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resUMo

Este trabalho visa a apresentar alguns pontos considerados relevantes e 
de muita pertinência com relação à possibilidade da aplicação dos institutos 
da mediação e arbitragem como meios consensuais extrajudiciais eficientes e 
eficazes na resolução de conflitos na relação de consumo. Faz-se uma análise 
percuciente e acurada das vantagens e desvantagens do uso desses institutos 
por intermédio de pesquisa bibliográfica. Por fim, revela-se como podem ser 
usados os institutos em comento.

ABstrAct

This article aims to introduce some relevant and extremely pertinent 
topics in relation to the possibility of application of ADR tools such as 
mediation and legal arbitration as consensual extrajudicial efficient and 
effective means to conflict resolution on the consumer relation. We made a 
percussive and accurate analysis on advantages and disadvantages on the use 
of these institutes based on bibliographic research.
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1. Introdução

o mundo atual está buscando freneticamente meios alternativos 
adequados de resolução de conflitos extrajudiciais. essa busca 
ocorre porque com o aumento populacional e a facilidade em 

obter informações tornou-se mais fácil lutar pelos direitos de cada um.
evidentemente, por muitas vezes há exagero nessa luta pelo direito. 

por certo, todo cidadão que tiver o seu direito violado ou vilipendiado 
deve procurar pela sua reparação – desde que não exceda o direito 
plausível. Contudo, não é isso que se tem visto na sociedade moderna. 
tem-se experimentado uma avalancha de processos na esfera judicial 
por causa da “síndrome do mero aborrecimento”. 

nessa esteira, vê-se claramente uma banalização do direito de 
agir em juízo, causando uma superlotação nos tribunais de justiça 
com processos judiciais desnecessários. Claro que aquele que se sentir 
lesado em seu direito deve incessantemente rogar por justiça. segundo 
preleciona ihering, 

todo aquele que ao ver seu direito torpemente desprezado e 
pisoteado, não sente em jogo apenas o objeto desse direito, mas 
também sua própria pessoa, aquele que numa situação dessas não 
se sente impelido a afirmar a si mesmo e ao seu bom direito, será 
um caso perdido, e não tenho o menor interesse em convencer um 
indivíduo desse tipo. 

Com fulcro no tema em comento, em especial pela busca da 
restauração de um direito, há um ator no mundo jurídico chamado 
“consumidor”, que visto como hipossuficiente à luz do direito do 
consumidor, revela-se peça principal para criação de meios alternativos 
que auxiliem a justiça comum e ao mesmo tempo que sejam céleres, 
eficientes e eficazes para atender às necessidades daquele que compra 
bens ou utiliza da prestação de serviços: o consumidor.

pelas razões enunciadas, a sociedade organizada criou mecanismos 
para resolução de conflitos que fossem adequados para cada disputa 
existente entre consumidor e fornecedor de serviço ou produto. entre 
esses meios, os que se apresentaram mais usados foram: conciliação, 
mediação e arbitragem, muito embora existam outros instrumentos de 
pacificação de conflitos sociais.
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2. o que é ADr?

É uma sigla da língua inglesa usada para designar Alternative 
Dispute Resolution, que em português que dizer “resolução alternativa 
de Disputa” raD, também conhecida como Meios alternativos de 
resolução de Conflitos, representada pela sigla MasC. 

no começo dos anos 1980, um advogado muito renomado nos 
estados unidos da américa, chamado James Henry, desenvolveu o 
dispositivo do sistema Alternative Dispute Resolution – aDr, iniciando 
em 1979 com a sua empresa a Center Public Ressources, uma associação 
sem fins lucrativos formada por quatrocentos juristas das mais variadas 
áreas do saber e das ciências jurídicas. 

o Alternative Dispute Resolution nasceu da necessidade de acelerar 
as formas de resolução de disputas extrajudiciais, bem como para 
diminuir o número de demandas que iam, e ainda vão, para o poder 
Judiciário. porém, tendo como objetivo principal promover a paz social 
e o bem-estar entre os indivíduos de uma sociedade e a restituição dos 
laços afetivos. 

ainda pode-se dizer que uma das razões para o desenvolvimento 
dos aDrs é de ordem prática e conjuntural: os aDrs dão uma resposta 
às dificuldades de acesso à justiça com que se depara um número 
elevado de países. essas dificuldades explicam-se pelo aumento dos 
litígios apresentados aos tribunais e pela crescente morosidade e o 
aumento dos custos dos processos. a quantidade, a complexidade e a 
tecnicidade dos textos legislativos contribuem, além disso, para tornar 
mais difícil o acesso à justiça. 

enquanto existe o aumento das custas judiciais e o acúmulo de 
serviço nos tribunais e nas cortes, os indivíduos e as empresas buscam 
uma resolução alternativa de disputa para resolver suas controvérsias e 
seus conflitos. 

os meios alternativos de resolução de disputas apresentam uma 
enorme variedade de técnicas, métodos e processos para solução de 
disputas, sobretudo, na esfera extrajudicial. 

para Helen Bendix, editor chefe da American Bar Association da 
cidade de los angeles, eua, todos os procedimentos usados pelo 
aDr têm suas próprias características e geralmente permitem às 
pessoas envolvidas resolverem suas disputas de forma confidencial, 

reVista luso # 22 - JunHo 2016.indd   262 09/06/2016   12:25:16



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 22 | JUNHO 2016

263

estabelecerem prazos e regras de procedimentos para regerem 
o processo, elegerem quem vai orientar e dirigir os trabalhos de 
forma neutra e minimizarem os ânimos da contenda, os custos e a 
possibilidade de manterem uma relação amigável após a resolução do 
conflito. 

o crescente uso dessas técnicas, a economia de tempo e dinheiro, 
a ciência do tratamento e a obtenção de resultados satisfatórios têm 
consagrado os aDrs. no mundo inteiro este processo está ganhando 
força com aplicação de novas formas, fazendo mudar os paradigmas 
sociais de uma “cultura de confrontação” para uma “cultura de 
cooperação”. 

importa lembrar que os meios alternativos de resolução de disputas 
têm suas restrições quando da sua efetiva aplicação. Há situações em 
que não é possível fazer a autocomposição, tendo em vista alguns 
impedimentos de ordem psicológica e de autonomia da vontade. 
Vejamos abaixo algumas situações em que não é aplicável, digo, não é 
recomendável o uso dos meios alternativos de resolução de disputas: 

– quando as pessoas envolvidas exigem de forma imperiosa o meio 
judicial;

– se as pessoas em contenda não acreditam nos meios alternativos 
de resolução de disputas;

– no caso de um dos envolvidos querer manter todos os direitos 
da disputa, ou seja, quando um não quer permitir o ganha-ganha na 
resolução do conflito; 

– em face da existência da necessidade de uma resolução pública, 
para servir de exemplo para que não haja outras contendas do gênero. 

3. Historiografia da mediação

Muitas pessoas acreditam que a mediação é um método de resolução 
de conflitos da modernidade, porém esta vem de muito tempo. 

os fenícios e os gregos que reconheciam o mediador como 
“proxanetas” faziam uso da mediação no comércio, e os romanos 
reconheceram a sua aplicação por lei. a civilização romana já admitia o 
uso da mediação. Chamavam os mediadores por uma variedade de nomes, 
a saber, internuncius, médium, intercessor, philantropus, interpolator, 
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conciliador, interlocutor, interpres e mediador. Frequentemente os 
romanos usavam a mediação para solucionar os seus conflitos e 
introduziram-na em sua lei que iniciou com o Digesto de Justiniano de 
530-533. 

o mestre Confúcio já ensinava que a melhor forma de resolver um 
conflito era por meio do acordo em vez da coação. nas comunidades 
do Japão e da áfrica os membros mais respeitados ajudavam as pessoas 
a resolverem os seus conflitos. 

o processo de mediação, também, foi largamente empregado 
em diversos seguimentos religiosos. no Judaísmo foi de grande 

importância. a cultura islâmica tem uma 
longa tradição no uso da mediação e da 
conciliação como forma preferencial de 
resolução de disputa. Durante a idade 
média, o clero cristão costumeiramente 
mediava os conflitos. 

a palavra mediação é de origem da 
língua latina – vem do verbo “mediare” que significa etimologicamente 
“dividir em partes iguais”. 

os estudiosos da mediação ao redor do mundo veem este meio 
alternativo de resolução de disputas, geralmente, segundo a sua ótica, 
baseados em suas experiências pessoais ou alicerçados pelos resultados 
obtidos por intermédio de pesquisas de campo e experimentos. 

Mediação é um meio alternativo de resolução de disputa, 
preferencialmente privado, em que duas ou mais pessoas que estão 
vivendo um conflito buscam uma pessoa neutra e imparcial, de sua 
confiança, capaz perante a legislação de seu país, e que, sobretudo, 
seja qualificada profissionalmente para facilitar a comunicação entre 
elas.

para Worchel e lundgren: “La mediación implica con frecuencia 
la actuación de una tercera parte como simplificador en el proceso de 
negociación.”1

nas palavras de Duffy: “Es la intervención en un conflicto de una 
tercera parte neutral que ayuda a las partes opuestas a manejar o resolver 
su disputas.”2

ainda sobre mediação, assevera Malhadas:

Mediação é 
um meio 
alternativo 
de resolução 
de disputa
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em síntese, a mediação surge como método mais adequado 
para a abordagem de conflitos, em que os elementos de natureza 
emocional envolvidos podem e devem ser considerados na 
busca das melhores alternativas pelas partes, que assumem a 
responsabilidade pelo acordo. 

segundo o professor de mediação irlandês Frank Hanna: 

a mediação é um processo conduzido por uma pessoa neutra e 
inteiramente independente cujo trabalho consiste em assistir as 
pessoas envolvidas a encontrarem um denominador comum para 
suas desavenças e ajudar a estas pessoas a entenderem os seus 
reais interesses, e para dirimir opiniões desnecessárias e difíceis 
assumidas por elas. 

em tempo, é importante trazer à baila que há um consenso entre 
os doutrinadores de que a mediação é um ato voluntário, no qual as 
pessoas que a buscam têm total liberdade e controle sobre o processo. 

4. Mediação versus conciliação 

são inúmeros os debates concernentes à diferença entre mediação 
e conciliação. até hoje há muita divergência e ainda não se chegou a 
um consenso. 

os dois processos guardam entre si similaridades. tanto na 
conciliação como na mediação existe a presença de um terceiro 
imparcial que não tem poderes para decidir a solução do conflito. 

a principal diferença entre a mediação e a conciliação é o fato 
de os conciliadores possuírem conhecimento jurídico. o conciliador 
pode fazer sugestões para as partes (assim são chamadas as pessoas 
envolvidas que participam da sessão de conciliação judicial) chegarem 
a um acordo, ao mesmo tempo pode aconselhar sobre como obter uma 
solução para a disputa. os conciliadores podem, também, usar suas 
estratégias para encorajar as partes a alcançarem um acordo, até mesmo 
por meio do fatídico “convencimento”, ou muitas vezes por intermédio 
da opressão e da coação moral, condutas que eu repudio. 
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uma característica marcante no Brasil é que os conciliadores 
geralmente atuam na justiça comum, devem ter formação jurídica para 
que em certas situações possam oferecer informações legais às partes. 

Verônica Cezar-Ferreira ensina: 

a conciliação é intermediada por um terceiro imparcial e é 
mais indicada quando aplicada a conflitos que não envolvem 
relacionamento que se precisa ou se pretende continuar, como de 
família ou de sócios comerciais. 

o processo é puramente de facilitação da comunicação das pessoas 
que estão em conflito: o mediador não tem o papel de conselheiro. ao 
invés disso, o mediador procura ajudar os mediandos a desenvolverem 
uma compreensão do conflito, e trabalha, sobretudo, para construir 
uma resolução prática e duradoura em que o foco é a solução da disputa 
sem mágoas e que o acordo seja na base do “ganha-ganha”. a diferença 
mais acentuada entre a conciliação e a mediação é que na mediação 
a terceira pessoa deve ser além de imparcial, neutra, e o processo é 
voluntário. 

Vale lembrar os ensinamentos de Cohn e neyhart sobre mediação e 
o seu valor. os autores fazem uma advertência muito pertinente quando 
dizem que, para que “la mediación se utilice ampliamente, el público en 
general necesita ser instruido acerca de ella y de su valor. Convencer a la 
gente de que la mediación es importante y debe utilizarse no es una tarefa 
fácil.” 

para Folger e Bush a mediação é um processo que permite que 
as partes em conflito ajam com maior grau de autodeterminação 
e responsividade em relação aos outros, ao mesmo tempo em que 
exploram soluções para questões específicas. 

os dois processos, conciliação e mediação, servem para identificar 
o porquê do conflito e criar opções de solução que possam contribuir 
para as partes em disputa chegarem a uma resolução satisfatória mútua. 
ambos os métodos oferecem procedimentos flexíveis pautados na 
igualdade das partes e baseados em princípios, enquanto a disputa na 
justiça comum, normalmente, é favorável à parte com maior poder de 
argumentação e, por vezes, com maior poder econômico. 
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5. Mediação na atualidade 

a mediação ocorre quando duas ou mais pessoas envolvidas 
em uma disputa recorrem a uma terceira pessoa, qualificada 
profissionalmente, neutra e imparcial, para orientá-los a chegarem, 
voluntariamente, igualmente e sozinhos a um entendimento. este 
entendimento denomina-se resolução do conflito ou acordo, no qual 
elas, as pessoas que estão vivendo o conflito, têm total controle sobre o 
processo para pôr fim à disputa. É considerada uma técnica ou método 
multidisciplinar, para obterem num espaço curto de tempo e a baixos 
custos uma solução aceitável e amigável para ambos. 

a mediação tem desempenhado um importante papel na sociedade 
organizada em relação à resolução pacífica de conflito e é usada em 
praticamente todos os tipos de disputas de interesse. 

sobre a evolução da mediação nos dias de hoje Debora Kolb 
assinala: “uma das razões da crescente popularidade da mediação é que 
muitas pessoas creem que ela promete ser um método, mais satisfatório 
e harmonioso, mais eficiente e quem sabe menos demorado para que a 
sociedade aborde os seus conflitos.”

6. características e benefícios da mediação

 todo meio alternativo de resolução de disputa tem as suas 
características, até mesmo para se diferenciar de cada procedimento no 
momento de sua aplicação. 

a mediação traz em seu conteúdo algumas especificidades, 
conforme demonstramos a seguir: 

– procedimento próprio – técnicas próprias e organização lógica 
de suas etapas;

– voluntariedade dos disputantes – construção em conjunto da 
melhor solução para a disputa; não rivalidade; 

– controle dos mediandos sobre o processo – são os mediandos 
que orientam o andamento do processo; 

– informalidade e simplicidade – não existe a formalidade que há 
no procedimento judicial; 

reVista luso # 22 - JunHo 2016.indd   267 09/06/2016   12:25:17



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 22 | JUNHO 2016

268

– confidencialidade – é a principal característica, pois os temas só 
ficam entre os participantes e o mediador; 

– autoridade dos mediandos – poder de decisão sobre as questões 
em disputa; 

– consensual – não há decisão imposta aos mediandos;
– baixo custo – as despesas com uma mediação são bem menores 

do que despesas processuais da justiça comum;
– celeridade – na justiça os conflitos podem levar anos para serem 

resolvidos; 
– autocomposição – os mediandos são responsáveis por chegarem 

ao acordo, sem que haja opinião de qualquer pessoa; 
– não obrigatoriedade de chegar a um acordo – os mediandos não 

são obrigados a entrar em acordo; 
– diminuição de desgaste emocional – pela celeridade e a 

possibilidade da resolução pacífica há um uma minimização das 
emoções; 

– favorece acordos em que todos ganham; 
– preserva a integridade física, moral, social, econômica e sociológica 

dos mediandos. 

7. Vantagens e desvantagens da mediação 

Como vimos, as características e benefícios da mediação estão 
plenamente estabelecidos. entretanto, cabe lembrar de que nem tudo 
é feito de benefícios. 

pode-se perguntar: quais são as desvantagens da mediação? 
Cooley faz um quadro bastante interessante em relação às vantagens e 
as desvantagens dos processos de mediação, arbitragem e julgamento 
por tribunal. reproduziremos a seguir este quadro, porém vamos 
demonstrar apenas os casos concernentes à mediação e o julgamento 
por tribunal da justiça estatal. 

Como vantagens no julgamento por tribunal pode-se elencar os 
seguintes elementos: 

(i) foro público;
(ii) as partes neutras são responsabilizáveis; 
(iii) já está institucionalizado (o juiz é escolhido pelo estado);
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(iv) há regras quanto à prova; 
(v) tem efeito inibidor;
(vi) anuncia e aplica normas públicas; 
(vii) independência;
(viii) as decisões são recorríveis, entre outras. 
nessa toada, pode-se enumerar como vantagens no processo de 

mediação: 
(i) privacidade; 
(ii) os mediandos controlam o foro;
(iii) os mediandos escolhem o mediador por ser uma pessoa de 

confiança das partes; 
(iv) reflete as preocupações e as prioridades das disputas; 
(v) flexível;
(vi) o processo ensina aos contendores;
(vii) alto grau de cumprimento das decisões e apresenta-se com 

um baixo custo.
Já no quesito desvantagens tem-se, no julgamento por tribunal:
(i) não há controle sobre a escolha dos juízes; 
(ii) falta de especialização substantiva ou técnica em muitos casos; 
(iii) exige advogados;
(iv) é demorado;
(v) polariza, perturba a vida das partes; 
(vi) gama limitada de medidas corretivas (recursos); 
(vii) na sua maioria é muito caro.
na esteira da mediação tem-se por desvantagens: 
(i) o mediador não tem poder para impor acertos ou acordos;
(ii) não tem força para obrigar a participar; 
(iii) uma parte poderosa pode influenciar o resultado; 
(iv) falta-lhe o caráter obrigatório do cumprimento das decisões; 
(v) não aplica ou desenvolve normas ou padrões públicos; 
(vi) não há salvaguardas de devido processo.
o maior mérito do processo de mediação é a igualdade que existe 

entre as partes, o que nos remete aos ensinamentos de Hobbes, quando 
afirma: “São iguais os que podem fazer coisas iguais um ao outro; e os que 
podem fazer coisas maiores (matar), podem fazer coisas iguais. Todos os 
homens são, portanto, iguais entre si por natureza.” 
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a mediação é regida pelo princípio da confidencialidade, uma vez 
que as informações são de conhecimento apenas dos mediandos e do 
mediador. nesse diapasão é de todo oportuno prelecionar que este é 
o elemento que mais atrai as pessoas para usar a mediação. The Green 
Book que versa sobre os Meios alternativos de resolução de litígios 
em Matéria Civil e Comercial, assinado em Bruxelas, em 19 de abril de 
2002, no art. 79, disciplina a matéria de confidencialidade na mediação, 
conforme está descrito no texto abaixo: 

79. na maior parte dos casos, as partes que recorrem aos aDr fazem 
questão em que as informações trocadas no processo, oralmente ou 
por escrito, e por vezes mesmo os próprios resultados do processo, se 
mantenham confidenciais. a confidencialidade parece ser a garantia 
do sucesso dos aDr porque contribui para assegurar a abertura das 
partes e sinceridade das comunicações durante o processo. além 
disso, é conveniente impedir o desvio dos aDr e permitir que a parte 
que produziu um documento ou apresentou uma prova durante o 
processo possa utilizá-los no processo que poderá seguir em caso de 
fracasso do processo de aDr. a confidencialidade impõe-se tanto 
às partes como aos terceiros. 

primeiramente vale salientar que a confidencialidade deve ser de 
obrigação dos mediandos, uma vez que são eles os mais interessados em 
manter sigilo sobre o que foi falado na sessão de mediação. Já prevendo 
essa obrigação, o livro Verde também disciplina o assunto. Vejamos os 
textos a seguir: 

art. 80. a obrigação de confidencialidade compromete em primeiro 
lugar às partes. as informações que tiverem sido trocadas entre 
as partes durante o processo não deverão ser aceitas como meios 
de prova em um processo judicial ou arbitral posterior, podendo, 
porém, ser previsto um determinado número de exceções. Deste 
modo, as partes podem decidir de comum acordo que a totalidade 
ou parte do processo não seja confidencial. uma parte pode 
divulgar tal ou tal aspecto do processo de aDr se a tal for obrigada 
por força de um direito aplicável. por último, uma parte pode 
divulgar o acordo pondo termo ao deferido entre as partes se tal 
for necessário para a aplicação ou a execução deste acordo. 
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art. 81. a obrigação de confidencialidade compete, sobretudo, 
ao terceiro. sempre que em contatos bilaterais (procedimento 
designado “caucus”) uma das partes comunica ao terceiro 
determinadas informações, e este não poderá revelar essas 
informações à outra parte. além disso, esta obrigação de 
confidencialidade permite definir melhor o papel do terceiro 
durante o processo a fim de garantir a sua equidade. sempre que o 
terceiro for obrigado a tomar parte ativa na busca de uma solução 
para litígio, deverá necessariamente respeitar o princípio do debate 
contraditório e utilizar o poder de ouvir separadamente as partes 
com a única finalidade de permitir o acordo. a possibilidade de 
ouvir confidencialmente uma ou outra parte deverá ser excluída 
se o terceiro tiver que tomar uma decisão ou formular uma 
recomendação no final do processo de aDr. a recomendação da 
Comissão de 04 de abril de 2001, acima referida (no caput deste), 
prevê, no capítulo “equidade” que se em qualquer fase a terceira 
parte sugerir soluções para a solução do litígio, cada parte deverá 
desfrutar da possibilidade de expressar a sua opinião e tecer 
comentários relativamente a qualquer argumento, informação ou 
prova apresentado pela outra parte. 

art. 82. em princípio, o terceiro não poderá ser citado como 
testemunha, nem intervir como árbitro no âmbito do mesmo litígio 
se o aDr tiver falhado, dado que o mesmo terceiro pôde durante 
o processo ter acesso a informações que um árbitro não teria 
necessariamente podido obter. a obrigação de confidencialidade 
do terceiro pode, porém, ser excluída se as partes no processo de 
aDr autorizarem que o mesmo revele determinadas informações 
protegidas se o terceiro, sujeito por razões profissionais ao sigilo, 
for obrigado a revelar determinadas informações, por força do 
direito aplicável. 

Cumpre ressaltar que no processo de mediação em que alguém 
cede o seu direito para o outro, isso não quer dizer que este perdeu o 
seu direito, mas houve um consenso. ainda citando Hobbes: “Para ter 
transferência de direito, não basta apenas a vontade do que cede: também 
é necessária a vontade do que recebe.” 
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8. Historiografia da arbitragem 

Conta a mitologia que um grande casamento ocorreu no olimpo, 
e todos os deuses compareceram, mas apenas uma deusa, Éris, não 
foi convidada. Mesmo sem ser convidada, Éris chegou à festa na 
hora exata quando todos os convidados sentavam-se à mesa para 
saborear o banquete dos deuses. então, Éris realizou sua vingança pela 
desconsideração. atirou uma maçã de ouro na qual estava gravada a 
seguinte frase “para a mais bela”, e as mais belas deusas, pallas athena 
(conhecida apenas por athenas), Hera (Juno para os romanos) e 
Vênus (afrodite para os gregos), reivindicaram para si a maçã de ouro. 
portanto, estava criado o primeiro conflito, uma disputa entre as deusas 
para saber quem era realmente a mais bela. 

então, de forma autônoma, elegeram Júpiter para decidir com 
quem ficaria o prêmio; sendo assim, temos o primeiro árbitro. porém, 
Júpiter não aceitou a incumbência e a transferiu para um mortal, que 
era conhecido por saber apreciar a beleza feminina, digo, as mulheres 
bonitas. este homem chamava-se páris, que era pastor de ovelhas 
e ao mesmo tempo príncipe de tróia, por ser filho de príamo, rei de 
tróia. É interessante que nessa época já se podia vislumbrar a intenção 
perversa do ser humano em querer corromper o outro, pois cada 
deusa, buscando subornar páris para ser eleita, prometeu-lhe riquezas e 
vitórias. Contudo, Vênus foi a mais experta e garantiu-lhe que se casaria 
com uma mulher linda chamada Helena. sem pensar duas vezes, páris 
elegeu Vênus (afrodite) como a mais bela das três deusas, despertando 
assim a ira de athena e Hera, que enviaram os exércitos gregos para 
destruir tróia. 

também, com o uso do instituto da arbitragem podemos citar as 
práticas da arbitragem comercial entre gregos e fenícios, bem como o 
juiz itinerante ateniense peisistratus. 

Cabe, aqui, lembrar dos cincos juízes de esparta que determinaram 
a posse da ilha de salamis para athenas e não para Megara, e 
Themístocles, quando o fez para leucas na desavença entre Corintho 
e Corcyra. todos esses acontecimentos marcaram o uso do instituto 
da arbitragem na esfera internacional, em tempos muito antes da 
globalização. um dos mais famosos particulares que desempenharam a 
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função de árbitro foi Quintiliano, gramático que fora muito solicitado 
para resolver controvérsias como árbitro. 

a arbitragem sempre fez parte da história da humanidade por ser 
uma forma de resolução de conflitos que reúne alguns elementos básicos 
para pôr fim a uma contenda: simplicidade, ciência e imparcialidade. 
sempre levou em consideração a opinião do povo, respeitando os 
costumes de cada etnia. 

efetivamente, diante de todos os fatos demonstrados, não se pode 
dizer que a arbitragem é um instituto novo e que precisa de tempo 
para se consagrar e trazer confiança e segurança à sociedade. Há muito 
tempo foi usada como forma autônoma de 
resolução pacífica de disputa entre nações, 
instituições e pessoas. Certamente, não 
obstante o fato de ser uma forma autônoma 
de resolução de conflitos, esta não corre à 
revelia do estado. 

o instituto da arbitragem é uma das 
formas de resolução de conflitos mais 
antigas na história do direito. Foi uma das 
primeiras na solução de conflitos sem o 
recurso da força e da violência. 

É sabido que a justiça privada autônoma foi utilizada na Babilônia 
3.000 anos a.C., na Grécia e em roma. É no direito romano que se pode 
ver as origens genuínas da arbitragem. 

o juízo arbitral mereceu disposição expressa no Digesto (liv. iV tít. 
8; Cód. liv. ii, tít. 55) sob a epígrafe “De receptis”, bem como no direito 
justiniano em idade pós-clássica com o pacto de Compromisso, sendo 
este de muita influência e valor, pois com a assunção do compromisso 
encerrava a disputa, conforme constava no digesto 4.8.1, escrito em 
língua latina, da seguinte forma: Compromissum ad similitudinem 
iudiciorum redigitur et ad niendas lites pertinet (tradução livre: um 
compromisso é igual a um julgamento da corte e estabelece o fim de 
uma disputa). 

naquele período, o poder do juiz ordinário emanava do papa, e o 
dos árbitros das partes que os constituíam como tal. ou seja, existiam 
os juízes e os árbitros. 

A arbitragem 
reúne alguns 

elementos básicos 
para pôr fim a 

uma contenda: 
simplicidade, 

ciência e 
imparcialidade
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o juízo arbitral é tão importante que platão, em De legibus, nos 
livros 6 e 12, cita-o usando as expressões a seguir e que demonstram 
claramente o seu valor para o mestre: 

Que os primeiros juízes sejam aqueles que o demandante e o 
demandado tenham eleito, a que o nome de árbitros convém mais 
que o de juízes; que o mais sagrado dos tribunais seja aquele em 
que as partes tenham criado e eleito de comum acordo. 

antigamente, antes da existência do estado, os homens resolviam 
as suas disputas usando a força. a tutela dos seus direitos era garantida 
por atos de violência, coação, intimidação, imposição. tais atos 
receberam o nome, à época, de “autotutela” (autodefesa), pois a justiça 
era feita pelas próprias mãos. 

a tutela dos direitos é originária dos povos primitivos, do instinto 
humano de preservação e da concepção individualista do justo e injusto, 
do certo e do errado. 

Com o passar dos tempos e com a evolução social, o homem 
começou a transferir o direito de sua defesa a terceiro. os árbitros 
tinham a missão de decidir a qual das partes envolvidas em uma disputa 
pertencia o melhor direito, surgindo, então, o instituto da arbitragem 
em sociedade. Já não mais existia a lei do “dente por dente, olho por 
olho, mão por mão”. 

a arbitragem desenvolveu-se da seguinte forma: 
– autotutela (autodefesa) – forma de resolução de disputa em que 

a defesa é feita pela própria parte, por meio da força individual ou de 
um grupo. 

– autocomposição facultativa – também denominada de 
“arbitramento facultativo”, era usada pelos indivíduos quando se viam 
diante de uma controvérsia. estes procuravam fazer um acordo com a 
parte estipulando uma indenização e, em alguns casos, iam em busca 
de pessoas idôneas e de confiança de ambas para auxiliá-la. 

– arbitramento obrigatório – caracterizado pela determinação do 
estado, o qual impunha a sentença quando as partes não indicavam 
árbitros de sua escolha para dirimir as controvérsias. o estado passa, 
num determinado instante, a assegurar a execução forçada da sentença 
caso o devedor não cumprisse o que foi acordado. 
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– justiça pública – caracterizada pela solução de conflitos por 
meio do poder estatal, inclusive com execução forçada da sentença, se 
necessário. 

as leis das Xii tábuas, em 455 a.C., fizeram com que o processo se 
tornasse bipartido, como se segue: 

– Primeira fase: in iure (pela lei) – ocorria perante um tribunal, com 
a presença de um pretor (juiz), fixando-se os pontos de controvérsias.

– Segunda fase: apud iudicem (juiz popular) – ocorria na presença 
de um cidadão privado, idôneo, que analisava as controvérsias da 
disputa. 

a prática de solução de controvérsias era um procedimento usado 
pelo privado e, somente com a expansão do império romano, passou-
se a conhecer a jurisdição pública estatal. 

portanto, conclui-se que a arbitragem, como jurisdição privada, 
teve sua origem muito antes da jurisdição estatal. 

a solução de conflitos de interesses pela arbitragem sempre, 
de alguma forma, esteve presente na sociedade humana, fosse pelo 
processo legis actiones (ações das leis) ou pelo processo per formulas 
(processo formulário), que desde 754 a.C. já era adotado em roma. 

na Grécia, entretanto, o costume era que as funções do árbitro se 
dividissem em duas fases, para que no futuro não houvesse dúvidas 
de que tudo foi feito para se alcançar um acordo, e que no caso da 
necessidade de proferir uma sentença, esta fosse justa. tais fases são:

a. Tentativa de conciliação – processo em que o árbitro procurava 
resolver o litígio com a aproximação das partes e a composição deste; e

b. Arbitral – em que a sentença era proferida. 
arbitragem é um processo alternativo de resolução de disputa em 

que um ou mais terceiros, imparciais, escolhidos voluntariamente e de 
comum acordo pelas partes envolvidas em um conflito de interesse, 
põem fim a disputa por meio de uma sentença arbitral com valor de 
título executivo judicial, da qual não cabe recurso, no caso do Brasil. 

Marcada por seu caráter de heteronímia, compete salientar que a 
arbitragem nunca poderá, nem tampouco deverá, ser confundida com 
o processo de mediação ou conciliação, muito embora sejam os dois 
resolvidos pela intermediação. na arbitragem, há um árbitro ou juiz 
arbitral, legitimado pelas partes, que decide qual é a melhor solução 
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para a disputa, e não são as partes que chegam ao acordo por si só, 
exceto quando o caso versa sobre a homologação de um acordo pelo 
juízo arbitral. 

a united nations Commission on international trade law – 
unCitral (Comissão das nações unidas para o Direito internacional 
Comercial), órgão criado em 1966, pela resolução 2.205 (XXi) da 
assembleia Geral das nações unidas, cujo fim é contribuir para o 
desenvolvimento e a uniformização do direito internacional privado, 
constituiu dois instrumentos de grande valia para inserção e promoção 
do direito arbitral em todo o mundo: 

1) The Model Law (a lei Modelo), que serve como inspiração para 
as demais leis sobre arbitragem, e o 
2) regulamento Modelo de arbitragem, que serve e funciona 
como uma norma padrão para criação de regulamentos de outras 
entidades de arbitragem na área de direito arbitral internacional. 

está cravado na lei Modelo da unCitral, especificamente no 
artigo 2, que versa sobre de definições e regras de interpretação que 
“arbitragem é qualquer arbitragem, seja ou não administrada por uma 
instituição arbitral permanente”. 

para a american arbitration association (associação americana 
de arbitragem), um dos maiores institutos de arbitragem no mundo, 
“arbitragem é a submissão de uma disputa a uma ou mais pessoas 
imparciais para proferir uma decisão final e obrigatória denominada de 
sentença”. 

no entendimento de Cooley e lubet (2003, p. 2), “arbitragem pode 
ser definida como um processo em que uma ou mais pessoas neutras 
(uma terceira parte desinteressada/imparcial) toma uma decisão após 
ouvir argumentos e revisar evidências”. 

steven Bennett (2002, p. 4) descreve arbitragem como sendo 
“um meio alternativo de resolução de disputas que inclui uma série de 
procedimentos para solução privada do conflito”. 

É de grande valia trazer à baila o entendimento de Garcez (2007, p. 
29) ao asseverar: 

reVista luso # 22 - JunHo 2016.indd   276 09/06/2016   12:25:17



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 22 | JUNHO 2016

277

arbitragem é uma técnica que visa solucionar questões de 
interesse de duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, que possam 
ser valoradas economicamente, em que as mesmas possam dispor 
livremente em termos de transação e renúncia, por decisão de uma 
ou mais pessoas – árbitro ou os árbitros –, as quais têm poderes 
para assim decidir pelas partes, por delegação expressa destas, por 
meio de uma convenção privada, sem terem sido investidos nessas 
funções pelo estado. 

9. Vantagens da arbitragem 

existem várias razões pelas quais se pode dizer que a arbitragem 
tem muitas vantagens. para fins de conhecimento, e até mesmo de 
estudos, passa-se a enumerar a seguir as vantagens da arbitragem, em 
comparação ao processo na justiça comum, isto é, no poder judiciário 
estatal. os pontos elencados consistem em apenas uma amostra, 
podendo ser acrescidos outros que o leitor entenda ser vantagem no 
processo de arbitragem: 

– solução mais célere; todavia, podem existir exceções dependendo 
do número de pessoas envolvidas na disputa, número de árbitros, de 
advogados e das estratégias para pôr fim ao conflito. 

– Baixo custo; no entanto, podem existir exceções dependendo 
do número de pessoas envolvidas na disputa, número de árbitros, de 
advogados e das estratégias para por fim ao conflito. 

– não se aplicam as regras de exclusões de prova; tudo pode vir 
como prova, o tanto quanto se faça necessário. 

– não há audiência pública. 
– Confidencialidade do processo, bem como a confidencialidade 

do árbitro e das partes. 
– Do ponto de vista de defesa, há menos exposições às punições 

danosas e não há júri. 
– Menos formalidade.
– Menos adversarial do que a justiça comum.
– o árbitro é uma pessoa de confiança das partes. 
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10. Desvantagens da arbitragem 

nem tudo é feito de vantagens! Como em qualquer ato humano 
as desvantagens existem e devem ser consideradas como elementos 
importantes que servem de parâmetro para escolha da arbitragem em 
comparação à justiça estatal. 

são elas:
– a parte que perder não pode recorrer da sentença do árbitro. 
– pode não ser nem tão célere nem tão barata, principalmente 

quando há um tribunal arbitral formado por vários árbitros. 
– a decisão do árbitro pode ser baseada apenas no princípio 

da equidade e da justiça, sem levar em consideração a lei e as 
evidências. 

– a falta de qualificação do árbitro em alguns casos, a não ser 
que o compromisso arbitral determine pessoa qualificada para 
julgar o caso. 

11. Mediação na relação de consumo

É sabido que na relação de consumo existe a característica da 
hipossuficiência por parte do consumidor. essa hipossuficiência 
está relacionada à incapacidade deste concernente ao conhecimento 
técnico do produto adquirido ou do serviço prestado, e está 
preconizada no inciso i do art. 4o do Código de Defesa e proteção do 
Consumidor, in verbis:

art. 4º a política nacional das relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios: (redação dada pela lei n. 9.008, 
de 21.3.1995)
i – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado 
de consumo; (grifo meu)
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Contudo, cumpre ressaltar que o fato de o consumidor, em sua 
maioria, não ter conhecimento técnico específico não impossibilita 
a busca da resolução da disputa por meio da mediação de conflitos 
ou outro meio de resolução extrajudicial, seja ele autónomo ou 
heterônomo. ainda nessa esteira, pergunta-se: Quem é consumidor? 
segundo Comparato, citado por Jorge pinheiro:

es aquel que no disponen del control sobre los bienes de producción 
y, por consiguiente, se deben someter al poder de los titulares de 
estos, luego consumidor, es pues, de modo general, aquel que 
se somete al poder de control de los titulares de los bienes de 
producción, esto es, a los empresarios. 

Com fulcro no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor,   
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final”.

ademais, cumpre trazer a lume que o uso do instituto da mediação 
de conflitos não quer dizer a renúncia de um direito, mas antes de tudo 
a prevalência do direito à autonomia da vontade preconizada pela 
escola Francesa, por meio do seu criador, Charles Dumoulin.

a mediação de conflitos, conforme já comentado em parágrafos 
anteriores, é uma forma de empoderamento da sociedade de poder 
escolher a forma pela qual deseja resolver o conflito que está vivenciando. 
portanto, não seria demais aplicar essa autonomia para uso do instituto 
na relação de consumo, até porque nessa relação reside um interesse de 
continuidade.

nessa toada, é oportuno mencionar a orientação abraçada pelo 
novo Código de processo Civil Brasileiro – nCpCB, lei. 13.105/15, no 
parágrafo 3o do art. 165, com relação à aplicação da mediação de conflitos:

§ 3º o mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que 
houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a 
compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que 
eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, 
por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. 
(grifo meu)
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resta nítido que na relação de consumo, em sua maioria, há um 
vínculo anterior, seja de forma direta ou indireta, o que significa que 
neste caso não seria aconselhável o uso do instituto da conciliação, pois 
esta deve ser empregada, preferencialmente, para situações em que 
não houve um vínculo anterior conforme dicção do parágrafo 2o do 
diploma retromencionado, in verbis:

§ 2º o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em 
que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir 
soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo 
de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. 
(grifo meu)

12. A obrigatoriedade da mediação

Muito se tem falado que o processo de mediação deve ser 
obrigatório. ora, não é cabível que um procedimento voluntário e 
totalmente voltado para autonomia da vontade das partes seja imposto. 
não se deve, nem se pode, obrigar uma pessoa a entrar em acordo com 
outra pessoa. Deve-se orientar, demonstrar as vantagens em resolver 
conflitos de forma consensual, mas não obrigar.

nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila a lei 9.099/90, que 
versa sobre os juizados especiais cíveis e criminais brasileiros, que veio 
com o objetivo de desafogar o Judiciário, apresentando a conciliação 
como um procedimento obrigatório. não houve cumprimento do que 
preconiza a lei, pois os autores responsáveis por fazer dar certo não 
desempenharam os seus papéis como deveriam. o que se vê é uma lei 
sem nenhuma função e desacreditada, sobretudo no que se refere ao 
instituto da conciliação.  

13. Arbitragem na relação de consumo

este tema ainda está muito controverso e polêmico, uma vez que 
tem suscitado diversos debates – prefiro chamar debate, ao invés de 
discussão, pois o que se tem observado é que vários estudiosos querem, 
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por meio de argumentos sólidos mas não válidos, impor seus pontos de 
vista, suas percepções.

notadamente, a resolução de conflitos na relação de consumo por 
meio da arbitragem gera muito frenesie, principalmente em países onde 
não há respeito pela dignidade da pessoa humana, e que esta apenas 
reside no papel, mas não na prática. escudado no que foi dissertado 
ao longo desse trabalho, não se olvida da fragilidade do consumidor 
na aquisição de um produto ou de um serviço, contudo não se pode 
deixar de lembrar que a autonomia da vontade é soberana, e não se 
pode tolher a decisão de um cidadão sobre aquilo que quer fazer com 
relação à resolução de seus conflitos, mesmo aqueles advindos da 
relação consumerista.

no Brasil, a lei de arbitragem, lei 9.307/96, estabelece que no 
contrato de adesão, este entendido como o contrato no qual o aderente 
não tem o direito de fazê-lo em conjunto com o contratante, deve haver 
a inserção da convenção arbitral, que é a convenção pela qual as partes, 
nesse caso o consumidor e o fornecedor de serviço ou produto, decidem 
que qualquer litígio emanado da relação contratual assumida por eles 
deverá e será resolvida por meio do juízo arbitral por mais privilegiado 
que seja outro, conforme dicção do art. 3º, litteris:

as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao 
juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida 
a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

no caso da inserção dessa convenção de arbitragem no contrato de 
adesão, esta apenas será válida se, e só se, o consumidor tiver a iniciativa 
de inseri-la, conforme se depreende do § 2º do art. 3o do diploma legal 
em comento: 

§ 2º nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá 
eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem 
ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por 
escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou 
visto especialmente para essa cláusula.
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além de se estabelecer como se dá a inserção da convenção arbitral 
no contrato de adesão, ainda determina como esta deve ser feita, 
conforme se lê dos grifos no parágrafo 2o, retromencionado. 

ainda como forma de assegurar esse direito, o Código de Defesa 
do Consumidor considera abusiva e nula de pleno direito a cláusula 
contratual que traga em seu escopo a obrigatoriedade da arbitragem para 
resolução de conflitos na relação de consumo conforme preconizado 
no inciso Vii do art. 51 desse código, in verbis:

art. 51. são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
Vii – determinem a utilização compulsória de arbitragem;

Contudo, a contrario sensu, se o consumidor tomar a decisão de 
inserir a cláusula compromissória, esta será permitida, desde que esteja 
em consonância com os ditames da lei.

resta nítido, mais uma vez, que o legislador afirma ser a autonomia 
da vontade o bem maior na relação de consumo, outorgando ao 
consumidor o poder, o empoderamento, de decidir como quer resolver 
os seus conflitos.

no Brasil tentou o legislador estabelecer essa autonomia da vontade 
por meio da lei, quando da reforma da lei de arbitragem, que se deu 
por meio da lei 13.129/15. no entanto, foi vetado o disposto que previa 
a arbitragem nos contratos de adesão, mesmo que não houvesse o 
consentimento do consumidor. acredita-se que esse fato ocorreu tendo 
em vista a hipossuficiência da parte consumidora.

14. considerações finais 

Com vistas ao contexto da resolução de conflitos extrajudiciais, 
bem como judiciais, examinou-se a importância e a carência dos 
meios alternativos de resolução de conflitos – aDrs, para que o 
consumidor exerça o seu direito de autonomia da vontade, com meios 
que sejam dotados de procedimentos que garantam voluntariedade, 
confidencialidade, imparcialidade ou neutralidade, especialização 
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técnica, baixo custo, empoderamento, informalidade, quando 
necessária, sendo, portanto, os institutos da mediação e da arbitragem 
meios consensuais adequados para atender as necessidades da sociedade 
quando da busca pela resolução de suas disputas. 

restou nítido que tanto a mediação como a arbitragem são 
instrumentos alternativos eficientes e eficazes pelas suas vantagens. 

os institutos em comento possuem características confiáveis, que 
prezam pela celeridade, sigilo e baixo custo na resolução dos litígios, 
cujo objetivo é empoderar a sociedade, também podendo servir, 
secundariamente, para auxiliar no desentupimento de processos no 
poder Judiciário. 

Ficou demonstrado, também, que o instituto da mediação de 
conflitos desempenha o papel, a depender do modelo aplicado, de 
pacificador social, implantando dessa forma a cultura da paz social no 
contexto da sociedade.

Cumpre salientar, ainda, que nem a mediação nem tampouco a 
arbitragem têm como fim alijar o poder Judiciário da apreciação à lesão 
de um direito do cidadão. Muito pelo contrário, têm em seu bojo o 
firme propósito de garantir mais justiça e celeridade na resolução dos 
conflitos na relação do direito do consumidor, outorgando-lhe o poder 
de decidir de que forma quer dirimir as suas disputas. 

por derradeiro, importa compreender que os institutos da 
mediação e da arbitragem são instrumentos valorosos para pacificação 
social, necessitando apenas mais divulgação no seio da sociedade 
sobre as suas vantagens. não basta somente divulgar os benefícios dos 
institutos em tela; há que, sobretudo, criar programas de reengenharia 
de educação da sociedade com o fim de desacelerar a cultura do litígio, 
reprogramando a mente humana para busca da cultura da harmonia 
social na resolução de suas desavenças.

Notas
*  Jean Carlos lima. ph.D. em Direito internacional, Doutor em Ciências Jurídicas, 

pós-doutor em Direito com Ênfase em negociação e mediação de conflitos. professor 
titular do Curso de Direito da universidade salgado de oliveira – uniVerso – 
campus recife. professor da trinity College, seychells. presidente do iBraMaC 
– instituto Brasileiro de Mediação, Conciliação e arbitragem. Vice-presidente 
da Global Mediators netwoking. Membro do Comitê Científico da revista aDr 
neWs e da revista peaceMaker.
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