1983; Shapiro & Brett, 1993). 
 

O grau de controle do processo pode ser afetado pelo mediador e pela intensidade 

da disputa. Há diferenças pessoais significativas entre mediadores e a forma 

como eles conduzem o processo (Kolb et al., 1997; Menkel-Meadow, 1995). Os 

mediadores também demonstram ser mais assertivos sobre o controle do processo 

de negociação quando a disputa é mais acirrada (Kressel, 2000; Lewicki et al., 

1999).  
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B. OBJETIVOS LEGAIS 

 

4. Qual é a possibilidade de o conflito ser sumariamente extinto por um requerimento 

de improcedência da ação? 

 

___ a) Muito provável. 

___ b) É uma possibilidade. 

___ c) Muito improvável. 

 

5. Alguma das partes necessita de medidas cautelares, antecipatórias ou qualquer 

outro tipo de medida coercitiva? 

 

___ a) Muito provável. 

___ b) É uma possibilidade. 

___ c) Muito improvável. 

 

COMENTÁRIO 

 
Conflitos em que medidas de emergência são necessárias devem ser levados ao 

Judiciário, como no caso da medida cautelar ou da necessidae de um precedente 

legal, não sendo indicado o uso da mediação. A título exemplificativo, em uma 

pesquisa simples realizada com advogados que participaram do Programa-Laham 

para Procedimento de Mediação do Distrito do Norte de Illinois,  foram citados 

como obstáculos à mediação a necessidade da medida cautelar (64%) e a 

necessidade de se estabelecer precedente legal (47%)  (Yates & Shack, 2000).  

 

6. Há necessidade de produção de provas? 

 

___ a) Totalmente necessário; somente o levantamento de provas formal e extensivo 

poderá fundamentar alguma informação crucial. 

___ b) Incerto; talvez seja possível adquirir informação relevante de outras maneiras. 

___ c) Não há necessidade; ambos os lados serão beneficiados se o oneroso e invasivo 

processo de produção de provas for evitado. 

 

COMENTÁRIO 

 
Uma barreira comum na opção pela mediação é a crença de que o processo de 

produção de provas formal e extensivo é essencial. Apesar disso, advogados de 

corporações distintas, bem como estudiosos do direito (Brasil, 1999), 

argumentam que o processo de produção de provas formal é inflexível e 

ineficiente e que, em muitos casos, as informações solicitadas de outras formas 

são muito mais procuradas, incluindo-se a troca de informação durante o curso da 

mediação. Uma pesquisa com 30 casos realizada com 6 grandes empresas 
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demonstrou que advogados que não seguiram o método convencional, extensivo 

e formal de produção de provas e, ao contrário, investiram na investigação 

informal e na troca de informações como parte do processo de mediação, 

programando a mediação o mais cedo possível, obtiveram um melhor índice de 

acordo com a mediação, se comparados aos advogados que optaram pelo método 

convencional (Rogers & McEwen, 1998). 

 

7. As partes desejam tão somente uma avaliação neutra para conhecer a extensão dos 

prejuízos ou outra questão técnica específica? 

 

___ a) Muito provável. 

___ b) É uma possibilidade. 

___ c) Muito improvável. 

 

COMENTÁRIO 

 
Uma forma de  avaliação consensual da disputa, tal como uma análise neutra e 

antecipada ou de averiguação de fatos, pode, em alguns casos, ser uma opção 

muito mais apropriada do que a própria mediação (ver Seção 2: Matriz de Outros 

Processos de ADR Não Vinculantes). 

 
C. OBJETIVOS PRAGMÁTICOS (CUSTOS E RISCOS) 

 

COMENTÁRIO 

 
Muitos objetivos pragmáticos são atendidos de forma mais satisfatória na 

mediação do que na arbitragem ou no processo judicial. Esses objetivos incluem 

economia de tempo e dinheiro, bem como preservação da privacidade. 

 

8. Quais são os custos estimados da realização de uma arbitragem ou de um processo 

judicial em comparação com o que cada parte espera recuperar, de forma realista, 

caso tenha uma decisão a seu favor? 

 

___ a) Pequenos, em comparação com o ganho potencial. 

___ b) Os custos financeiros não são, de forma alguma, insignificantes, mas talvez 

compense o investimento. 

___ c) Altos, considerando-se o que está em jogo. 

 

COMENTÁRIO 

 
De acordo com a pesquisa da Cornell, a economia financeira foi citada como 

sendo o principal fator que conduziu as partes a escolherem a mediação (citado 

por 89% da amostra da Cornell survey, 17). Os custos de um processo judicial, 

em toda sua extensão, podem ser muito altos e de diferentes magnitudes. Os 

custos com arbitragem também podem ser muito altos. Mesmo as partes com 
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muitos recursos disponíveis desejam se beneficiar com a redução dos custos que 

a mediação pode proporcionar. Litígios com múltiplas partes muitas vezes 

aumentam os custos e o tempo do processo, o que também torna a mediação 

muito atraente. Para determinar os custos de um processo judicial há que se 

considerar também custos com os recursos. Os números apresentados pelos  

relatórios trazem evidência empírica de que a mediação proporciona grande 

redução de custos para as empresas. Por exemplo, a Empresa Toro, que faz uso 

da mediação como principal alternativa de resolução de disputas, estima que, 

desde o começo do seu programa de intervenção (ou seja, agir antes do litígio), 

seu custo de manejamento das reclamações foi reduzido (em média mais de 

US$45.600,00 por reclamação), com uma economia total de US$3.6 milhões de 

custos diretos (Olivella, 1999). Deere & Company estima uma economia de 50% 

nos custos totais com processos judiciais, se a disputa se encerrar por mediacão e 

em um período de um ano (CPR, 1999) (Ver também comentário da questão 9).  

 

9. Qual a importância em se resolver rapidamente a disputa? 

 

___ a) Sem importância para ambas as partes ou uma das partes não se importa com a 

lentidão da resolução. 

___ b) Moderadamente importante para ambos os lados. 

___ c) Muito importante para ambos os lados. 

 

COMENTÁRIO 

 
Na pesquisa realizada pela Cornell, a redução do tempo foi citada como sendo 

uma razão convincente para o uso da mediação, quase que com a mesma 

frequência da economia financeira (80% e 89% respectivamente) (Cornell 

survey, 17). O primeiro Programa de Resolução de Disputas para Empregados de 

Boston do Credit Suisse relatou que o seu processo de mediação demorava em 

média 4 meses, comparado com  22,5 meses na arbitragem ou no processo 

judicial e uma média de custo de US$12.700,00 comparado com os 

US$63.100,00 na arbitragem ou no processo judicial (“Going Public”, 2000). 

 

10. O sigilo é importante no processo de resolução da disputa? 

 

___ a) Não, não é uma necessidade para qualquer das partes. 

___ b) Sim, é uma necessidade provável, mas somente para um dos lados. 

___ c) Sim, é uma necessidade provável para ambos os lados. 

 

COMENTÁRIO 

 
A mediação oferece sigilo máximo, o que contrasta radicalmente com o processo 

de natureza pública. A mediação oferece ainda mais privacidade do que a 

arbitragem, embora o contraste não seja tão significante (Ver Seção 3: 

Comparação da arbitragem com o processo judicial). Diferentemente da 

arbitragem e do processo judicial, a mediação pode oferecer maior proteção ainda 
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à confidencialidade, pois permite que as partes prestem informações ao mediador 

que não compartilhariam com a parte contrária, o que facilita o acordo (Scanlon, 

1990).  
 

11. Qual é a probabilidade de uma das partes obter significativa compensação 

financeira ao optar pelo processo judicial ou pela arbitragem? 

 

___ a) Muito provável. 

___ b) A possibilidade existe, mas com reduzidas chances. 

___ c) Virtualmente inexistente. 

 

COMENTÁRIO 

 
Pesquisas empíricas realizadas recentemente têm identificado um fator 

pragmático que pesa em desfavor da mediação: uma crença arraigada de que a 

parte vencedora da disputa obterá uma compensação financeira de tamanha 

proporção que compensará todos os riscos e custos legais (a conhecida síndrome 

do jackpot) (Brett et al., 1996). 
 

 

 FATOR 2:  A VIABILIDADE DA DISPUTA PARA UM 

   PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

 

A. A CAPACIDADE DAS PARTES EM RESOLVER O PROBLEMA 

B. A QUALIDADE DO RELACIONAMENTO DAS PARTES 

C. REALIDADE PRÁTICA 

 

COMENTÁRIO 

 
A vantagem mais significativa da mediação em comparação com o processo 

judicial é o potencial que ela oferece para efetivamente resolver problemas. A 

viabilidade de se resolver um conflito de forma amigável pode ser percebida mais 

diretamente pela atitude das partes em fazer concessões e assumir compromissos. 

Essa possibilidade também passa pela qualidade do relacionamento entre partes e 

advogados. O interesse pela mediação pode também ser afetado por outras 

circunstâncias práticas. 

 
 

A. A CAPACIDADE DAS PARTES EM RESOLVER O PROBLEMA 

 

12. Até que ponto matérias constitucionais estão em jogo? 

 

___ a) Claramente em jogo para, pelo menos, uma das partes. 

___ b) Difícil de avaliar com clareza. 

___ c) Não é um fator para qualquer dos lados. 



13 

 

 

COMENTÁRIO 

 
Há evidências de que disputas envolvendo princípios constitucionais não são 

ideais para a mediação (Kressel, 2000). Entretanto, ao se lidar com essa variável, 

é importante considerar com cuidado se o pedido, de fato, envolve alguma 

questão constitucional ou se trata apenas de uma posição rígida de origem 

emocional ou uma premeditada estratégia de negociação.  

 

13. Qual é a importância de uma eventual retratação pública para as partes? 

 

___ a) Um importante objetivo para, pelo menos, uma das partes. 

___ b) Importância moderada ou difícil de avaliar. 

___ c) De nenhum interesse para qualquer das partes. 

 

14. Qual é o grau de certeza das partes de que vencerão em um processo judicial ou 

arbitral? 

 

___ a) Pelo menos um dos lados está confiante de que vencerá. 

___ b) Difícil avaliar com precisão. 

___ c) Nenhuma dos partes tem certeza de que vencerá. 

 

COMENTÁRIO 
 

Este item se refere ao “momento certo”, ou seja, o momento em que a disputa 

está madura o suficiente para ser levada à mediação. Alguns membros do Comitê 

para Análise da Adequação de Processos de ADR do Instituto CPR notaram que 

o uso da mediação pode se tornar mais atraente depois que um requerimento para 

extinção/improcedência da ação perante o Judiciário for indeferido ou na 

ocorrência de qualquer outro acontecimento, tal como um depoimento 

prejudicial, que enfraquece a confiança de vitória na decisão judicial. Por outro 

lado, outros membros entendem que um ambiente de “incerteza máxima” 

corrobora com a atração pela mediação, pois ambos os lados se encontram 

vulneráveis. Não existe pesquisa empírica conclusiva acerca do “momento de 

maturação”. Quase um quarto dos advogados que participaram de uma pequena 

pesquisa do Programa-Laham para Procedimento de Mediação do Distrito do 

Norte de Illinois entendeu que o processo de mediação deve acontecer o mais 

cedo possível (23%), apenas 5% entendem que um conflito antigo é mais 

passível de mediação, enquanto 25% entendem que não (Yates & Shack, 2000). 

Estudiosos de mediação internacional observam que nações-estados aceitarão a 

mediação somente nos casos em que se encontrarem diante de um “impasse 

intransponível” (Touval & Zartmann, 1989).  

 

Existem também evidências do que tem sido considerado excesso de confiança 

heurística: uma tendência de negociadores superestimarem as probabilidades de 

sucesso (Lewicki et al., 1999; Neale & Bazerman, 1983). Os efeitos podem ser 
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mais significativos em negociadores com elevada auto-estima e otimismo 

(Kramer, Newton & Pommerenke, 1993).  Por isso, responder a esta pergunta de 

forma objetiva pode ser díficil, exceto se as motivações do excesso de confiança 

forem corrigidas (ver comentários para a questão 26 nos tópicos gerais sobre 

heurísticas cognitivas e o impacto delas no processo de negociação). 

 
15. Qual é o grau de receptividade da mediação de cada representante das partes? 

 
___ a) Sem apoio ou sem interesse. 

___ b) Moderadamente receptivo, mas com pouca ou nenhuma experiência em 

mediação. 

___ c) Muito receptivo. 

 

COMENTÁRIO 

 
As evidências apontam que empresas com uma “cultura” predisposta para o uso 

dos Processos de ADR, especialmente aquelas que já tiveram experiência com 

mediação, estão muito mais propensas a optar por este método (Cornell survey, 

23); e que as partes que iniciam um procedimento de mediação com otimismo 

também estão muito mais propensas a obterem uma experiência positiva (Kressel 

& Pruitt, 1989). A pesquisa da Cornell também aponta que gerentes de nível 

médio, cujas decisões são frequentemente fontes de disputas corporativas, muitas 

vezes consideram a mediação ameaçadora. “Um representante de uma indústria 

farmacêutica líder de mercado afirmou que a companhia tinha uma expectativa 

de que os Processos de ADR economizariam milhões de dólares em custos com 

litígios, mas que ele não havia instituído uma política para o uso de Processos de 

ADR porque os responsáveis pela empresa entendiam que esta política diminuiria 

a autoridade deles”. (Cornell survey, 24) 

 

 

B. QUALIDADE DO RELACIONAMENTO DAS PARTES 

 
16. Qual é o clima entre as partes, sob o ponto de vista emocional? 

 
___ a) Profunda hostilidade, desprezo e desconfiança. 

___ b) Moderadamente antagônicos e desconfiados. 

___ c) Relativamente objetivos. 

 
COMENTÁRIO 

 
Em muitos tipos de disputas, níveis baixo e médio de conflito, desconfiança e 

tensão têm sido associados a resultados positivos na mediação (Kressel & Pruitt, 

1989). Mediadores com prática sabem que quanto mais tenso o clima emocional 

mais difícil será a tarefa a ser desempenhada. Entretanto, algumas pesquisas 
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empíricas não encontraram relação entre “clima emocional” e resultado da 

mediação em disputas comerciais (Bret et al., 1996). 

 
17. Qual é o poder das partes com relação a recursos financeiros e sofisticação de seus  

negócios? 

 
___ a) Tão diferente que o outro lado poderá obter vantagem fora do Poder Judiciário. 

___ b) Disparidade moderada. 

___ c) Substancialmente comparável. 

 
COMENTÁRIO 

 
Quando uma das partes é muito mais poderosa do que a outra, os acordos na 

mediação são muito mais improváveis, se comparados com aqueles em que as 

partes se encontram em equilíbrio de poder. Esta evidência é resultado de estudos 

realizados em conflitos de divórcio (Kelly & Gigy, 1989) e de disputas entre 

nações (Bercovitch, 1989). Observadores do direito têm alertado que disputas 

com grande desequilíbrio de poder poderiam criar sérios riscos de injustiça, que 

dificilmente seriam superados pelo mediador (Brasil, 1999).  

 
18. Qual é o grau de compatilidade no estilo de atuação dos advogados das partes? 

 
___ a) É difícil imaginar estilos e posicionamentos mais contrastantes para se lidar com 

um conflito. 

___ b) Diferenças moderadas existem. 

___ c) Os estilos e posicionamentos dos advogados lidando com o conflito são bastante 

compatíveis. 

 
COMENTÁRIO 

 

Mesmo que os mediadores ofereçam assistência para conduzir dificuldades de 

comunicação entre as partes, a mediação pode não ter um resultado satisfatório 

quando existem significativas diferenças no estilo de atuação dos advogados das 

partes. Essas diferenças são observadas, especialmente em relação à preferência 

por uma postura mais cooperativa ou mais competiva (Kressel, 1985; Schneider, 

2000; Williams, 1983). (Ver Menkel-Meadow, 1984; Mnookin, 2000). Um 

estudo realizado com 60 contratos comerciais e trabalhistas relatou que os 

mediadores frequentemente comentavam que a postura adotada pelos advogados 

era mais importante do que a postura das partes como fator de favorecimento 

para a solução de uma disputa pela mediação (Golam, 2001). 
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C. REALIDADE PRÁTICA 

 

19. As partes dispõem dos recursos necessários para negociar ou criar novas opções de 

solução da controvérsia? 
 

___ a) O problema principal é a falta de recursos de qualquer tipo. 

___ b) Recursos existem, mas não são abundantes. 

___ c) Recursos razoáveis estão disponíveis.  

 

COMENTÁRIO 
 

Quando não existem recursos ou existe muito pouco a ser dividido, é impossível 

alcançar um acordo por mediação (Kressel & Pruitt, 1989). Entretanto, mesmo 

quando as partes acreditam que os recursos são escassos, a mediação oferece a 

oportunidade para se criar novas possibilidades. A mediação fica comprometida 

se uma das partes estiver resistente à criação de opções diferentes para a solução 

da disputa. 

 

20. A disputa envolve áreas críticas de responsabilidade gerencial (e.g. assuntos de 

finanças ou de reorganização corporativa)?  

 

___ a) Sim, e de maneira muito significativa. 

___ b) Talvez. 

___ c) Não. 

 

COMENTÁRIO 
 

A mediação pode ser inadmissível para lideranças corporativas quando a disputa 

envolve questões de prerrogativas gerenciais de alta relevância. Quando 

indagados sobre o futuro da mediação pela pesquisa realizada pela Universidade 

Cornell, advogados que trabalham em corporações fizeram, de um modo geral, 

uma avaliação otimista, exceto nas áreas de finanças e de reorganização 

financeira corporativa. Segundo os autores do estudo: “Os resultados sugerem 

que quando há valores muito altos em jogo, as corporações preferem litigar suas 

desavenças na frente de um juiz, ao invés de mediadores ou árbitros.” (Cornell 

survey, 30) 

 

21. Qual é a posição do Poder Judiciário sobre a mediação no local onde a disputa está 

ocorrendo? 
 

___ a) O Judiciário tem pouco ou nenhum interessante e/ou não tomou qualquer medida 

no sentido de incentivar a mediação. 

___ b) Ambivalente, sem clareza ou muito modesta. 

___ c) Muito positiva e encorajadora e/ou a mediação é requisitada para este tipo de 

disputa. 
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COMENTÁRIO 

 
De forma crescente, juízes e programas de mediação do Poder Judiciário exercem 

um papel cada vez mais significante quando encaminham disputas para a 

mediação e esta realidade prática deveria ser seriamente considerada pelos 

advogados e clientes no processo de decisão sobre o método a ser utilizado na 

solução de uma controvérsia (Niemic, Stiebstra & Ravitz, 2001; Plapinger & 

Sienstra, 1996). 

 

 

 FATOR 3:  O BENEFÍCIO POTENCIAL DA MEDIAÇÃO  

   PARA A DISPUTA EM QUESTÃO 

 
 

COMENTÁRIO 

 
Os benefícios potenciais da mediação, além do acordo, podem ser subestimados 

por advogados e seus clientes. Uma série de benefícios se encontram elencados 

abaixo. Essas questões estão centradas nos obstáculos mais comuns para a 

obtenção de um acordo. Ao responder estas questões, imagine um mediador cujas 

funções principais incluam, dentre outras, questionar as partes de forma a 

conhecer melhor seus reais interesses e necessidades; prevenir que a raiva ou 

outras emoções negativas prejudiquem o processo de resolução; servir como 

agente de realidade das ideias inviáveis; sugerir soluções criativas para serem 

avaliadas pelas partes; e funcionar como intermediário das propostas e contra-

propostas das partes. 

 
 

As partes na mediação seriam beneficiadas se: 

 
22. fossem auxiliadas no esclarecimento dos assuntos em disputa? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

COMENTÁRIO 

 
As dificuldades inicialmente trazidas pelas partes para a mesa de negociação, 

processo judicial ou arbitral, não representam necessariamente os reais motivos 

das desavenças. Colaborar para que as partes identifiquem genuinamente o que 

causa a divisão entre elas é o papel mais importante do mediador, o que viabiliza 

sensivelmente a possibilidade de acordo (Kressel & Pruitt, 1989).  
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23. fossem auxiliadas na condução ou controle da raiva ou de qualquer outra emoção 

negativa? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 
COMENTÁRIO 

 
A raiva é um componente comum nos conflitos jurídicos e uma barreira na 

obtenção de um acordo. Mesmo que o processo judicial e a arbitragem 

funcionem como uma oportunidade para as partes liberarem um pouco desses 

sentimentos negativos, observa-se que esta tensão acaba por criar motivos para 

que as partes interpretem como ofensa o comportamento do outro e respondam 

com comportamentos litigiosos. Em teoria, a mediação, através da interação 

guiada, cria um ambiente de cooperação na busca pela solução de dificuldades e 

oferece oportunidades para que cada lado tenha uma ideia mais realista do outro. 

Além do mais, a mediação propriamente dita oferece uma oportunidade para as 

partes acalmarem os ânimos, por exemplo, durante a apresentação das partes na 

abertura do procedimento. A mediação comprovadamente reduz a raiva e a 

hostilidade nos casos de conflito industrial, divórcio e ações comunitárias 

(Kressel, 2000). 

 
24. fossem oferecidas a cada uma das partes uma oportunidade de contarem suas 

versões dos fatos e serem integralmente ouvidas pela outra parte? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

COMENTÁRIO 

 
Um importante aspecto da busca pela justiça (ver comentário da questão 3) é a 

sensação de que a parte teve verdadeira oportunidade de expressar os sentimentos 

que ela considera importantes e suas ideias sobre o conflito. A mediação é 

normalmente percebida neste aspecto como sendo mais satisfatória do que os 

processos adversariais (Ewen & Maiman, 1989; Pearson & Thoennes, 1989). 

 

25. fosse oferecida a oportunidade para um pedido de desculpas? 

 

___ a) Não, um pedido de desculpas não seria relevante nem tão pouco ajudaria. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim, um pedido de desculpas ajudaria bastante. 
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COMENTÁRIO 

 
Estudiosos examinaram os diversos benefícios de um pedido de desculpas na 

resolução de uma disputa. A mediação oferece um ambiente seguro para que seja 

feito um pedido de desculpas justamente por oferecer proteção à privacidade e à 

confidencialidade, que são próprias desse método (Cohen, 1999). Para alguns 

tipos de disputa, a principal intenção das partes é receber um pedido de desculpas 

pelo dano sofrido. Este foi considerado o principal motivo das ações propostas 

em casos de erro médico, segundo um estudo de mediação. O pedido de 

desculpas pelo médico parece ser um elemento importante em muitas mediações 

bem-sucedidas nesta área (Feld & Simm, 1998). Os bons resultados financeiros 

obtidos com a experiência de um hospital em “pedir desculpas” sugere que 

muitas vezes esta medida é altamente positiva (Cohen, 2000). Apesar do pequeno 

número de estudos acerca das evidências positivas que o pedido de desculpas 

possa ter no sucesso do processo de mediação, é comumente percebido pelos 

mediadores que atos genuínos de reconhecimento da culpa ou do dano causado 

inadvertidamente podem melhorar significativamente o clima entre as partes, 

possibilitando até mesmo a realização de um acordo na mediação, justamente 

pela sensação que a parte lesada terá de que a “justiça foi restaurada” (Peachey, 

1989). 

 

26. fosse oferecida a possibilidade da verificação da realidade dos fatos a partir da 

presença de alguém que compreenda verdadeiramente as posições ou expectativas 

das partes? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

COMENTÁRIO 

 
Há que se fazer  uma checagem realista do potencial do caso para a mediação. Os 

negociadores se fundamentam numa grande variedade de possibilidades de 

decisões que são convenientes, porém, ainda assim, bastante limitadas. Essas 

estratégias, chamadas de heurísticas, ajudam a simplificar a tarefa de tomada de 

decisão em condições complexas e vulneráveis, mas frequentemente podem 

induzir a erro. Por exemplo, ao lidarem com propostas de acordo, os 

negociadores acabam por valorizar demasiadamente uma sentença judicial de 

grande monta e negligenciam ou subestimam informações estatísticas relevantes, 

não muito evidentes, a exemplo do que os juízes tendem a fazer em casos 

parecidos (a disponibilidade da heurística). Os negociadores tendem a 

superestimar significativamente a atuação da parte contrária, como se estivesse 

fundada em características negativas (malícia ou ganância), ao invés de 

considerar que possa se tratar de alguma restrição ou pressão temporária, sem 

falar em um comportamento rígido ou fora da realidade do próprio negociador (o 

conhecido erro fundamental de atribuição). 

 

Muitos negociadores também caem na armadilha do mito do “pressuposto do 
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valor fixo” – uma crença que todos os negociadores (não apenas alguns) possuem 

sobre um determinado valor. O “pressuposto do valor fixo” leva a posições 

rígidas de barganha e enfraquece esforços para se pesquisar a troca de benefícios 

mútuos e criar soluções de acordo. Existe uma série de outros contratempos 

cognitivos – documentados e bem conhecidos – que contribuem 

significativamente para um posicionamento de expectivativas de negociação 

rígida e irracional (Lewicki et al, 1999). Um mediador bem preparado, ao 

contrário, pode oferecer informação muito mais apurada e desafiar pressupostos 

que não condizem com a realidade (veja comentário das questões 30 e 31). 

 

Se as partes querem “verificar a realidade” de posições jurídico-legais durante a 

mediação, é necessário que o mediador tenha condições e esteja disposto a 

fornecê-las (Scalon, 1999). O estilo do mediador varia entre o “facilitador” e o 

“avaliativo”, incluindo graduações entre os dois. Embora as definições de ambos 

não sejam precisas, um mediador-facilitador evita aconselhar as partes e fornecer 

previsões de resultados. Ao contrário, um mediador-avaliativo irá analisar as 

posições das partes e oferecer opinião de como a disputa pode ser resolvida. 

 
27. fosse oferecido um ambiente confiável no qual se possa explorar os interesses e 

necessidades de cada parte? 

 
___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

COMENTÁRIO 

 
Para os usuários da mediação, uma condição sine qua non na mediação é a 

permissão que se dá às partes para se afastarem das limitações da posição de uma 

barganha baseada em um “valor fixo” que limita outras opções, o exame dos 

interesses não tão aparentes e das soluções criativas (Moore, 1996). Talvez seja 

por isso que esta seja a quinta razão mais citada na preferência das empresas pela 

mediação, segundo a pesquisa da Universidade de Cornell (67%), além de 

também produzir acordos mais satisfatórios. (Cornell survey, 17). 

 
28. fossem auxiliadas na exploração de soluções criativas e de concessões? 

 
___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 
COMENTÁRIO 

 
Uma pesquisa recente realizada com base em 60 casos de mediação, a maioria 

envolvendo contratos comerciais e trabalhistas, relata que os mediadores 



21 

 

conseguiram acordos com algum termo intergrativo – ou seja, alguma forma de 

concessão ou de solução criativa – em quase metade dos casos pesquisados 

(47%). De forma igualmente significativa, constatou-se que acordos contendo 

termos integrativos constituíram quase dois-terços de todos os acordos relatados 

(28 casos de 44 que resultaram em acordo) (Golann, 2001). Também há 

evidências de pesquisas em mediação de divórcio e de pequenas causas de que a 

mediação produz mais acordos com soluções integrativas (Emery & Eyer, 1987;  

Pearson Thoennes, 1989).  

 
29. os tomadores de decisão das partes fossem preparados? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

COMENTÁRIO 

 
Funcionários subordinados conduzindo negociações sofrem pressões enormes 

para não aparentarem fraqueza aos olhos do responsável pela decisão e, portanto, 

evitam o acordo em negociações sem assistência. Um mediador habilidoso pode 

contornar este problema requisitando que o responsável compareça nas 

negociações. Ao envolvê-los, o mediador possibilita a transposição de qualquer 

barreira que venha a surgir na relação entre o cliente e o advogado e que 

provavelmente impediria o acordo (Mnookin, 1993). 

 
30. um intermediário que pudesse fazer propostas e contra-propostas mais atraentes, 

apresentando-as como se fossem dele?  

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

COMENTÁRIO 

 
Evidências convincentes apontam que negociadores estão propensos a 

desvalorizar a oferta do oponente por uma variedade de razões psicológicas, 

independente do valor objetivo dessas ofertas (Ross, 1995). Essa tendência de 

“reação depreciativa” pode ser a contrapartida do mediador que propõe acordos 

como se estivessem partindo dele próprio, mesmo que originalmente as 

informações tenham sido obtidas integralmente ou em parte através de reuniões 

privadas (Mnookin, 1993). 
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31. fosse oferecido um intermediário que reformulasse as propostas? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

COMENTÁRIO 

 
Estudiosos levantaram a hipótese de que uma importante barreira cognitiva na 

resolução de disputas é a “aversão à perda” – a tendência dos responsáveis pela 

decisão de evitar certo prejuízo que os leva a optar por um caminho que, na 

realidade, oferece muito mais riscos do que a eventual perda da qual eles estão 

tentando escapar (Kahneman & Tversky, 1995). Ao enfatizar para ambos os 

lados o ganho potencial, retirando a ênfase de possíveis perdas com o acordo, o 

mediador serve como um retificador da “aversão à perda” e um facilitador do 

acordo (Mnookin, 1993). 
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FOLHA DE ANALISE DE QUESTOES SOBRE  

MEDIACAO DO CPR 

 QUESTÃO FUNDAMENTAL 

 

Antes de começar, com o intuito de obter um padrão de 

referência para servir de critério de comparação da 

análise que está sendo feita, indique abaixo qual a sua 

percepção sobre a possibilidade de um acordo para o 

conflito em questão: 

 

___ a) Não é previsível em qualquer estágio. 

___ b) É muito provável, mesmo que somente 

no Judiciário. 

 

3. Qual é a importância, para os envolvidos no 

conflito, de se ter controle sobre o processo 

pelo qual a disputa é resolvida? 

 

___ a) Nenhuma das partes se importa em 

manter o controle do processo de 

resolução da disputa. 

___ b) Manter controle sobre o processo é 

moderadamente importante para, pelo 

menos, uma das partes. 

___ c) Controlar o processo é importante para 

ambas as partes. 

 

B. OBJETIVOS LEGAIS 

 

4. Qual é a possibilidade de o conflito ser 

sumariamente extinto por um requerimento 

de improcedência da ação? 

 

___ a) Muito provável. 

___ b) É uma possibilidade. 

___ c) Muito improvável. 

 

5. Alguma das partes necessita de medidas 

cautelares, antecipatórias ou qualquer outro 

tipo de medida coercitiva? 

 

___ a) Muito provável. 

___ b) É uma possibilidade. 

___ c) Muito improvável. 

 

6. Há necessidade de produção de provas? 

 

___ a) Totalmente necessário; somente o 

levantamento de provas formal e 

extensivo poderá fundamentar alguma 

informação crucial. 

___ b) Incerto; talvez seja possível adquirir 

informação relevante de outras 

maneiras. 

___ c) Não há necessidade; ambos os lados 

serão beneficiados se o oneroso e 

invasivo processo de produção de 

provas for evitado. 

 

 FATOR 1: O OBJETIVO DAS 

PARTES NO GERENCIAMENTO DA 

DISPUTA 

 

 

A. OBJETIVOS PRIMORDIAIS 

 

1. Qual é a importância da preservação do 

relacionamento entre os envolvidos no 

conflito? 

 

___ a) Um ou ambos os lados estão 

preocupados tão somente com o 

resultado concreto; o impacto no 

relacionamento com a outra parte é 

irrelevante. 

___ b) Embora o resultado concreto seja 

importante, ambos os lados se 

beneficiariam de alguma forma em 

preservar ou melhorar o 

relacionamento. 

___ c) Preservar ou mesmo melhorar o 

relacionamento é considerado 

importante para ambos os lados. 

2. Qual é a importância para os envolvidos no 

conflito em manterem o controle sobre o 

resultado da disputa? 

 

___ a) Ambas as partes preferem ter um juiz 

(ou árbitro) que decida o conflito. 

___ b) Manter o controle sobre o resultado é 

moderadamente importante para, pelo 

menos, uma das partes. 

___ c) Controlar o resultado é importante 

para ambas as partes. 
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7. As partes desejam tão somente uma 

avaliação neutra para conhecer a extensão 

dos prejuízos ou outra questão técnica 

específica? 

 

___ a) Muito provável. 

___ b) É uma possibilidade. 

___ c) Muito improvável. 

 

C. OBJETIVOS PRAGMÁTICOS (CUSTOS E 

RISCOS) 

 

8. Quais são os custos estimados da realização 

de uma arbitragem ou de um processo 

judicial em comparação com o que cada 

parte espera recuperar, de forma realista, 

caso tenha uma decisão a seu favor? 

 

___ a) Pequenos, em comparação com o 

ganho potencial. 

___ b) Os custos financeiros não são, de 

forma alguma, insignificantes, mas 

talvez compense o investimento. 

___ c) Altos, considerando-se o que está em 

jogo. 

 

9. Qual a importância em se resolver 

rapidamente a disputa? 

 

___ a) Sem importância para ambas as partes 

ou uma das partes não se importa com 

a lentidão da resolução. 

___ b) Moderadamente importante para 

ambos os lados. 

___ c) Muito importante para ambos os lados. 

 

10. O sigilo é importante no processo de 

resolução da disputa? 

 

___ a) Não, não é uma necessidade para 

qualquer das partes. 

___ b) Sim, é uma necessidade provável, mas 

somente para um dos lados. 

___ c) Sim, é uma necessidade provável para 

ambos os lados. 

 

11. Qual é a probabilidade de uma das partes 

obter significativa compensação financeira 

ao optar pelo processo judicial ou pela 

arbitragem? 

 

___ a) Muito provável. 

___ b) A possibilidade existe, mas com 

reduzidas chances. 

___ c) Virtualmente inexistente. 

 

 FATOR 2: A VIABILIDADE DA 

DISPUTA PARA UM PROCESSO DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

 

D. A CAPACIDADE DAS PARTES EM RESOLVER O 

PROBLEMA 

 

12. Até que ponto matérias constitucionais estão 

em jogo? 

 

___ a) Claramente em jogo para, pelo menos, 

uma das partes. 

___ b) Difícil de avaliar com clareza. 

 

13. Qual é a importância de uma eventual 

retratação pública para as partes? 

 

___ a) Um importante objetivo para, pelo 

menos, uma das partes. 

___ b) Importância moderada ou difícil de 

avaliar. 

___ c) De nenhum interesse para qualquer das 

partes. 

 

14. Qual é o grau de certeza das partes de que 

vencerão em um processo judicial ou 

arbitral? 

 

___ a) Pelo menos um dos lados está 

confiante de que vencerá. 

___ b) Difícil avaliar com precisão. 

___ c) Nenhuma dos partes tem certeza de 

que vencerá. 
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15. Qual é o grau de receptividade da mediação 

de cada representante das partes? 

 

___ a) Sem apoio ou sem interesse. 

___ b) Moderadamente receptivo, mas com 

pouca ou nenhuma experiência em 

mediação. 

___ c) Muito receptivo. 

 

E. QUALIDADE DO RELACIONAMENTO DAS 

PARTES 

 

16. Qual é o clima entre as partes, sob o ponto 

de vista emocional? 

 

___ a) Profunda hostilidade, desprezo e 

desconfiança. 

___ b) Moderadamente antagônicos e 

desconfiados. 

___ c) Relativamente objetivos. 

 

17. Qual é o poder das partes com relação a 

recursos financeiros e sofisticação de seus  

negócios? 

 

___ a) Tão diferente que o outro lado poderá 

obter vantagem fora do Poder 

Judiciário. 

___ b) Disparidade moderada. 

___ c) Substancialmente comparável. 

 

18. Qual é o grau de compatilidade no estilo de 

atuação dos advogados das partes? 

 

___ a) É difícil imaginar estilos e 

posicionamentos mais contrastantes 

para se lidar com um conflito. 

___ b) Diferenças moderadas existem. 

___ c) Os estilos e posicionamentos dos 

advogados lidando com o conflito são 

bastante compatíveis. 

F. REALIDADE PRÁTICA 

 

19. As partes dispõem dos recursos necessários 

para negociar ou criar novas opções de 

solução da controvérsia? 

 

___ a) O problema principal é a falta de 

recursos de qualquer tipo. 

___ b) Recursos existem, mas não são 

abundantes. 

___ c) Recursos razoáveis estão disponíveis. 

 

20. A disputa envolve áreas críticas de 

responsabilidade gerencial (e.g. assuntos de 

finanças ou de reorganização corporativa)?  

 

___ a) Sim, e de maneira muito significativa. 

___ b) Talvez. 

___ c) Não. 

 

21. Qual é a posição do Poder Judiciário sobre a 

mediação no local onde a disputa está 

ocorrendo? 

 

___ a) O Judiciário tem pouco ou nenhum 

interessante e/ou não tomou qualquer 

medida no sentido de incentivar a 

mediação. 

___ b) Ambivalente, sem clareza ou muito 

modesta. 

___ c) Muito positiva e encorajadora e/ou a 

mediação é requisitada para este tipo 

de disputa. 

 FATOR 3:  O BENEFÍCIO 

POTENCIAL DA MEDIAÇÃO  PARA A 

DISPUTA EM QUESTÃO 

 

As partes na mediação seriam beneficiadas se: 

 

22. fossem auxiliadas no esclarecimento dos 

assuntos em disputa? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

23. fossem auxiliadas na condução ou controle 

da raiva ou de qualquer outra emoção 

negativa? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 
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24. fossem oferecidas a cada uma das partes 

uma oportunidade de contarem suas versões 

dos fatos e serem integralmente ouvidas pela 

outra parte? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

25. fosse oferecida a oportunidade para um 

pedido de desculpas? 

 

___ a) Não, um pedido de desculpas não seria 

relevante nem tão pouco ajudaria. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim, um pedido de desculpas ajudaria 

bastante. 

 

26. fosse oferecida a possibilidade da verificação 

da realidade dos fatos a partir da presença 

de alguém que compreenda verdadeiramente 

as posições ou expectativas das partes? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

27. fosse oferecido um ambiente confiável no 

qual se possa explorar os interesses e 

necessidades de cada parte? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

28. fossem auxiliadas na exploração de soluções 

criativas e de concessões? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

 

29. os tomadores de decisão das partes fossem 

preparados? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

30. um intermediário que pudesse fazer 

propostas e contra-propostas mais atraentes, 

apresentando-as como se fossem dele?  

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 

 

31. fosse oferecido um intermediário que 

reformulasse as propostas? 

 

___ a) Não. 

___ b) Talvez. 

___ c) Sim. 
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INTERPRETAÇÃO DAS PONTUAÇÕES E DICAS PRÁTICAS  
 

Uma vez respondidas todas as questões, deve-se somar o número de respostas (a), (b) e (c). 

 

 FATOR 1: OS OBJETIVOS DAS PARTES NO   

  GERENCIAMENTO DA DISPUTA  

  (11 items): 

 

(a) ___  (b) ___  (c) ___ 

 

 FATOR 2: A VIABILIDADE DA DISPUTA PARA UM 

  PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

  (10 itens): 

 

(a) ___  (b) ___  (c) ___ 

 

 FATOR 3: O BENEFÍCIO POTENCIAL DA MEDIAÇÃO  

  PARA A DISPUTA EM QUESTÃO  

  (10 itens): 

 

(a) ___  (b) ___  (c) ___ 

 

Interpretando os Resultados 

 

A intenção desta análise é estimular o pensamento analítico e decisório, e não servir como um 

parâmetro definitivo sobre quais casos devem ou não ser encaminhados para a mediação. Um 

padrão de respostas significativamente mais frequente para as questões (c) do que para as 

respostas (a) e (b) sugere que a disputa tem grandes chances de se beneficiar com a mediação. Já 

a preponderância de respostas (b) para todos os fatores sugere que a mediação pode ser  

interessante, apesar de alguns sinais desfavoráveis. Por outro lado, isto pode também significar 

que a disputa é mais adequada para outro tipo de método não vinculante. Neste caso, uma análise 

desses métodos deve ser feita antes de se optar pela mediação (ver seção 2: Matriz de Outros 

Processos de ADR Não Vinculantes). Todavia, um número significativo de respostas (a) sugere 

que a opção pela arbitragem ou pelo processo judicial poderá ser mais apropriada. Um guia para 

avaliar a melhor opção entre esses dois tipos de procedimentos está disponível na seção 3. 

 

 O padrão de respostas também deve ser comparado com a resposta da Questão 

Fundamental. A preponderância de respostas (b) e (c) nos três fatores é consistente com uma 

resposta (b) na Questão Fundamental, ou seja, o acordo deverá ocorrer em algum momento e a 

mediação pode ajudar as partes a alcançarem esse acordo de forma mais rápida e eficiente. A 

preponderância de respostas (a) é consistente com uma resposta (a) da Questão Fundamental, ou 

seja, o acordo não é previsível em nenhum momento e a mediação pode não ser o método mais 

eficiente para as partes. (No entanto, observe o padrão de respostas para o Fator 3, que foca em 
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muitos dos benefícios da mediação e não necessariamente no acordo. Uma preponderância de 

respostas (c) no Fator 3, por sua vez, conta a favor da mediação.) 

 

Quando em dúvida 

 

Se o padrão de respostas entre os três fatores for contraditório ou se, de um modo geral, o 

resultado sugerido pela Análise contrastar de forma marcante com a resposta da Questão 

Fundamental, deve-se considerar as seguintes possibilidades: 

 

 (1) Existe a presença de fatores não analisados? A Análise aqui proposta incorpora uma 

pesquisa empírica existente em mediação e as teses mais fundamentadas de estudiosos e 

profissionais experientes sobre as características mais relevantes na escolha da mediação. Na 

maioria das questões, tem-se uma leitura útil de todos os fatores relevantes. No entanto, nos 

casos em que a percepção intuitiva do advogado é contraditória com a análise de viabilidade, o 

profissional deve considerar se há fatores não incluídos na análise que, de fato, estão presentes 

naquela disputa específica. 

 

 (2) Há alguns fatores ou elementos com maior peso do que outros neste caso? 

Enquanto a análise identifica e quantifica os três fatores que estão diretamente mais relacionados 

com a viabilidade de uso da mediação – os objetivos das partes com relação ao gerenciamento da 

disputa; a adequação da disputa para o método proposto para a solução do conflito; e os 

benefícios potenciais da mediação – o peso a ser dado a cada um desses fatores e seus 

componentes deve ser revisto individualmente à luz da experiência e do bom senso de cada um. 

Em alguns casos, um único item ou fator fornece uma razão completamente convincente ou um 

obstáculo intransponível para mediação. 

 

 (3) Devo considerar a possibilidade de consultar outro profissional sobre o que fazer 

com aquele caso específico? A intenção da análise é fornecer assistência aos advogados e 

clientes em dimensões consideradas como relevantes. Quando os resultados da Análise são 

contraditórios entre os fatores, a troca de informações com outro profissional de confiança pode 

ajudar a resolver eventuais dúvidas. 

 

Reavaliar à medida que a arbitragem ou o processo judicial avança 

 

Se advogado e seu cliente concluírem inicialmente que não devem realizar uma mediação, é 

recomendável que se faça uma reavaliação posteriormente, à medida que a arbitragem ou o 

processo judicial avançar. As respostas, em algumas áreas do diagnóstico, podem perfeitamente 

mudar durante o desenrolar desses processos. Por exemplo, o Instituto CPR prevê, em seu 

regulamento de Arbitragem Não-Administrada em disputas internacionais, a possibilidade de o 

Tribunal Arbitral, com o consentimento das partes, permitir a realização da mediação sobre 
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matérias discutidas na arbitragem por um mediador mutuamente aceito pelas partes, em qualquer 

estágio do processo (Artigo 18 do Regulamento de Arbitragem do CPR, 2000). 

 

Persuadindo o outro lado a mediar 

 

Uma barreira frequente para a mediação é a oposição da outra parte que não quer se submeter a 

este procedimento (Cornell survey, 26). Se o resultado da análise de viabilidade sugerir a 

mediação e o outro lado apresentar algum tipo de resistência, identifique na lista abaixo algumas 

razões acessíveis e não-exaustivas que podem ajudar a persuadir a outra parte a tentar a 

mediação: 

 
 Baixo-risco: A mediação é um procedimento não-vinculante, podendo qualquer das 

partes se retirar quando quiser, além de ser também sigiloso. 

 Controle: A mediação é uma oportunidade de envolver as partes para que elas busquem 

sua própria solução para o conflito. 

 Tempo: Se um dos lados entender que a disputa está ainda no início, a outra parte pode 

destacar que um ambiente de maior incerteza é o momento ideal para a mediação, uma 

vez que ambos os envolvidos se sentem vulneráveis e estão mais dispostos a explorar 

soluções que sejam benéficas para os dois lados. 

 Aspectos práticos: A grande maioria dos casos acaba eventualmente em acordo. Quanto 

mais cedo melhor. Menos recursos serão gastos pelas partes. 

 Incentivos: Uma parte pode se oferecer para pagar valores de custos maiores do que sua 

meação e/ou permitir que o outro lado tenha maior liberdade na escolha do mediador. 

 Política do escritório de advocacia ou da corporação: Uma das partes é signatária do 

Pacto Empresarial de ADR do CPR? O escritório de advocacia está representando um 

cliente signatário do Pacto Empresarial de ADR do CPR? Se afirmativo, o Pacto pode ser 

usado para convencer o outro lado a considerar a mediação. 
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Check-list Resumido da Análise da Mediação 

 

Revisão dos  

3 fatores de 

adequação 

para o uso 

da Mediação 

Fator 1: os objetivos das partes no gerenciamento da disputa 
 Abrangência: Manter o relacionamento com a outra parte, bem como 

controlar o processo e o resultado. 
 Jurídico: Produção de provas com custo indefinido, medidas cautelares, 

mandado de segurança, pesquisa de jurisprudência ou outras medidas 

processuais, típicas do processo litigioso não são necessárias. 
 Pragmático: Manter a privacidade, economizar tempo/dinheiro. 
 Outro fator concreto ou objetivo da parte? 

 

Fator 2: a viabilidade da disputa para um processo de 

resolução de conflitos 
 Capacidade das partes em resolver conflitos: Não há necessidade de 

retratação pública ou contestação; não há princípios constitucionais em jogo; 

decisão judicial favorável incerta; cultura das lideranças não é hostil à 

mediação. 
 Qualidade do relacionamento das partes: Não há profunda desconfiança 

ou desrespeito, desequilíbrio de poder ou incompatibilidade entre os 

advogados. 
 Realidades práticas: Disputa com probabilidade de acordo a qualquer 

momento; jurisdição receptiva à mediação; possibilidades criativas de 

acordo; reorganização societária ou questões financeiras não estão 

envolvidas. 
 Outra?  

 

Fator 3: o benefício potencial da mediação para a disputa em 

questão 
 Contextual: controle das emoções; explorar necessidades e interesses das 

partes de forma confidencial; oportunidade de ser ouvido; experiência para 

os responsáveis pela decisão. 
 Substantivo: auxiliar no esclarecimento de questões; oferecer oportunidade 

para se retratar; dar um “choque de realidade” nas expectativas ou posições; 

desenvolver soluções criativas e compensações; prover um intermediador 

para formular ofertas, apresentar propostas e contra-propostas. 
 Outro? 

 

 

Deve-se 

presumir o 

uso da 

mediação? 

Contra-indicações para a Mediação 
 As partes precisam obter uma solução que só um tribunal (ou árbitro) pode 

oferecer.  
 A empresa aposta em todas as garantias processuais. 
 Uma das partes está inequivocamente compromissada com o litígio 

traditional. 
 As partes têm informações completas e procuram tão somente uma opinião 

neutra sobre a extensão dos danos ou outra matéria limitada. 
 O confito é totalmente frívolo e a empresa tem que seguir uma política 

padrão. 
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SEÇÃO 2:   
 

MATRIZ DE OUTROS PROCESSOS DE  

ADR NÃO VINCULANTES 
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MATRIZ DE OUTROS PROCESSOS DE ADR NÃO VINCULANTES* 
 

 
Arbitragem não 
vinculante 

Ouvidor 
confidencial 

Avaliação 
antecipada 

Determinação dos 
Fatos 

Mini-júri   
(Vide CPR Model 
Minitrial Procedure)** 

Definição 

Processo 
semelhante ao de 
uma arbitragem 
vinculante, porém a 
decisão do árbitro é 
apenas 
aconselhadora. As 
partes podem 
acordar em receber 
uma decisão 
aconselhadora como 
uma ferramenta 
para resolver suas 
disputas pela via 
negocial ou por 
outros meios. 

As Partes submetem 
a um terceiro neutro, 
em caráter 
confidential, suas 
posições para um 
acordo. O neutro, 
sem revelar ao outro 
lado as informações 
confidenciais 
submetidas por cada 
parte, informa a eles 
se suas posições 
são negociáveis. As 
partes podem ainda 
instruir o neutro a 
assisti-los na 
negociação. 

Um avaliador neutro 
realiza sessões 
confidenciais com 
cada parte para 
ouvi-las e emitir uma 
avaliação do caso 
em um estágio 
antecipado da 
disputa. Em certas 
jurisdições, o 
julgamento 
antecipado faz parte 
do processo judicial. 
 

Processo pelo qual 
os fatos relevantes 
do conflito são 
determinados. 

Uma troca de 
informações de 
caráter adversarial, 
seguida de 
negociações em 
nível de gestores, 
com ou sem a 
assistência de um 
terceiro neutro. 
 

Envolvimento de 
terceiro neutro 

Sim. Sim. Sim. Sim. 
Não 
necessariamente. 

Instrução 

Ocorre na forma que 
as partes e os 
árbitros entendem 
necessário para se 
chegar a uma 
decisão. 

Não 
necessariamente. 

Normalmente não 
há nenhuma 
instrução do 
processo. 

Permite a produção 
de provas 
consideradas 
necessárias pelas 
partes e pelos 
neutros, para 
determinar os fatos 
relevantes da 
disputa. 

Normalmente ocorre 
quando já houve 
alguma instrução de 
documentos e 
testemunhas. 
 

Questões de fato 
controversas 

Resolução não 
vinculante. 

Não há resolução. 
Avaliação não 
vinculante. 

As partes 
determinam 
previamente se os 
resultados a serem 
obtidos após a 
investigação dos 
fatos será vinculante 
ou apenas 
aconselhadora.  

Não há resolução. 

Questões de 
direito 
controversas 

Resolução não 
vinculante. 

Não há resolução. 
Avaliação não 
vinculante. 

O processo pode ser 
adaptado para 
envolver experts, 
que podem dar 
opiniões sobre 
questões de direito. 
As partes 
determinam 
previamente se a 
opinião será 
vinculante ou 
apenas 
aconselhadora.  

Não há resolução. 

Outros   

A avaliação pode 
também assinalar 
pontos de 
concordância e 
discordância. 

Útil em áreas 
técnicas ou 
científicas. 
 

Se um terceiro 
neutro estiver 
envolvido, ele pode 
ser chamado a 
assistir nas 
negociações como 
um mediador ou a 
dar uma opinião 
aconselhadora. 

 
* Veja o CPR ADR Glossary (“Glossário de ADR do CPR”) para uma lista completa de outros processos de ADR, incluindo 
parcerias, assessoria de acordo, julgamento privado, julgamento sumário de júri (www.cpradr.org). 
** Para obter uma cópia do CPR Model Minitrial Procedure (“Procedimento Modelo de Minitrial do CPR”), veja 
www.cpradr.org (Clauses and Procedures).   
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SEÇÃO 3:   
 

COMPARAÇÃO ENTRE  

PROCESSO JUDICIAL E ARBITRAGEM 
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COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MAIS COMUNS  

EM ARBITRAGEM E PROCESSO JUDICIAL 

Arbitragem  Processo Judicial 

Adversarial  Adversarial 

Privada, alto nível de confidencialidade  Público 

Partes podem escolher e modificar os 

procedimentos 
 Regras de processo formais e inflexíveis 

Partes possuem mais controle sobre 

agendamentos; a rapidez e eficiência da 

administração do processo depende da agenda e 

da capacidade de gerenciamento dos árbitros e 

também da agenda das partes e de seus advogados 

bem como de suas disposições em cooperar 

 
Andamento depende do volume de processos; 

agendamentos muitas vezes estão fora do controle 

das partes 

Normalmente a produção de documentos é 

limitada; interrogatorios são raros, deposição de 

testemunhas é incomum e, quando feita, é 

limitada (depende das regras escolhidas para a 

arbitragem e da discricionariedade dos árbitros) 

 Instrução amplíssima 

Árbitros, normalmente com conhecimento 

especializado, decidem; as partes normalmente 

opinam na seleção dos árbitros 
 Juiz generalista ou juri encarregados de decidir 

Parâmetros escolhidos pelas partes podem ser 

aplicados pelos árbitros no julgamento (e.g. lei de 

outro local, usos e costumes comerciais - soft law, 

ou equidade); decisões não formam precedentes. 

 Lei & precedentes são aplicados no julgamento 

Em alguns casos, pode limitar a autoridade do 

árbitro em conceder tutelas e indenizações 
 Todas as tutelas disponíveis 

Sentença é final e vinculante; há poucas hipoteses 

de anulação ou modificação da sentença; as partes 

podem acordar, na cláusula arbitral, em expandir 

o escopo de revisão judicial ou em ter direito de 

apelação a um painel de árbitros. 

 Amplo direito de apelação 

Pode reduzir os custos do processo*  Altos custos do processo* 

 

* A análise de custo do processo na esfera arbitral e na esfera judicial varia bastante de país para país. Nos Estados Unidos, o custo do processo 

judicial é muito alto, e a arbitragem pode se mostrar como uma alternativa mais barata, dependendo do caso, ou pelo menos de igual custo. No Brasil, 

o custo do processo judicial costuma ser consideravelmente mais barato do que o de uma arbitragem. No entanto, outras variáveis podem integrar o 

cálculo de custos e inverter a conta: como o processo judicial costuma ser bem mais moroso e complexo, inclusive com várias instâncias de recursos e 

apelações, a redução do tempo de espera por uma decisão final e vinculante pode tornar o custo da arbitragem inferior ao do processo judicial.  
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QUESTÕES RELATIVAS A 

ARBITRAGEM OU PROCESSO JUDICIAL 
 

As seguintes perguntas visam a assistir na decisão entre arbitragem ou processo judicial. Uma resposta (a) 

indica um caso característico de arbitragem; uma resposta (b) indica um caso característico de processo 

judicial. 
 

1. A parte busca assegurar uma decisão pública? 

___ a) Não 

___ b) Sim 

 

2. A parte pretende se prevenir contra uma decisão tomada por júri? 

___ a) Sim 

___ b) Não 

 

3. Estabelecer um precedente ou influenciar políticas públicas é o objetivo de alguma das 

partes? 

___ a) Não 

___ b) Sim 

 

4. Há algum interesse vital ou crucial da companhia envolvido no caso, de modo que seja 

importante ter acesso a todos os argumentos e proteções processuais disponíveis na esfera 

judicial, incluindo amplo direito de apelação? 

___ a) Não 

___ b) Sim 

 

5. Há algum necessidade especial de que o Judiciário supervisione a atuação de alguma das 

partes? 

___ c) Sim 

___ d) Não 

 

6. A capacidade de manter controle sobre o agendamento de audiências e outros 

procedimentos é um objetivo das partes? 

___ a) Sim 

___ b) Não 
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7. Alguma das partes pretende manter direitos amplos de apelação? 

___ a) Sim 

___ b) Não 

 

8. A escolha da pessoa que irá decidir o caso é importante para as partes? 

___ a) Sim 

___ b) Não 

 

9. O caso requer a compreensão de questões técnicas e complexas? 

___ a) Sim 

___ b) Não 

 

10. A possibilidade de se produzir provas amplamente é um objetivo das partes?* 

___ a) Não  

___ b) Sim 

* As regras de instrução do processo e produção de provas no direito norte-americano são diferentes do direito brasileiro e 

também da maioria das regras de procedimento arbitral. O chamado procedimento de “Discovery” no direito norte-

americano permite à parte amplo direito de investigação, com total acesso a quaisquer documentos e informações da outra 

parte e arguição direta de testemunhas. No direito brasileiro, nao há essa lacuna entre a produção de provas no processo 

judicial e na arbitragem. 

 

 

 

Interpretação das Respostas 

 

 

a) _______ 

b) _______ 

 

Uma sequência de respostas em que (a) seja significativamente mais frequente do que (b) sugere que a 

disputa é ideal para arbitragem. Se o resultado for equilibrado, o peso de cada resposta deve ser avaliado 

caso a caso. Para maiores diretrizes no assunto, veja Commercial Arbitration at Its Best: Successful 

Strategies for Business Users (T.J. Stipanowich & P.H. Kaskell, Editors, CPR/ABA, 2001). 
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