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Oliveira, Luciana de Souza e. Mediação nos contratos coligados. 2019. 149 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

RESUMO 

 

 
Os contratos coligados apresentam-se como uma organização negocial complexa, cenário 
propício à ocorrência de diversos conflitos. Espera-se que o Direito possa transitar cada vez 
mais e melhor no entendimento dos aspectos que compõem as obrigações e as relações 
estabelecidas nas contratações coligadas, contribuindo, desse modo, para a resolução dos 
conflitos e, se possível, com ganhos recíprocos às partes envolvidas. A doutrina tem empenhado 
esforços para estabelecer a caracterização e a sistematização da contratação coligada e o 
tratamento adequado das suas consequências jurídicas, que, no caso, diante de eventual 
controvérsia, deve estar alinhada ao sistema multiportas, valendo-se de soluções 
autocompositivas (a exemplo da mediação, conciliação e negociação) ou heterocompositivas (a 
exemplo da arbitragem e do procedimento judicial). Dado o exposto, esta dissertação, apoiada 
numa vasta pesquisa bibliográfica, discute conceitos diversos desenvolvidos por autores 
brasileiros e estrangeiros acerca de contratos coligados e, ao mesmo tempo, evidencia a 
mediação como um recurso bastante propício para a resolução de conflitos dali resultantes, 
assunto que também foi desenvolvido valendo-se da elucidação e conceituação por meio de 
pesquisa bibliográfica. Assim, os objetivos norteadores da pesquisa apresentada centram-se nos 
conceitos de contratos coligados e nos de mediação, cujos resultados se mostram propícios à 
hipótese de que a mediação pode de fato ser um recurso muito eficaz para o tratamento dos 
conflitos, se desenvolvida por profissional competente e continuamente atualizado com estudos 
recentes sobre a matéria. 

 

Palavras-chave: Contratos coligados – Conflitos – Mediação comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Oliveira, Luciana de Souza e. Mediation in related contracts. 2019. 149 f. Dissertation 
(Master of Law). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The related contracts present as an organization of a business complex, in such a way as to 
reveal, in many cases, the continued relationship between several components, a scenario 
conducive to the occurrence of various conflicts. It is hoped that the law will be able to progress 
more and better in understanding the aspects that make up the penalties and relationships 
reported in related hires, thus contributing to the resolution of conflicts and, if possible, to the 
reciprocal parties. used. The doctrine has endeavored to define the characterization and the 
related hiring system and the proper handling of its legal issues, which in no case, in the event 
of controversy, should be aligned with the multiport system, using automatic component 
solutions. (an example of mediation, conciliation and negotiation) or heterocompositive (an 
example of arbitration and court proceedings). Given or exposed, this dissertation, supported 
by a broad bibliographical research, discusses different concepts by Brazilian and foreign 
authors about affiliate contracts and, at the same time, highlights a mediation as a very 
appropriate resource for conflict analysis there, issues that also was developed validating and 
conceptualizing through bibliographic research. Thus, the guiding objectives of the research 
focusing on the concepts of related contracts and those of mediation, these results will prove to 
be proposed on the hypothesis of mediation that may indeed be a very effective resource for 
dealing with conflicts in the commercial sectors, if developed. by competent professional and 
updated with recent studies on the subject. 
 

Keywords: Related contracts - Conflicts - Commercial mediation. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise da pertinência e 

vantagens da escolha da mediação privada para solução de conflitos oriundos das relações 

contratuais coligadas.  

 

Para tanto, o trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro pretende-se 

analisar os contratos coligados no direito brasileiro, apontando sua estrutura, delimitação 

e efeitos, com o objetivo de evidenciar a utilização da coligação para estruturação de 

operações econômicas e negócios de maior complexidade, formadas por contratos 

autônomos que possuem vínculo de dependência unilateral ou recíproco, resultando, por 

esta razão, na percepção sistemática de produção de efeitos.  

 

Os contratos são a expressão jurídica das operações econômicas e vinculam as 

partes. Assim, após análise dos contratos coligados, utilizados para estruturar negócios 

de maior complexidade, no segundo capítulo, passando pelo exame da incidência do 

princípio da solidariedade nas relações obrigacionais e contratuais, será apresentada uma 

análise da obrigação complexa, aquelas que devem ser observadas como um todo ou 

como um processo, com vistas a alcançar o adimplemento, de maneira a evidenciar o 

comportamento das partes no cumprimento da obrigação, que, com observância à boa-fé 

objetiva, devem observar o cumprimento não só dos deveres principais, como também os 

laterais, como o dever de cooperação, aludindo a esse respeito a relevância da mediação 

na resolução de conflitos entre as partes, quando da ocorrência de circunstâncias 

desfavoráveis que tenham gerado insatisfação em relação à interpretação ou ao 

cumprimento de determinada cláusula em dado contexto. 

    

Ato contínuo, considerando-se a complexidade das obrigações marcadas nas 

coligações, que se delongam no tempo, as dificuldades apresentadas quando da execução 

dos contratos coligados revela-se propício ao surgimento de diversos conflitos; por esta 

razão, ainda neste capítulo queremos apresentar uma abordagem dos conflitos nas 

relações interpessoais e como o direito tem apresentado opções à resolução destes dentro 

da estrutura multiportas de acesso à justiça, com o objetivo de evidenciar a mediação 

como meio adequado à solução de conflitos nas relações contratuais coligadas.  
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No terceiro capítulo, por fim,  serão abordados os aspectos essenciais da mediação 

como meio de solução de conflitos nas relações comerciais, apresentando conceito, 

aspectos históricos, princípios, o papel do mediador e, em especial, o papel do advogado, 

as características da mediação realizada na resolução de conflitos no contexto empresarial 

e suas principais vantagens, como a manutenção das relações, a celeridade e a redução 

dos custos da operação; para encerrá-lo, será apresentada uma exposição acerca dos 

efeitos das cláusulas de mediação na relação contratual coligada e algumas experiências 

da mediação na área empresarial em casos de contratação complexa habitualmente 

coligadas. Após referido capítulo, seguem as considerações finais e a relação de obras 

consultadas que embasaram a pesquisa. 
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1. CONTRATOS COLIGADOS 

 

A noção de contrato, conforme Enzo Roppo, está intimamente relacionada à 

operação econômica; isto quer dizer que o contrato não pode ser considerado como 

realidade autônoma, considerada em dimensão exclusivamente jurídica, mas deve refletir 

uma realidade exterior, de interesses, de relações, de situações econômico-sociais, as 

quais permitem-no cumprir função instrumental, considerando a realidade econômico-

social que está subentendida.1 

 

As relações contratuais, na atualidade têm se apresentado nas formas mais 

diversas, como instrumento de gestão das operações econômicas. Diante da complexidade 

destas relações econômicas, a gestão comercial por meio de contratos coligados é uma 

realidade que cresce cada vez mais, de modo que apresentar a mediação como meio 

adequado de solução de conflitos a esta realidade se mostra essencial, como adiante se 

verá.  

 

Com efeito, o presente capítulo tem por objetivo apresentar os contratos coligados, 

seu conceito, elementos, exemplos, classificação, causa e efeitos, com o objetivo de dar 

suporte à apresentação da existência, pertinência e efeitos positivos de eventual escolha 

da mediação, pelas partes, para solução de conflitos oriundos dos impasses surgidos 

durante a execução contratual. 

 

 

1.1. Conceito e elementos formadores da coligação 

 

No dizer de António Menezes Cordeiro, nos Direitos codificados, o contrato é 

abordado como uma figura isolada, em que cada negócio contratual aparece de modo 

demarcado, como figura autônoma em termos de celebração e no regime aplicado, em 

relação aos negócios circundantes. Todavia, o tráfego comercial apresenta geralmente um 

cenário diferenciado, em que, por vezes, os contratos se encadeiam uns nos outros, de 

 
1 ROPPO. Enzo. O contrato. Coimbra: Editora Almedina, 2009. p. 7-8. 
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onde surgem interações relevantes. Nas situações complexas, recorre-se a vários contratos 

devidamente articulados, resultando coligações ou uniões de contratos.2 

 

Francesco Messineo define a expressão contratto collegato e identifica o 

fenômeno da coligação contratual quando um contrato apresenta uma relação de conexão 

com o outro, existindo a ligação quando há, como ponto de referência o primeiro contrato 

e este tem como referência o segundo.3  

 

Seguindo as mesmas premissas, com vistas à melhor estruturação contratual frente 

às mudanças notadas no cenário econômico, Eduardo Takemi Kataoka afirma: “as 

considerações do Direito em torno dos contratos coligados são uma resposta a um novo 

modo de estruturar as operações econômicas”, a exemplo dos procedimentos que ela 

evidencia com relação às mudanças de ordem prática dos atores do tráfego contratual que, 

de contratos isolados, passou à prática de vários contratos para estruturar a mesma 

operação econômica.4 

 

Para Jorge Mosset Iturraspe, a conexão entre contratos é um fenômeno oriundo da 

globalização, na qual a possibilidade de reunião de contratos possibilita a realização de 

negócios de maior complexidade, atribuindo ainda a cobertura jurídica ao fato 

econômico-negocial.5 

 

Essa ideia é corroborada por José Virgílio Lopes Enei, que identifica elementos 

caracterizados dos contratos coligados como “fruto da hipercomplexidade das relações 

sociais e econômicas da atualidade, bem como da crescente especialização das atividades 

e divisão de trabalho”.6 

 

 
2 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil. Vol. 7. Direito das Obrigações: contratos. 
Negócios unilaterais. Coimbra: Editora Almedina, 2018. p. 273.  
3 “Il fenomeno del collegamento, o connessione, fra contratti si ha, quando un contratto presenti un certo 
nesso con un altro: sai che il nesso abbia, come punto di riferimento, il primo contratto, sai che abbia, come 
punto di riferimento, il secondo.”  (MESSINEO, Francesco. Contratto Collegatto. Enciclopedia del 
Diritto. Vol. X. Milano: Giufré Editore, 1962. p. 48). 
4 KATAOKA, Eduardo Takemi. A coligação contratual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 55. 
5 ITURRASPE, Jorge Mosset. Contratos conexos. Grupos y redes de contratos. Buenos Aires: Rubinzal-
Culzoni Editores. 1999. p. 13-14. 
6 ENEI. José Virgílio Lopes. Contratos coligados. Revista de Direito mercantil, industrial, econômico e 
financeiro, v. XLII, n. 132, p. 113, out./dez., 2003. 
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Conforme o exposto, é possível apreender que, diante do emaranhado que sustenta 

a complexidade das relações econômicas dos dias atuais, a concepção jurídica estrutural 

e autônoma dos contratos, amplamente utilizada em outros tempos, vem cedendo espaço, 

nas relações comerciais, para a coligação contratual, que melhor responde às demandas 

contemporâneas, inclusive pelo destaque que nela se atribui ao eixo econômico que 

gerencia a composição de vários tipos de contratos; assim, a união contratual, diante do 

cenário econômico da atualidade, apresenta-se como um fenômeno natural e necessário. 

 

Os primeiros estudos acerca da conexão de contratos foram realizados na Itália, 

na década de 1930, referidos com a terminologia contratto collegato, ou seja, aqueles 

contratos ligados uns nos outros e teve notório desenvolvimento a partir do Código de 

1942. No direito francês, o termo empregado foi groupes de contracts, na década de 1970; 

na Espanha, utilizou-se o termo contratos conexos.7 

    

Das descrições até então apresentadas acerca dos contratos coligados, subentende-

se que a rotina das atividades empresariais, na atualidade, em tempos de globalização, 

tem percebido mudanças, de modo a promover alterações nas próprias relações entre os 

sujeitos que nelas participam; isso significa que as tradicionais concepções jurídicas 

precisam se adaptar e trabalhar, à sua maneira, numa constante construção da 

operacionalização que possa responder às demandas. É por isso, inclusive, que Luciano 

de Camargo Penteado considera que os contratos coligados constituem-se, por sua 

natureza, em um dos temas mais difíceis para o Direito contratual contemporâneo, visto 

que envolvem quase todas as categorias dogmáticas da área, como formação, invalidades, 

eficácia, em perspectiva modificada da concepção tradicional, mas contudo, necessárias 

para atender às necessidades que suscitam.8 Na complexidade estrutural caracterizadora 

da coligação, podemos destacar a distinção entre os contratos com a manutenção de algum 

tipo de nexo de vinculação entre eles.9 

 

 
7 ITURRASPE, Jorge Mosset. Contratos conexos. Grupos y redes de contratos. Buenos Aires: Rubinzal-
Culzoni Editores, 1999. p. 15-16. 
8 PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: HIRONAKA, Giselda 
Maria Fernandes Novaes; TARTUCE. Flávio. Direito contratual: temas atuais. São Paulo: Método, 2007. 
p. 463-464. 
9 Ibid. p. 476. 
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Francesco Messineo os refere como aqueles em que se estipulam entre as partes 

dos contratos a relação de dependência mútua, no sentido de que a execução ou validade 

de um deles está subordinada à do outro.10 São contratos autônomos, embora 

interdependentes, derivados da intenção das partes, as quais concebem os contratos como 

unidade econômica e, do ponto de vista jurídico, cada um constitui como a causa do outro. 

Destaca, inclusive, que o vínculo pode não se configurar como recíproco, mas como 

subordinação unilateral de um contrato em relação ao outro ou também de vínculo de 

negócios. 11 

 

Acerca da união caracterizadora desta composição negocial, Rodrigo Xavier 

Leonardo define a união de contratos, como a “reunião de contratos estruturalmente 

diferenciados, com causas diversas, mediante alguma espécie de nexo”12, na qual a 

disciplina jurídica deverá ser determinada com base na espécie de união realizada entre 

os contratos. Ademais, “o termo coligação contratual, em sentido amplo, significaria 

apenas e tão somente uma ligação, um vínculo entre relações jurídicas contratuais 

diferentes, que conformariam uma operação econômica unificada”. 13 

 

Em razão da natureza complexa dos contratos coligados, é certo que não há 

unanimidade na doutrina, ainda que mais especializada, a respeito do conceito, dos 

contornos e delimitações desta espécie contratual; assim, propondo uma leitura mais 

objetiva, com destaque aos elementos que compõem os contratos coligados, Francisco 

Paulo De Crescenzo Marino os entende como “contratos que, por força de disposição 

legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou 

implícito), encontram-se em relação de dependência unilateral ou recíproca”.14 

 

 
10 MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato. Tradução R. O. Fontanarrosa, S. Sentís 
Melendo e M. Volterra. 1. ed. Chile: Ediciones Olejnik, 2018. p. 360. 
11 MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato. Tradução de R. O. Fontanarrosa, S. Sentís 
Melendo e M. Volterra. 1. ed. Chile: Ediciones Olejnik, 2018. p. 360; OPPO. Giorgio. Contratti 
parasociali. Milano: F. Vallardi, 1942. p. 79. 
12 LEONARDO. Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2003. p. 121.   
13 LEONARDO. Rodrigo Xavier. Os contratos coligados. In: BRANDELLI, Leonardo (org.). Estudos de 
direito civil, internacional privado e comparado: coletânea em homenagem à Professora Véra Jacob de 
Fradera. São Paulo: Leud, 2014. p. 359. 
14 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 99. 
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Baseado no conceito acima apresentado, o autor destaca a identificação do 

contrato coligado, cujo contexto revelou a necessidade da apresentação das fontes de sua 

formação, pois decorrente das relações sociais e econômicas da atualidade; em acréscimo, 

conforme Francisco Paulo De Crescenzo Marino, dois elementos essenciais podem ser 

deduzidos da coligação contratual com relevância jurídica: 1)  pluralidade de contratos, 

sem a necessidade de serem celebrados pelas mesmas partes e 2) vínculo de dependência 

unilateral ou recíproca, com ênfase aos efeitos jurídicos da coligação.15    

 

Diante do apresentado, a coligação contratual é formada quando há uma reunião 

de contratos, cada um deles com existência autônoma, mas que possuem um nexo, uma 

relação de dependência, que pode ser unilateral ou recíproca. Importa delimitar a figura 

dos contratos coligados e evidenciarmos as relações complexas estabelecidas por eles, 

para que, como se verá mais adiante, seja possível identificar a pertinência e eficiência da 

mediação como meio adequados à solução de controvérsias, nos diversos tipos de 

conflitos surgidos e intensificados pelos efeitos da coligação.  

 

Para se alcançar tal pretensão, após verificarmos o conceito e elementos da 

coligação contratual passaremos a análise da distinção destes com outra figura jurídica 

afim, os contratos mistos.  

 

 

1.2. Contratos coligados e contratos mistos 

 

Pela existência de pluralidade de contratos, é preciso discernir o contrato coligado 

da figura de contrato único, evitando confusão e contribuindo para a adequada 

delimitação; isto porque, pela presença de relação de dependência unilateral ou recíproca, 

estão referidas as hipóteses em que os contratos sofrem os efeitos da coligação.16 Tal 

distinção é pertinente, inclusive para contribuir para uma adequada delimitação entre as 

figuras, evitando, desta forma, confusões ou desordem desnecessárias. 

 

Conforme as premissas orientadoras do Direito moderno, o sujeito tem a faculdade 

de criar, por meio de vínculo contratual, quaisquer obrigações, e as pessoas que querem 

 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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se obrigar não estão adstritas a se valer de um tipo contratual definido na lei, pois há 

liberdade neste aspecto17; assim, com base na liberdade contratual, os contratos atípicos 

surgem para acomodação dos variados interesses no universo negocial e sua realização 

foi possibilitada pelo artigo 42518 do Código Civil. 

 

Álvaro Vilaça de Azevedo conceitua os contratos típicos como aqueles que se 

ajustam em qualquer dos tipos, moldes ou modelos contratuais estabelecidos pela lei; 

desta maneira, a tipicidade tem o significado de presença, enquanto a atipicidade decorre 

de ausência de tratamento legislativo específico.19   

 

A este respeito, de acordo com José Virgílio Lopes Enei, no período pré-

justiniano, o Direito romano foi marcado por tipos contratuais taxativos; todavia, tal rigor 

foi sendo atenuado, admitindo e reconhecendo como válidos os contratos atípicos, 

aqueles contratos que se submetem ao regime geral da lei, porém sem disciplina própria 

e específica dela, cujo uso foi intensificado nos últimos anos, sobretudo em razão da 

industrialização e desenvolvimento tecnológico.20  

 

Os contratos atípicos podem se formar por elementos originais ou da fusão de 

elementos característicos de outros contratos, apresentando-se, desse modo, como 

“contratos atípicos propriamente ditos” ou “mistos”. Os contratos mistos, por sua vez, 

“compõe[m]-se de prestações típicas de outros contratos, ou de elementos mais simples, 

combinados pelas partes”, sendo que a conexão econômica entre as prestações forma, por 

subordinação ou coordenação, uma nova unidade, sendo, pois, “o que resulta da 

combinação de elementos de diferentes contratos, formando nova espécie contratual não 

esquematizada por lei”.21 

 

Os contratos mistos não se confundem com os contratos coligados, visto que, 

nestes últimos, não forma contrato unitário, como ocorre com o contrato misto.22 Ainda, 

 
17 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 119. 
18 Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 28 abr. 2019. 
19 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de Direito civil. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. p. 68-69. 
20 ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos coligados. Revista de Direito mercantil, industrial, econômico 
e financeiro, v. XLII, n. 132, p. 111-112, out./dez., 2003. 
21 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p.120-121. 
22 Ibid. 



18 
 

 
 

além do aspecto estrutural, diferem na eficácia, pois, quanto ao Direito aplicável, são 

aplicáveis as regras dos tipos ali definidos.23 

 

António Menezes Cordeiro, no mesmo sentido, afirma que a coligação de 

contratos difere dos contratos mistos; enquanto nos primeiros há uma associação de 

negócios distintos, sem a perda de sua individualidade, nos segundos, há um único 

contrato, que reúne elementos próprios de vários tipos contratuais.24 

 

Luís Manuel Teles de Menezes Leitão explica que no contrato misto elementos de 

vários contratos se dissolvem para formar um contrato único; na união de contratos, não 

ocorre tal dissolução; o que há é a celebração conjunta de diversos contratos unidos entre 

si, permitindo que cada contrato mantenha sua autonomia, individualizando-o perante os 

outros em conjunto, dizendo-se união de contratos por existir entre os contratos uma 

ligação, um nexo que o justifique.25 

 

Pelo exposto, os contratos coligados, ou união de contratos, não se confundem 

com os contratos atípicos mistos; atentos à esta delimitação é que se pretende desenvolver 

o tema, especialmente em atenção à presença, na coligação, da pluralidade de contratos 

autônomos unidos e associados entre si pela presença da mesma finalidade econômica; 

como veremos adiante, esta característica mostra-se fundamental quando da análise e 

adequação da mediação como meio adequado de solução de conflitos.    

 

 

1.3. Exemplos de coligação contratual 

 

Vários exemplos de contratos coligados podem ser utilizados para que sejam 

estudados e discutidos sua base e seus desdobramentos jurídicos. Desse conjunto de 

possibilidades, José Virgílio Lopes Enei destaca o subcontrato, porque ele é dependente 

do contrato base e, da mesma forma e em decorrência disso, os contratos de garantia, 

contratos acessórios, como o penhor, a hipoteca e a fiança, que juntos com o contrato 

 
23 Ibid., p. 122. 
24 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil. Vol. 7. Direito das Obrigações: contratos. 
Negócios unilaterais. Coimbra: Editora Almedina, 2018. p. 273.  
25 LEITÃO. Luís Manuel Teles de Menezes. Direito das Obrigações. 14. ed. Vol. 1 Coimbra: Editora 
Almedina, 2017. p. 206.   
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principal formam, em regra, coligação necessária e unilateral, uma vez que o acessório 

segue o principal.26 

 

Nesse contexto, acrescenta Giovanni Ettore Nanni a existência da garantia 

autônoma, além da fiança, penhor e hipoteca, em estrutura coligada, praticadas em 

contratos internacionais e operações bancárias.27  

 

Na sequência, José Virgílio Lopes Enei apresenta, também, os financiamentos ao 

consumo, que são casos em que há coligação bilateral entre o contrato de mútuo e o 

contrato de compra e venda objeto do financiamento, ainda que financiador e vendedor 

sejam partes distintas.28  

 

Ainda como exemplo, há os financiamentos de projetos, também conhecidos 

como “project finance”29, um modelo de financiamento destinado a atender projetos que 

requerem capital intensivo em área de infraestrutura, como energia, transporte ou 

telecomunicações, caso da termoelétrica, de modo que ficam sujeitos ao pagamento as 

receitas e ativos vinculados ao projeto, não atingindo o restante de seu patrimônio; em 

razão do risco ao financiador, este exige a mitigação destes pelo estabelecimento da rede 

contratual com a possível alocação do risco às partes que possam suportá-los, na 

coligação contratual30. 

 

A esse respeito, Giovanni Ettore Nanni aduz, em complemento, que o project 

finance, ou financiamento de projetos, é amplamente utilizada em obras de demandam 

elevado capital, como na construção de aeroportos, rodovias, ferrovias, usinas, gasodutos, 

oleodutos, plataformas para extração de petróleo, rede de transmissão etc.31 

 

 
26 ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos coligados. Revista de Direito mercantil, industrial, econômico 
e financeiro, v. XLII, n.132, p. 117-121, out./dez., 2003. 
27 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 285-286. 
28 ENEI, José Virgílio Lopes. op. cit., p. 117-121. 
29 Eduardo Takemi Kataoka afirma que o Project finance é “modalidade de financiamento em que há um 
enorme complexo de contratos ligados entre si pela sua finalidade econômica comum e que podem vir a 
sofrer uma coligação voluntária”. (KATAOKA, Eduardo Takemi. A coligação contratual. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2008. p. 102). 
30 ENEI, José Virgílio Lopes. op. cit., p. 117-121. 
31 NANNI, Giovanni Ettore. op. cit., p. 281-282. 
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Além desses, também podem ser citados os contratos quadro ou base, que são 

aqueles “celebrados por duas ou mais partes com a intenção de instituir regras gerais que 

governarão durante um certo período a celebração de outros contratos com vistas à 

realização de uma operação econômica comum”, comuns em consórcios, joint ventures,  

entre outros.32 

 

Na atividade empresarial, esclarece Giovanni Ettore Nanni, é que se verifica 

variadas hipóteses de coligações contratuais para possibilitar o alcance dos objetivos 

buscados pelas empresas, uma vez que a operação econômica, para ser levada a efeito 

exige a presença de um grupo de negócios jurídicos unidos.33 Exemplificando, existem 

as atividades de distribuição de produtos, estabelecida entre fabricante, atacadista e 

varejista, o franchising e as de fornecimento de gasolina, celebrados entre distribuidora e 

postos de gasolina34, na qual estão compreendidas a sucessão de outros contratos 

envolvidos entre as partes, como o comodato, a locação, financiamento, licença de uso da 

marca, tornando a atividade complexa.  

 

 
32 ENEI. José Virgílio Lopes. Contratos coligados. Revista de Direito mercantil, industrial, econômico 
e financeiro, v. XLII, n. 132, p. 117-121, out./dez., 2003. 
33 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 280. 
34 RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. CONTRATOS 
COLIGADOS. UNIDADE DE INTERESSES ECONÔMICOS. RELAÇÃO DE 
INTERDEPENDÊNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. TÍTULO 
EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos 
declaratórios quando as instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na medida necessária 
para o deslinde da controvérsia. A ofensa ao art. 535 do CPC somente se configura quando, na apreciação 
do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, 
e não foi, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 2. À luz dos enunciados sumulares 282/STF e 356/STF, 
é inadmissível o recurso especial que demande a apreciação de matéria sobre a qual não tenha se 
pronunciado a Corte de origem. 3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a realização de 
cotejo analítico a demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas. 4. A 
unidade de interesses, principalmente econômicos, constitui característica principal dos contratos 
coligados. 5. Concretamente, evidenciado que o contrato de financiamento se destinou, 
exclusivamente, à aquisição de produtos da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, havendo 
sido firmado com o propósito de incrementar a comercialização dos produtos de sua marca no Posto 
de Serviço Ipiranga, obrigando-se o Posto revendedor a aplicar o financiamento recebido na 
movimentação do Posto de Serviço Ipiranga, está configurada a conexão entre os contratos, 
independentemente da existência de cláusula expressa. 6. A relação de interdependência entre os 
contratos enseja a possibilidade de argüição da exceção de contrato não cumprido. 7. Na execução, a 
exceção de contrato não cumprido incide sobre a exigibilidade do título, condicionando a ação do exequente 
à comprovação prévia do cumprimento de sua contraprestação como requisito imprescindível para o 
ingresso da execução contra o devedor. 8. Recurso especial desprovido. REsp 985531 (2007/0221223-2 - 
28/10/2009) (inteiro teor). Informativo de jurisprudência nº 0405. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=200702212232.REG. Acesso em: 18 ago. 2019. 
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Além disso, vale mencionar os contratos de construção, de estrutura complexa que 

vão além da empreitada, estabelecendo novas figuras contratuais, como o contrato de 

engineering e EPC (engineering, procurement and contruction contract), estruturados 

em vários contratos, unidos por uma causa concreta, formando operação econômica 

única, constituindo, por isso, uma coligação negocial.35 

 

Sendo assim, operando-se os negócios em relação de dependência, eventuais 

problemas que surgem durante a execução dos contratos, relacionados à interpretação de 

cláusulas e inadimplemento são o palco do desenvolvimento de diversos conflitos, 

sobretudo porque não raras vezes será preciso ajustar e compatibilizar as cláusulas, 

direitos e obrigações baseados nos interesses das partes envolvidas na coligação.  

 

Em todos os casos apontados, no universo de possibilidades autocompositivas de 

solução de conflitos a mediação mostra ser uma alternativa oportuna; todavia, no intuito 

de delimitar o escopo deste estudo, mantendo o foco e a profundidade que se pretende dar 

à análise da mediação nas relações contratuais coligadas entre as empresas, é importante 

separar os casos em que há relação de consumo. Nestes casos, a dinâmica de resolução 

de conflitos apresenta-se sob dinâmica diferente; por esta razão, neste trabalho, mostra-

se prudente circunscrever apenas à análise das vantagens e oportunidades da mediação 

nas relações coligadas em relações paritárias.   

 

 

1.4. Classificação na coligação contratual 

 

Não há unanimidade na doutrina na apresentação das espécies de coligação; não 

obstante, relevante se mostra a abordagem dos diferentes modos de classificação, de 

maneira a ilustrar as tentativas de organização dos elementos da coligação contratual, bem 

como os seus efeitos. Em razão disso, deve-se considerar esta apresentação para um 

melhor entendimento do tema, visto que a mediação, como meio de solução de conflitos, 

como se verá em momento oportuno, inserida em cláusula contratual, pode ou não ter 

 
35 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 283-285. 
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seus efeitos percebidos na relação coligada, a depender da espécie e da intensidade da 

coligação contratual.   

 

A classificação mais conhecida e citada pela doutrina é a de Ludwig Enneccerus; 

para o autor, os contratos coligados, identificados por contratos unidos, ou seja, aqueles 

que combinam diferentes tipos de contratos ou várias prestaciones singulares reguladas 

em tipos diversos de contratos, apresentam a seguinte classificação: 1) união meramente 

externa; 2) união com dependência e 3) união alternativa.36 

 

Trata-se da clássica tripartição que muitos doutrinadores utilizam como 

referência, todavia, podem ocorrer outras variantes dentre as espécies de coligação37, 

como veremos a seguir. 

 

Conforme essa proposta de identificação dos contratos coligados, na união 

meramente externa, “se trata de varios contratos completos, (...), que sólo estan unidos 

externamente en el acto de sú conclusión, por ejemplo, por la forma escrita, sin que 

proceda suponer la dependencia de uno respecto al outro”38, sendo que nestes, cada 

contrato segue com as suas próprias regras.39 

 

Na união com dependência, “contratos completos unidos exteriormente sean 

queridos sólo como un todo, o sea em recíproca dependencia, o al menos de manera que 

uno dependa del otro y no éste de aquél”.40 O efeito de dependência recíproca, neste caso 

em particular, pode resultar do contrato, quando se convenciona que ele deva formar-se 

e extinguir-se um com o outro, ou ainda que, sem convenção, em alguns casos configurar 

uma existência segura, se a atenção é dada às relações econômicas existentes entre as 

prestações; se o que se pretende é uma relação de dependência, a validade de um contrato 

depende da validade do outro e o mesmo sucede ocorrendo a extinção, sendo que cada 

um dos contratos está sujeito às regras do respectivo tipo.41  

 
36 ENNECCERUS, Ludwig (1843-1928). Tratado de derecho civil / por Ludwig EnneCcerus, Theodor 
Kipp Y Martin Wolff. 15. ed. rev. por Heinrich Lehmann, traducción española con anotaciones de Blas 
Peres Gonzalez y Jose Alguer, actualizada por Eduardo Valenti Fiol. Barcelona: Bosch, 1966c. p. 7-8. 
37 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 253. 
38 ENNECCERUS, Ludwig. op cit., p. 7-8. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid.  
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Ainda de acordo com a proposta acima, na união alternativa, os contratos estão 

unidos de forma que “según se cumpla o no una determinada condición, se entenderá 

concluído uno u otro contrato”.42 Assim, “decide sólo el derecho aplicable al contrato 

que, después de desenvuelta la condición, haya de considerarse como concluído”.43 

 

Na união externa, conforme vimos, consoante Orlando Gomes, as partes reúnem 

os contratos no mesmo instrumento, concluindo-os simultaneamente; não há 

interdependência entre os contratos, por isso não se tem propriamente coligação de 

contratos, pois não se completam, nem se excluem.44 No mesmo sentido, Giovanni Ettore 

Nanni entende que não se trata de “coligação contratual propriamente dita, pelo que não 

se configura uma espécie”.45 

 

O mesmo entendimento é o de Rodrigo Xavier Leonardo, para quem a união 

meramente externa “se dá quando dois ou mais contratos, perfeitamente individualizados, 

estrutural e funcionalmente, se encontram unidos no mesmo instrumento contratual, 

relacionando-se, portanto, apenas, externamente”.46 Com efeito, neste caso, a disciplina 

jurídica aplica-se a cada contrato por seu regramento específico.47 

 

Na união com dependência, diferentemente, consoante Orlando Gomes, a 

coligação contratual é querida pelas partes como um todo, um depende do outro, sem que 

haja fusão entre eles, conservando sua individualidade própria.48 Desta maneira, quando 

da presença da conexão de causas entre dois ou mais contratos é que a coligação será 

verificada.49 

 

 
42 ENNECCERUS, Ludwig (1843-1928). Tratado de derecho civil / por Ludwig EnneCcerus, Theodor 
Kipp Y Martin Wolff. 15. ed. rev. por Heinrich Lehmann, traducción española con anotaciones de Blas 
Peres Gonzalez y Jose Alguer, actualizada por Eduardo Valenti Fiol. Barcelona: Bosch, 1966c. p. 7-8. 
43 Ibid. 
44 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 121. 
45 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 253.  
46 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 123.   
47 Ibid. p. 126. No mesmo sentido: PENTEADO. Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos 
coligados. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Direito contratual: 
temas atuais. São Paulo: Método, 2007. p. 477-478. 
48 GOMES, Orlando. op. cit., p. 121-122. 
49 NANNI, Giovanni Ettore. op. cit., p. 254.  



24 
 

 
 

Esta espécie de união com dependência, pode ser recíproca ou unilateral; na forma 

recíproca, dois contratos completos, embora autônomos, condicionam-se reciprocamente, 

na sua existência e validade; um é a causa do outro, ou seja, um não existe sem o outro, 

formando uma unidade econômica.50  

 

Por outro lado, a união com dependência unilateral é identificada quando há falta 

de reciprocidade; neste caso, um contrato depende do outro; trata-se de coligação em que 

um contrato está subordinado a outro, em sua existência e validade, permanecendo os 

contratos individualizados.51 

 

Luciano de Camargo Penteado explica no mesmo sentido e exemplifica; nos 

contratos de coligação com dependência, a coligação pode ser verificada de maneira 

unilateral ou bilateral; na dependência unilateral há a acessoriedade de um em relação ao 

outro, por exemplo, o mútuo com garantia hipotecária, com o empréstimo e contrato de 

garantia em relação de dependência unilateral, estando apenas a garantia vinculada ao 

empréstimo; a dependência bilateral, por outro lado, apresenta-se como uma união 

coordenada de contratos, mas sem relação de subordinação de um contrato em relação 

aos outros, de modo que “a funcionalidade de uma só operação econômica foi escandida 

em duas relações contratuais paritárias”. Como exemplo, há a concessão de marca com 

distribuição de produtos na franquia.52  

 

Nos contratos de união com dependência unilateral, a consequência mais 

importante, consoante destaca Luciano de Camargo Penteado, é a “absorção pelo tipo 

principal dos caracteres essenciais do tipo secundário”, sendo que “serão as regras do tipo 

 
50 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 121-122. 
51 Ibid. p. 122. 
52 PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: HIRONAKA, Giselda 
Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Direito contratual: temas atuais. São Paulo: Método, 2007. 
p. 477. No mesmo sentido: LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 124-127. 
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principal, à falta de norma específica para o tipo acessório, que regerão a sua disciplina 

jurídica”, aduzindo a predominância da teoria da absorção53”.54 

 

Por outro lado, muitas e variadas são as consequências nos contratos de 

dependência bilateral, que implica a necessidade de criação de soluções mais adequadas 

e, por esta razão, há a predominância da teoria da criação55 quando se trata de regime de 

contratos atípicos; desta maneira, há a concretização das cláusulas gerais, como boa-fé 

objetiva e função social dos contratos, fins sociais da norma e bem comum.56  

 

Na união alternativa, “dois contratos são previstos para que subsista um ou o 

outro, realizada determinada condição”.57 Assim, pode ocorrer que “ante o implemento 

de uma determinada condição prevista no contrato inicial, surgir o contrato secundário, 

funcionalmente vinculado ao primeiro”58, como no contrato de locação, que após certo 

tempo e mediante a manifestação de vontade do locatário, pode ocorrer a venda do bem 

por preço predeterminado.59 

 

Luciano de Camargo Penteado aduz, a esse respeito, que nos contratos de 

coligação alternativa, o implemento de uma condição desencadeia o surgimento de outro 

contrato, como no exemplo em que se pode coligar o fornecimento à prestação de 

serviços, em que o fornecedor encaminha uma pessoa para alocá-la no local de exposição 

ao público, no caso de existirem muitas mercadorias.60   

 

 
53 Regime jurídico aplicável aos contratos atípicos: Teoria da absorção - “identificar-se-ia a prestação ou o 
elemento principal do contrato atípico para se lhe aplicar as regras próprias do contrato típico que melhor 
se afinasse com tal prestação ou elemento.” Nesse sentido, “As prestações ou os elementos acessórios e 
secundários do contrato atípico seriam então considerados absorvidos pela qualificação atribuída à 
prestação ou elemento principal.”. (ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos coligados. Revista de Direito 
mercantil, industrial, econômico e financeiro, v. XLII, n. 132, p. 112, out./dez., 2003. 
54 PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: HIRONAKA, Giselda 
Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Direito contratual: temas atuais. São Paulo: Método, 2007. 
p. 478. 
55 Teoria da criação: há maior importância “à finalidade do contrato e à operação econômica por ele 
carregada”, de modo que se propõe a construção do regime jurídico aplicável ao contrato atípico pela análise 
caso a caso “a partir da identificação dos princípios e regras contratuais mais compatíveis com a finalidade 
e a operação econômica almejada”. (ENEI, José Virgílio Lopes. op. cit., p. 112). 
56 PENTEADO, Luciano de Camargo. op. cit., p. 478. 
57 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 122. 
58 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 125. 
59 Ibid. 
60 PENTEADO, Luciano de Camargo. op. cit., p. 478. 
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Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, no mesmo sentido, apresenta as seguintes 

formas de união de contratos: 1) “união externa”, 2) “união interna” e 3) “união 

alternativa”61. Observa-se que há diferença de denominação com relação à classificação 

anteriormente apresentada, contudo, ela não tem intenção de descaracterizar a sequência 

do que foi antes exposto.62 

 

António Menezes Cordeiro, apresentando novo quadro com critérios mais 

abrangentes, entende que as uniões internas podem ser organizadas em função de vários 

parâmetros que podem interpenetrar-se. Assim, de acordo com o tipo de articulação, 

existem as uniões processuais, que ocorrem quando vários negócios estão conectados 

para a obtenção de um fim, como o contrato promessa e o contrato definitivo, e as uniões 

não-processuais, nos casos restantes.63 

 

Seguindo os critérios de conteúdo, podem surgir uniões homogéneas, em que os 

vários contratos presentes são do mesmo tipo, como por exemplo, várias compras e 

vendas e uniões heterogéneas, em que são apresentados contratos de tipos diferentes.64 

 

Ainda, em relação ao modo de relacionamento entre os contratos coligados, 

podem ser constatadas uniões hierárquicas, em que “um segundo contrato encontra-se 

subordinado a um primeiro, porquanto encontra neste a sua fonte de legitimidade”, como 

por exemplo, a agência e subagência; uniões prevalentes ou uniões com subordinação 

nas quais o contrato apresenta o objeto, o conteúdo e o regime de um determinado espaço 

jurídico, o qual irá ser retomado, pelo segundo, por remissão, como na compra mercantil 

 
61 LEITÃO. Luís Manuel Teles de Menezes. Direito das Obrigações. Vol. 1. 14. ed. Coimbra: Editora 
Almedina, 2017. p. 207.   
62 Na “união externa”, a ligação ocorre por serem celebrados os contratos ao mesmo tempo, visto que as 
partes não estabeleceram nexo de dependências entre elas e cada contrato conserva sua autonomia. Na 
“união interna”, os “contratos apresentam-se ligados entre si por uma relação de dependência”, dado que 
assim fora estabelecido pelas partes na celebração, ou seja, “uma das partes estabeleceu que não aceitaria 
celebrar um dos contratos sem o outro”; a dependência pode ser unilateral ou bilateral; na primeira, quando 
um dos contratos depende do outro, na segunda, ou bilateral, quando ambos os contratos são dependentes 
entre si; em todos os casos, as partes querem os contratos associados economicamente, subordinando a 
validade e vigência de um ou de ambos reciprocamente.  Na “união alternativa”, as partes declaram 
pretender um ou outro contrato, na medida da verificação da ocorrência de uma determinada condição; 
desta forma, após a verificação da condição, a produção de efeitos de um dos contratos exclui a produção 
de efeitos do outro; assim, inicialmente estão unidos entre si, mas a união será resolvida pela permanência 
de um dos contratos. (Ibid).   
63 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil. Vol. 7. Direito das Obrigações: contratos. 
Negócios unilaterais. Coimbra: Editora Almedina. p. 275.  
64 Ibid.  
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e a subsequente venda; a esse respeito, aduz António Menezes Cordeiro, que estas uniões 

“são frequentes nas situações em que um contrato de base seja servido por vários 

contratos instrumentais ou, simplesmente, em que tal contrato seja concretizado por 

outros”, como por exemplo, no contrato promessa e contrato definitivo ou uniões 

paritárias, em que vários contratos surgem conectados internamente em situação de 

igualdade, como exemplo, várias compras e vendas.65 

 

Em relação ao tipo de articulação, permitem-se distinguir uniões horizontais ou 

em cadeia, em que vários contratos conectam-se na horizontal, são celebrados 

simultaneamente ou sem que sejam estabelecidos espaços de tempo relevantes entre eles, 

e as uniões verticais ou em cascata, nas quais os contratos são articulados na vertical em 

relação de dependência ou de justificação a dar corpo a uma ideia de sucessão.66 

 

Na visão de Francesco Messineo, o vínculo estabelecido pode ter sido derivado 

da lei, identificado como necessária, ou da vontade das partes, designada como 

voluntária. Ainda, o vínculo pode ser genético ou funcional; no primeiro, o contrato 

exerce influência na formação de outro contrato, como na relação entre contrato 

preliminar e contrato definitivo; a segunda será estabelecida quando a relevância estiver 

presente no desenvolvimento da relação com o outro contrato, como no contrato principal 

e acessório; este pode ser apresentado por uma subordinação, que pode ser unilateral ou 

recíproca, de maneira que os efeitos de um deles repercutem nas relações provenientes 

do outro contrato, condicionando sua validade e a execução.67  

 

 Em semelhante visão, consoante Francisco Paulo De Crescenzo Marino, tomando 

por base a formação do vínculo, caso o vínculo seja instaurado por força de disposição 

legal, a coligação será chamada coligação ex lege; se, por outro lado, o vínculo resultar 

da natureza acessória de um dos contratos, ele será identificado como coligação natural, 

e ainda, se ele se estabelecer por meio de cláusula contratual expressa ou implícita, essa 

será denominada coligação voluntária.68  

 
65 Ibid. p. 275-276. 
66 Ibid. p. 276.  

67 MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato. Tradução de R. O. Fontanarrosa, S. Sentís 
Melendo e M. Volterra. 1. ed. Chile: Ediciones Olejnik, 2018. p. 361-362. 
68 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 100. 
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Giovanni Ettore Nanni afirma, a esse respeito, que dentre as espécies de coligação 

contratual, a mais relevante diferenciação é a fundamentada na autonomia privada das 

partes, em que há declaração das partes pela formação da conexão69, referindo-se à 

coligação voluntária. 

 

Isto permite dizer que haverá coligação voluntária toda vez que a relação de 

dependência não for decorrente da lei ou da natureza acessória de um dos contratos.70 

Mais adiante, voltaremos aos tipos propostos pelo autor, com o intento apresentar e 

discutir os mecanismos que os regem. 

 

Em sentido amplo, conforme aludido por Francisco Paulo De Crescenzo Marino 

é certo que toda coligação, com relevância jurídica, depende de sua compatibilidade com 

a lei, mas há hipóteses de coligação cujo vínculo vem disposto pela lei, expressamente, 

seja por referência direta ou pela previsão de efeitos da coligação. No entanto, enfatiza, 

há poucos casos de coligação ex lege e sua disciplina é incompleta71; inclusive, parte da 

doutrina não reconhece na coligação “ex lege” propriamente um coligamento.72 

 

Com relação à coligação natural, seguindo a sequência que apresentamos 

anteriormente, ela pode ser verificada em diversos casos com origem na natureza 

acessória de um dos contratos coligados, como na união entre contrato-base e subcontrato 

e também entre contrato principal e contrato de garantia típico, como fiança e hipoteca; 

nesses casos, o próprio tipo contratual pressupõe, por sua natureza, um ou mais contratos 

relacionados.73 

 

Ao lado dos elementos da coligação, outrora identificados, parte da doutrina 

considera a coligação voluntária, expressa ou implícita, como um terceiro elemento, 

apontado como “elemento subjetivo”; contudo, o autor explica que a vontade de 

 
69 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 254. 
70 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. op. cit., p. 100. 
71 Ibid., p. 104. 
72 “O fato de a lei expressamente disciplinar alguns contratos pertencentes a determinada categoria 
doutrinária não é obstáculo para incluí-los nessa categoria, ao lado dos casos não previstos em lei.”. Em 
complemento, acrescenta que o impasse de tal distinção, entre coligação “ex lege” e outros casos de 
coligação, está relacionado à possibilidade maior ou menor de facilidade da interpretação contratual, da 
existência e intensidade da coligação. (Ibid. p. 105). 
73 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 106. 
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estabelecer o nexo entre os contratos coligados não se apresenta como novo elemento do 

conceito de coligação contratual, mas se refere à fonte do nexo existente entre os contratos 

coligados; assim, a coligação voluntária expressa resulta de cláusulas contratuais que 

disciplinem expressamente o vínculo intercontratual e a coligação voluntária implícita, 

“pode ser deduzida a partir do fim contratual concreto e das circunstâncias 

interpretativas”.74 

 

Como exemplo de coligação voluntária, há a cláusula cross defaut, nos casos em 

que, por exemplo, “um banco que empresta dinheiro por meio de dois contratos de mútuo 

separados a uma pessoa, mas insere em ambos uma cláusula prevendo que o vencimento 

antecipado da obrigação em um deles faz com que o outro também se vença 

antecipadamente.75 

 

Sendo assim, em razão da liberdade de contratar, as partes podem criar cláusulas 

contratuais inserindo condições cujo conteúdo impliquem a interferência recíproca de 

seus efeitos, configurando a coligação.76 

 

A importância de se apresentar esta classificação está no fato da configuração da 

coligação após a verificação do elemento que os une, em que a coligação se apresentará 

em maior ou menor grau, em intensidade. 

 

Se tomarmos como base as ideias apresentadas, desde a clássica tripartição até a 

visão mais atual, interessa-nos evidenciar, no presente trabalho, a união com dependência, 

ou união interna, isto porque nelas há interdependência das relações negociais entre os 

contratos, de maneira unilateral ou bilateral, com destaque àquelas estabelecidas de 

maneira voluntária, expressa ou implícita. Nestas, durante a execução contratual, as partes 

devem considerar o cumprimento do contrato considerando o negócio como um todo. 

 

Assim, é possível afirmar que na coligação meramente externa, não se tem 

propriamente uma coligação. Na união alternativa, o principal efeito refere-se à exclusão 

 
74 Ibid. p. 106-107. 
75 KATAOKA. Eduardo Takemi. A coligação contratual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 
24. 
76 Ibid. p. 82.  
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de um dos contratos para que o outro permaneça produzindo efeitos, restando apenas a 

eficácia deste último. Na união com dependência, ou união interna, eventual cláusula 

contratual em um dos contratos poderá produzir efeitos em outro; excluindo os casos raros 

de coligação legal, por sua pouca utilidade prática, resta-nos analisar tal efeito nas 

coligações voluntárias expressas ou implícitas e nas coligações naturais, como resultado 

da relação entre contrato principal e acessório.    

 

Neste capítulo, tivemos o intuito de evidenciar as noções básicas características 

da coligação entre contratos, ainda que não haja uniformidade da doutrina a esse respeito, 

bem como principais exemplos característicos. Assim, a coligação se mostra como um 

arranjo negocial complexo e experimenta relacionamento comercial duradouro entre as 

partes. Assim, mais adiante, pretende-se evidenciar a mediação como meio adequado à 

solução de conflitos, sem, contudo, desconsiderar os demais métodos de acesso à justiça.   

 

 

1.5. Causa na coligação contratual 

 

A causa apresenta-se como elemento fundamental para caracterização da 

coligação contratual; não obstante, a causa é tema objeto de muitas discussões sobre suas 

acepções e utilidade no direito contratual. 

 

Conforme explicita Francisco Amaral, parte da doutrina e o sistema positivo de 

alguns países consideram a causa como elemento do negócio jurídico, embora este tema 

seja envolto de muitas controvérsias, principalmente no que se refere ao seu conceito, à 

natureza, à importância e à função da causa na teoria do negócio jurídico e no Direito 

brasileiro.77 

 

O termo causa advém da filosofia e foi trabalhado por Aristóteles; Ricardo Luis 

Lorenzetti apresenta a classificação apontando as quatro concepções clássicas da causa:  

 

 

 
77 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 9. ed. rev., modif. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 
523. 
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1) Formal, que determina la materia para ser algo; 2) Material, que es el 
sustracto, la condición para que un objeto sea lo que es; 3) Eficiente, que es el 
antecedente que determina el acto, o la causa motora; 4) Final, que responde a 
la pregunta de por qué se realiza un acto.78   

 

Em complemento, Judith Martins Costa menciona esta sistematização: “causa, na 

acepção filosófica é antes de tudo motivo abstrato, causa eficiente ou causa impulsiva, 

podendo o substantivo ainda ser adjetivado como causa material, causa formal e causa 

final, aí no sentido de finalidade”.79  

 

Contudo, a causa, para aqueles que a consideram juridicamente relevante, pode 

comportar uma série de significados, como adiante apontados por Antônio Junqueira de 

Azevedo: “causa-fato jurídico (causa efficiens), causa motivo (causa impulsiva), se 

motivo psicológico, e causa-justa-causa, se motivo objetivo; causa da juridicidade (civilis 

ou naturalis); causa da atribuição patrimonial (ou da atribuição de Direitos); e causa do 

negócio (causa finalis com três concepções diferentes)”.80  

 

As controvérsias acerca da noção de causa, como afirma Judith Martins Costa, são 

percebidas desde o Direito romano, marcado pelo formalismo nas relações jurídicas; após 

sistematização realizada pela doutrina e jurisprudência francesas, positivada no Código 

Civil, o tema alcançou a legislação de diversos países; na busca pela segurança das 

transações jurídicas, a causa é, em linhas gerais, a representação de um sinal de vínculo 

jurídico protegido pelo Direito, com diversas utilidades.81 

 

Contudo, a noção de causa foi modificada pelo Direito canônico, na Idade Média; 

desfavorável ao formalismo do Direito romano, optou por interpretação que considerasse 

o fim da obrigação, em vez da forma, desenvolvendo um sistema no qual “a força de uma 

obrigação contratual depende de sua causa”82, referindo-se por isso à acepção de causa 

 
78 LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de Los Contratos: Parte general. 3. ed. rev. Santa Fé: Rubinzal-
Culzoni, 2018. p. 490. 
79 MARTINS-COSTA, Judith. A teoria da causa em perspectiva comparativista: a causa no sistema civil 
francês e no sistema civil brasileiro. Ajuris, Porto Alegre, n. 45. p. 218-219, mar., 1989.   
80 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico e declaração negocial. Noções gerais e formação 
da declaração negocial. São Paulo: [s.e], 1986. p. 128. 
81 MARTINS-COSTA, Judith. op. cit., p. 213-218.   
82 MARTINS-COSTA, Judith. A teoria da causa em perspectiva comparativista: a causa no sistema civil 
francês e no sistema civil brasileiro. Ajuris, Porto Alegre, n. 45, p. 218, mar., 1989. 
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final. No Direito francês, a ideia de causa nas obrigações vincula-se à ideia de finalidade, 

o porquê da obrigação assumida.83 

 

No Brasil, é possível encontrar diversas concepções de causa, seguindo ou não a 

visão do Direito francês. Para Francisco Amaral, a causa é utilizada no Direito sobretudo 

com três significados: “causa eficiente”, “causa final” e como “causa impulsiva”, ou 

motivo dos atos. Considerando o primeiro significado, a causa diz respeito ao fato 

jurídico, identificando seu campo como fonte de obrigações, como os contratos, os atos 

unilaterais e o ato ilícito. Por outro lado, com relação ao segundo significado, a causa 

exprime a “direção da vontade na produção de efeitos jurídicos”, aparecendo como a 

“razão determinante do ato jurídico”. No terceiro, temos a causa como “motivos 

ocasionais e ocultos que levam a gente à prática de um ato”. Desta maneira, o ato jurídico 

se realiza com vistas a um determinado fim, conforme explicitado acima, que é a causa.84  

 

Com efeito, a partir dos múltiplos significados, em relação ao uso do termo, 

Francisco Amaral identifica a causa, na teoria do negócio jurídico, como a “razão 

determinante das relações que se estabelecem, qualquer razão, de natureza objetiva ou 

subjetiva, pela qual as pessoas manifestam a sua vontade com eficácia jurídica, devendo 

ser conforme a lei, a ordem pública, os bons costumes”.85   

 

O autor ainda discute a causa do ponto de vista de sua aceitação como elemento 

de negócio jurídico, apresentando as posições: 1) a dos causalistas, que aceitam, portanto, 

a causa e, 2) a dos anticausalistas, que, ao contrário, não aceitam a causa, considerando-

a como dispensável.86 

 

Por sua vez, a corrente causalista apresenta duas referências essenciais: a 

concepção objetiva, em que a causa aparece como requisito de validade do negócio 

jurídico como um todo, destacando o fim prático e a função econômica do contrato e “que 

o Direito reconhece como relevante para seus fins e que justifica a proteção jurídica da 

autonomia privada”, e a concepção subjetiva, a que identifica a causa como “a finalidade 

 
83 Ibid., p. 219. 
84 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 9. ed. rev., modif. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 
524. 
85 Ibid. p. 525. 
86 Ibid. 
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do contrato, a intenção das partes, o seu propósito específico”, “a representação mental 

das circunstâncias que está na base da vontade negocial.87  

 

É de se destacar que a concepção subjetiva da causa está vinculada à experiência 

francesa e foi a adotada à época pelo Código Civil francês (arts. 1.108 e 1.131) na qual 

refere-se à causa da obrigação, ou o “escopo que move o sujeito a se obrigar”88; a 

concepção objetiva identifica a causa do negócio na função econômico-social, 

reconhecida e garantida pelo direito.89 

 

No direito italiano destaca-se a visão da teoria da causa desenvolvida por Emílio 

Betti, na concepção objetiva; para ele a noção de causa é apresentada a partir de uma 

visão dinâmica da autonomia privada, pela investigação dos elementos com certo grau de 

sensibilidade social no ambiente da sociedade moderna; desta forma, o autor examina a 

estrutura do negócio e sua função, de onde decorre que a função é a causa do negócio 

jurídico, identificada como a razão do negócio90, o que norteia a pessoa ao realizar o 

negócio. Nesse sentido, conclui que a causa se identifica com a “função econômico-social 

de todo o negócio, considerado despojado da tutela jurídica, na síntese de seus elementos 

essenciais, como totalidade e unidade essencial, em que se manifesta a autonomia 

privada”. E complementa, afirmando que a causa é “função de interesse social da 

autonomia privada”, e que os “elementos necessários para a existência do negócio são 

também elementos indispensáveis da função típica que é sua característica”.91 

 

Torquato Castro, nesse sentido, entende a causa situada no contexto do contrato e 

não da obrigação, em conformidade com o código italiano e a define como “a função ou 

escopo prático e econômico, que o individualiza, e que o torna merecedor do amparo da 

lei”.92 

 

 
87 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 9. ed. rev., modif. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 
527-528. 
88 BODIN DE MORAES, Maria Celina. A causa do contrato. Civilistica.com., Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, p. 
8, out./dez., 2013. Disponível em: http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/. Acesso em: 08 mar. 2019. 
89 BODIN DE MORAES, Maria Celina. op. cit., p. 8-12. 
90 BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Tradução Servanda Editora. Campinas, SP: Servanda 
Editora, 2008. p. 251-252. 
91 Ibid. p. 263-264. 
92 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Universidade Federal de Pernambuco/Imprensa 
Universitária, 1966. p. 55. 
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José de Oliveira Ascensão, ao  identificar o conteúdo material do negócio jurídico, 

ou seja, a “autorregulação de interesses, na medida em que for acolhida pela ordem 

jurídica por se verificarem os pressupostos da relevância da autonomia privada”, que se 

expressam por meio das cláusulas negociais93, aponta que a causa deve ser fixada antes 

da análise do conteúdo. Assim, no Código Civil português a causa está presente na 

legislação e inclusive a corrente causalista admite uma classificação, que está baseada na 

“teoria subjetivista”, “teoria objetivista” e “teoria eclética”.94 

 

De acordo com o referido autor, conforme as teorias subjetivistas, a causa é 

referida como motivo típico do agente, o motivo último, o que o impulsiona para a prática 

de determinado ato. Já para as teorias objetivistas, a causa é a “função econômico-social 

típica do negócio”; a causa é o “para quê do negócio”, ou seja, a função que um ato de 

determinada categoria irá executar. Por fim, nas teorias ecléticas, há uma fusão entre os 

conceitos das teorias subjetivistas e objetivistas, na qual a “função objetiva deverá 

representar-se no espírito do agente, surgindo então como motivo constante de todos os 

atos daquela índole – portanto, como motivo típico”.95  

 

Além das concepções mencionadas, é mister reconhecer que à causa subjaz uma 

questão técnica, que pode ser identificada pela ideologia que expressa e por meio da qual 

sustenta o seu posicionamento de apreensão de sentido: as correntes anticausalistas 

apresentam, por um lado, as ideias do formalismo e do liberalismo; já as correntes 

causalistas revelam, por seu turno, ideias do controle e da intervenção social.96 

 

Apreende-se, portanto, que a problemática da causa centra-se em verificar os 

modos pelos quais o agente se vincula ao negócio e a ela e conhecer a razão jurídica de 

porque o assim fazer; abandonando o formalismo do Direito romano, há a exigência de 

uma causa jurídica para que a estipulação seja válida; é a “razão jurídica de se vincular”. 

No passado, os ordenamentos de filiação napoleônica viam na causa o motivo 

determinante do agente, concepção mais subjetivista; ocorre que deve ser levada em 

 
93 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: Teoria Geral. Vol. 2: Ações e fatos jurídicos. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 252. 
94 Ibid. p. 254. 
95 Ibid. p. 255. 
96 Ibid. p. 256. 
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consideração a determinação do tipo de negócio a que se pretende com a identificação do 

que as partes quiseram; assim, pode-se dizer que causa e intenção não se confundem.97  

 

Isto posto, primeiro deve-se verificar a causa como razão jurídica da estipulação, 

se é admitida pelo Direito, se o negócio desempenha uma função que justifique a 

admissão social, se há nele um fim útil; após, verifica-se se a função concreta que as 

partes almejam naquele negócio é admissível; tal ponderação pode ser verificada tanto 

nos negócios típicos como nos negócios atípicos.98 

 

Com base na concepção objetiva da causa, relevante se mostra diferenciá-la do 

conteúdo do negócio e dos motivos, para um melhor esclarecimento do assunto; desta 

maneira, conteúdo do negócio seria “conjunto de direitos e deveres criados pela 

declaração de vontade, como ato de autonomia privada” e a causa, então, “o porquê, a 

razão última e determinante”, que diferem dos motivos que levaram o agente a praticar 

um determinado negócio jurídico. Sobre tal distinção, afirma Francisco Amaral99: 

 

Os motivos são razões de natureza psicológica, mais propriamente os 
interesses que a pessoa visa realizar com o negócio jurídico, estranhos, porém, 
ao conteúdo desse ato. Por serem de natureza psicológica, não ficando 
evidentes na manifestação de vontade, os motivos são, geralmente, 
considerados irrelevantes para os efeitos do ato, salvo se expressamente 
estabelecidos como sua razão determinante (CÓDIGO CIVIL, art. 140).  

 

No mesmo sentido, diferenciando causa do objeto do contrato, Massimo Bianca 

afirma: “La causa si distingue rispetto alI' oggetto del contratto. L' oggetto indica il 

programma, ossia il contenuto dell'accordo delle parti (n. 150), mentre la causa indica 

l'interesse che tale programma e volto a soddisfare.”.100 

 

No Brasil, o Código Civil não adotou expressamente a causa como requisito do 

negócio jurídico; contudo, a ausência de dispositivo legal acerca da causa não significa 

que ela não exista no ordenamento jurídico; é por isso, inclusive, que a doutrina e a 

 
97 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: Teoria Geral. Vol. 2: Ações e fatos jurídicos. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 256-257. 
98 Ibid. p. 259-260. 
99 Ibid. p. 527. 
100 BIANCA, C. Massimo. Diritto civile: il contrato. Vol. 3. Seconda edizione. Milano: Giuffre Editore, 
2000. p. 448. 
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jurisprudência têm evoluído no sentido de seu reconhecimento e admissão em hipóteses 

específicas.101  

 

Com relação a essa fase transitória de recusa e de aceitação da causa como 

elemento pertinente ao negócio jurídico, Maria Celina Bodin de Moraes explica que102: 

 

Ao tempo do Código de 1916, a doutrina nacional parecia mais preocupada em 
manter-se no terreno da mera classificação dos contratos do que, propriamente, 
em investigar a função dos negócios jurídicos e, desta forma, por meio do 
exame de sua eficácia essencial, proceder à qualificação e, consequentemente, 
ao juízo de merecimento de tutela que é imperioso realizar em relação a cada 
negócio. 

 

Ocorre que uma visão mais atenta a respeito da função da causa nos contratos 

desenvolveu a noção de causa na acepção de causa concreta. Nesse sentido, Massimo 

Bianca define a causa como “la ragione pratica del contratto, cioè l'interesse che I' 

operazione contrattuale è diretta a soddisfare”, ou seja, a razão prática do contrato, os 

interesses que o contrato visa satisfazer, referindo-se à razão concreta do contrato. Assim, 

afirma: “In tal senso è decisivo osservare che la nozione di causa quale funzione pratica 

del contratto può avere una sua rilevanza solo in quanto si accerti la funzione che il 

singolo contratto e diretto ad attuare” 103, sendo que “ciò che importa sapere è la funzíone 

pratica che effettivamente le parti hanno assegnato al loro acordo”104, isto é, busca-se o 

interesse concretamente perseguido, o significado prático da operação, aquilo que está na 

base da operação negocial. 

 

No contexto da concepção objetiva da causa, conforme Maria Celina Bodin de 

Moraes, há dois aspectos do elemento causal, que dizem respeito à causa abstrata e à 

causa concreta do negócio que se faz necessário distinguir; da causa abstrata é extraído o 

conteúdo mínimo essencial do negócio estipulado, cujo efeito pode ser a identidade com 

certo tipo, (re)qualificação como outro tipo, ou então um contrato atípico. No entanto, 

 
101 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 9. ed. rev., modif. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 
529-530. 
102 BODIN DE MORAES, Maria Celina. A causa do contrato. Civilistica.com. Rio de Janeiro, v. 2, n. 4,  
p. 452, out./dez./2013. Disponível em: http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/. Acesso em: 08 mar. 
2019. 
103 BIANCA, C. Massimo. op. cit., p. 452. 
104 Ibid. p. 453. 
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da causa concreta é a que diz respeito à eficácia concretamente produzida pelo 

contrato.105   

 

Isto posto, nos contratos coligados a causa aparece como elemento indispensável 

para caracterização da união de contratos sob o aspecto funcional que o negócio se 

propõe. Nesse sentido, Giovanni Ettore Nanni entende que “para fins de emprego na 

coligação contratual, é a causa concreta que deve ser levada em consideração”106; 

portanto, “a causa concreta é o elemento que caracteriza a coligação contratual. Ela forma 

uma unidade funcional de operação econômica em comum”.107 

 

Como explicitado por Eduardo Takemi Kataoka, a base do sistema jurídico é 

composta por valores e princípios, que devem articular-se entre si e por isso, “em matéria 

de coligação contratual, os diversos contratos devem poder ser reconduzidos a uma 

unidade, que neste caso é econômica. Os vários contratos integram uma mesma operação 

econômica unitária”108, o que significa que, do ponto de vista de um sistema, os contratos 

devem ser ordenados, de modo a desempenhar uma função integrada, como as 

engrenagens de uma máquina, pois o conjunto de contratos representa uma “série 

cuidadosamente arquitetada visando à obtenção de uma finalidade econômica”109.110  

 

Neste aspecto, Luciano de Camargo Penteado entende que analisar os contratos 

coligados com dependência bilateral, de modo isolado, e não considerar um em relação 

ao outro, no campo intra-eficacial, afasta a possibilidade de que a causa de um deles possa 

influenciar a causa do outro.111  

 

 
105 BODIN DE MORAES, Maria Celina. A causa do contrato. Civilistica.com. Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, 
p. 13-14, out./dez., 2013. Disponível em: http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/. Acesso em: 08 mar. 
2019. 
106 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 249. 
107 Ibid. 
108 KATAOKA. Eduardo Takemi. A coligação contratual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 
64. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: HIRONAKA, Giselda 
Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Direito contratual: temas atuais. São Paulo: Método, 2007. 
p. 478. 
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Para Francisco Paulo De Crescenzo Marino o vínculo presente nos contratos 

coligados é chamado de funcional112, inclusive, conforme aduz, é a função que estabelece 

unidade ao todo, ou seja, “ao conjunto dos elementos constitutivos da estrutura 

contratual”113.114  

 

Assim, do vínculo funcional presente nos contratos coligados, deve ser observado 

o fim contratual. Como tal, o vínculo entre contratos coligados se apresenta na sua índole 

funcional e finalística, de modo que “na coligação unilateral, este fim tem como principal 

ponto de referência o contrato principal, ao qual o acessório se liga. Na coligação com 

dependência recíproca, o fim tende a ser equidistante em relação aos contratos 

coligados”115, de maneira que este nexo dos contratos coligados é determinado pelos 

interesses concretos das partes, estabelecendo “a chave para sua interpretação e 

qualificação”116.117 

 

Segundo Torquato Castro, a respeito da causa, diz: “todo o problema técnico e 

prático dos contratos inominados, toda a dogmática da nominação dos contratos, todo o 

tema da unidade e pluralidade dos contratos – o concurso e a conexão objetiva ou 

fundamental dos contratos – são dominados por essa noção jurídica, tão útil quanto 

fundamental”.118 

 

Diante de todo o exposto, inquestionável mostra a utilidade da causa na acepção 

concreta, para configuração da coligação contratual; isto significa dizer que cada negócio 

concretamente analisado deve ser observado como um todo, apto a justificar que 

eventuais conflitos surgidos nessas relações, que demandem soluções jurídicas adequadas 

devam ser tratados de maneira sistemática. 

 

 

 

 
112 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 127. 
113 Ibid. p. 131. 
114 Ibid. 
115 Ibid. p. 133. 
116 Ibid.  
117 Ibid. p. 132-133. 
118 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Universidade Federal de Pernambuco/Imprensa 
Universitária, 1966. p. 56. 
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1.6. Efeitos dos contratos coligados 

 

Podemos verificar grande interesse jurídico quando analisamos os efeitos dos 

contratos coligados, isto porque, como se verá, nesse contexto os efeitos esperados em 

relação a um contrato poderão estender-se a outro contrato, por existir entre eles a 

conexão de causas responsável pela coligação e, nesse sentido, tal esclarecimento será 

fundamental para que possamos identificar um potencial maior de produção de conflitos 

neste contexto, dada a complexidade desta formatação contratual, que não raras vezes 

podem ultrapassar o interesse objetivo da formação negocial, influenciando na própria 

relação entre as partes. Assim, passaremos a expor os principais efeitos da relação 

coligada.  

 

Segundo Giovanni Ettore Nanni, uma vez constatada a conexão de contratos, 

ocorre a expansão da eficácia de um contrato em relação aos outros, fato este que não 

ocorreria se não houvesse a coligação; nesse sentido, para se estabelecer a coligação 

contratual é preciso dois ou mais negócios jurídicos, autônomos e que produzam efeitos 

restritos às partes contratantes; ocorre, portanto que, em decorrência da conexão de 

causas, a eficácia de um contrato atinge outro contrato, apoiado no princípio da função 

social do contrato.119  

 

Consequentemente, nesta acepção, pelos efeitos da coligação contratual, deve-se 

conceber a concepção de contrato de forma mais dinâmica, com vistas ao caso concreto, 

de modo que não apenas as partes suportem os efeitos internos do contrato, como também 

os terceiros que firmaram os negócios jurídicos conexos a este, sofrendo diretamente os 

efeitos internos da conexão, quando baseados na transmissão de um negócio coligado em 

relação a outro, cuja intensidade varia caso a caso.120 

 

Nas palavras de Claudio Luiz Bueno de Godoy, os contratos coligados reclamam 

uma recompreensão do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos121, diante da 

 
119 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 262.  
120 Ibid.  
121 José Virgílio Lopes Enei: “os efeitos contratuais se limitariam às partes, não alcançando terceiros, seja 
para beneficiá-los, seja para impor-lhes obrigações”; isto porque, por esse princípio, as partes responderiam 
pelas obrigações por elas assinadas e esta conclusão acerca dos contratos coligados não se compatibilizaria 
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expansão da oponibilidade dos contratos, já que trata de “ajustes interdependentes e inter-

relacionados que, podendo vincular pessoas diversas, podem bem fazer-lhes oponível um 

contrato de que não fizeram parte”.122 O autor ainda acrescenta o seguinte: “Nada mais, 

enfim, senão um conteúdo, igualmente, da função social do contrato, revelado pelo que 

se entende melhor definir como sua eficácia social.”.123 

 

Carlos Nelson Konder destaca, em relação à matéria que, alicerçado na 

constitucionalização do Direito Civil, na funcionalização dos institutos e seus efeitos no 

processo de qualificação, o reconhecimento da conexão contratual é oportunizado, na 

medida em que se busque um processo de qualificação que privilegie a função orientadora 

do negócio em detrimento a uma leitura estrutural dos contratos enredados.124 Portanto, 

conforme o autor, em virtude da ligação negocial, as transações de estruturas 

independentes buscam finalidade que vai além da mera soma das finalidades 

individuais.125 

 

A intensidade da coligação e os efeitos variam, evidentemente, conforme o evento 

concreto, a espécie de coligação contratual e suas peculiaridades, os diferentes graus de 

conexão e de convergências de causas concretas; os contratos têm, cada um, suas 

características e efeitos próprios, todavia há repercussões nos demais contratos que 

integram a rede coligada.126  

 

A referida intensidade será determinada, com efeito, a partir da interpretação da 

hipótese concreta, pois a  “extensão da conexão contratual alterna consoante o fato real”, 

ou seja, a partir do episódio concreto é que serão inferidas as consequências geradas, o 

que significa que os negócios unidos devem ser primeiramente interpretados para ser 

mensurada, em momento posterior, a intensidade dos efeitos produzidos.127  

 

 
com o sistema de princípios contratuais mais modernos. (ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos coligados. 
Revista de Direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, v. XLII, n. 132, p. 122, out./dez., 2003. 
122 GODOY. Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato: os novos princípios contratuais. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 163-164. 
123 Ibid. p. 168. 
124 KONDER. Carlos Nelson. Contratos Conexos. Grupos de contratos, redes contratuais e contratos 
coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 189. 
125 Ibid. 
126 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 265-266. 
127 Ibid. p. 265-267. 
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Francisco Paulo De Crescenzo Marino, ainda sobre a matéria, defende que a 

existência dos contratos coligados não alude à ocorrência de todas as consequências 

jurídicas oriundas da coligação, podendo existir padrões de coligação de intensidade 

maior ou menor, de acordo com a aptidão à geração de consequências jurídicas, como nos 

casos em que há coligação composta por contratos celebrados entre as mesmas partes, em 

que a intensidade será maior se comparada à coligação composta por contratos celebrados 

entre partes distintas, ou quando se analisa a coexistência dos contratos coligados, como 

quando há coligação entre contrato de execução instantânea e contrato de longa duração 

ou diante da presença de um contrato existencial.128   

 

Contudo, as propagações dos efeitos dependem da análise do caso concreto. Na 

sequência, serão apresentados e discutidos os principais efeitos que interessam a este 

estudo provenientes da coligação contratual.   

 

 

1.6.1. Interpretação 

 

Neste momento serão apresentados os principais aspectos da interpretação 

contratual e como deve ser realizada a interpretação dos contratos coligados, essenciais 

tanto para se aferir a existência da coligação, como determinar a sua intensidade, pela 

análise do caso concreto. 

 

Ricardo Luis Lorenzetti apresenta a interpretação contratual como aquela em que 

se pretende descobrir o significado da regra contratual; esta se torna possível em casos de 

ambiguidade ou de vagueza, por permitir vários significados, ou pela falta de precisão do 

texto em se identificar a obrigação assumida, certo de que a clareza é resultado da 

interpretação; desta forma, a interpretação deve basear-se em elementos do texto, como 

também em elementos externos, por meio de integração.129 

 

 
128 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 141-145. 
129 LORENZETTI. Ricardo Luis. Tratado de Los Contratos: Parte general. 3. ed. rev. Santa Fé: Rubinzal-
Culzoni, 2018. p. 559-562. 
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Francisco Paulo De Crescenzo Marino explica que a interpretação contratual, 

embora seja realizada em processo único, pode ser dividida em duas fases: uma 

identificada como “interpretação subjetiva” e outra “interpretação objetiva”.130 Segundo 

Ricardo Luis Lorenzetti, a primeira  é aquela que busca identificar a vontade interna dos 

contratantes; a segunda, hoje predominante, busca o significado que se deve atribuir à 

vontade comum das partes, levando-se em consideração, além da intenção real das partes, 

o modo em que a declaração foi entendida e os elementos externos à vontade.131 

  

Quando o conteúdo contratual mostrar-se lacunoso, ambíguo ou obscuro, o 

intérprete deverá realizar as devidas correções e esclarecimentos; assim, na interpretação 

objetiva, deve-se buscar “desenvolver ao máximo as potencialidades do conteúdo do 

contrato”, antes de buscar por outras fontes, como as que se encontram no artigo 113 do 

Código Civil, que estabelece a interpretação contratual conforme a boa-fé e dos usos do 

lugar da celebração.132   

 

Desta forma, é com base na interpretação objetiva do caso concreto que serão 

reconhecidas a coligação e a intensidade do vínculo, especialmente nos casos de coligação 

voluntária implícita, em que a coligação não está expressa. 

 

Outro aspecto relevante, consoante Giovanni Ettore Nanni, é o fato de apesar de 

os contratos conservarem sua respectiva individualidade na coligação, a interpretação 

deve ser realizada de maneira conjunta;133 nesse sentido, no “contexto dos contratos 

coligados, que dão azo à formação de uma operação econômica unitária jungida por causa 

concreta conexa, a hermenêutica é de grande relevância, especialmente nos casos de união 

voluntária”.134  

 

Destacando o papel da hermenêutica, e das grandes transformações pelas quais 

passou, no âmbito da análise dos contratos, as tradicionais regras de interpretação 

contratual são complementadas por novos parâmetros, pois a composição de interesses 

 
130 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 150. 
131 LORENZETTI. Ricardo Luis. op. cit., p. 562-563. 
132 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. op. cit., p. 150. 
133 NANNI, GIOVANNI ETTORE. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. 
Teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 267. 
134 Ibid. 
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firmada pode transcender o contrato singular objeto do exame, de modo que o intérprete 

não pode ignorar que um dos contratos foi estabelecido baseado em regras de outro 

negócio.135  

 

Acerca deste aspecto, destaca o autor, também, a interpretação sistemática, ou 

seja, “interpretar o contrato a partir do contexto que lhe deu origem, das circunstancias 

que o cercam”,  para esclarecer acerca de pontos obscuros ou deixar transparecer 

contradições entre os negócios, sendo imprescindível, nesse contexto, “a regra de 

interpretar uma cláusula contratual a partir das demais que a cercam, embora elevada a 

um outro nível: interpretar um contrato a partir dos demais que lhe são conexos”.136  

 

No mesmo sentido é a explicação de António Menezes Cordeiro, pois diante de 

contratos unidos por uniões horizontais ou verticais, a interpretação das declarações em 

jogo deve ter em conta o conjunto. Assim, “um declaratário normal pode ser levado a dar, 

às declarações negociais que porventura receba, sentidos diferentes, consoante os 

contratos antecedentes que, com elas, se apresentem conectados”.137   

 

Além disso, de acordo com Francisco Paulo De Crescenzo Marino, o fim do 

contrato pode desempenhar função interpretativa, situação a qual o intérprete deve revelá-

lo de modo a esclarecer o conteúdo do contrato, pois este, expresso ou implícito, integra-

se ao conteúdo contratual e o unifica, estabelecendo o seu sentido. No âmbito da coligação 

voluntária, a vontade dos contratantes de vincular os contratos demonstra que pretendiam 

estabelecer resultados pela coligação.138  

 

Como podemos observar, a interpretação na contratação coligada deve ser a 

objetiva, realizada considerando o entendimento do que foi declarado, de maneira 

conjunta e considerando a boa-fé e os usos do local da celebração; assim, é possível 

identificar a coligação, a intensidade do vínculo e esclarecer ambiguidades do negócio. 

 

 
135 KONDER, Carlos Nelson. Contratos Conexos. Grupos de contratos, redes contratuais e contratos 
coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 194. 
136 Ibid. p. 196-197. 
137 CORDEIRO, António Menezes (1953). Tratado de Direito civil. Vol. 7. Direito das Obrigações: 
contratos. Negócios unilaterais. Coimbra: Editora Almedina, 2018. p. 280.  
138 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 156-157. 
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Corroborando as ideias até então apresentadas, Alexandre Bucci e Rodrigo Pinati 

da Silva asseveram que “é da interpretação dos contratos coligados que se obtém a exata 

extensão da operação econômica subjacente que lhes serve de nexo funcional”, bem 

como, a “interpretação dos contratos coligados deve considerar sempre a finalidade 

‘supracontratual’ que lhes é comum”.139 

 

Além disso, destaca Francisco Paulo De Crescenzo Marino que a interpretação 

dos contratos coligados pode ser afetada conforme a tipicidade e atipicidade da coligação, 

isto é, a prática reiterada de coligações voluntárias a tornam socialmente típicas, como é 

o caso da coligação do contrato de franquia e a locação do espaço do estabelecimento 

franqueado, ou o financiamento e a venda para consumo e aquelas com tipicidade sócio-

jurisprudencial, ou o reconhecimento da existência e consequência da coligação pela 

jurisprudência, como foi o caso da coligação entre o contrato de distribuição de 

combustíveis e contrato de comodato.140   

 

Consolidando o entendimento, afirma José Virgílio Lopes Enei: a “interpretação 

de cada contrato individualmente considerado, como se ele existisse isolado do mundo, 

não permitirá a identificação da finalidade e causa sistêmica, configurando, portanto, 

interpretação deturpada da vontade das partes.”.141 

 

Isto porque, nos contratos coligados, a interpretação contratual deve ser 

sistemática, e não isolada de cada contrato, com relevância à regra constante do artigo 

112 do Código Civil, em que a intenção das partes deve prevalecer em relação ao sentido 

literal da linguagem, desde que declarada, que só poderá ser compreendida pela leitura e 

interpretação do conjunto contratual.142 

 

Mostra-se oportuno apresentar, a esse respeito, os enunciados 421 e 621 do 

Conselho da Justiça Federal, que apresentam o norteador para a interpretação dos 

 
139 BUCCI. Alexandre; SILVA, Rodrigo Pinati da. Contratos coligados. In: BENACCHIO, Marcelo; 
SOARES. Ronnie Herbert Barros Soares. Temas atuais sobre a teoria geral dos contratos. 1. ed. Curitiba: 
Editora CRV, 2014. p. 235. 
140 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 146. 
141 ENEI. José Virgílio Lopes. Contratos coligados. Revista de Direito mercantil, industrial, econômico 
e financeiro, v. XLII, n. 132, p. 126, out./dez., 2003. 
142 Ibid. 
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contratos coligados; no primeiro, “os contratos coligados devem ser interpretados 

segundo os critérios hermenêuticos do Código Civil, em especial os dos artigos 112143 e 

113144, considerada a sua conexão funcional.”; no segundo, “Os contratos coligados 

devem ser interpretados a partir do exame do conjunto das cláusulas contratuais, de forma 

a privilegiar a finalidade negocial que lhes é comum.”.145  

  

Diante de todo o exposto, a falta de clareza na vontade exteriorizada, somadas à 

redação ambígua, contraditória ou incompleta trazem dúvidas à interpretação. A esse 

respeito, acrescenta-se que, a depender do caso, a mediação pode colaborar para que as 

próprias partes esclareçam o conteúdo negocial, de modo a oportunizar a retomada dos 

negócios e a pacificação dos conflitos. 

 

Nesses casos, serão as partes que restabelecerão o sentido correto dos contratos e 

do negócio que pretenderam empreender. Isto se torna possível na negociação 

intermediada pelo mediador, em que as partes poderão esclarecer eventuais lacunas e 

imperfeições que surgiram ao longo da execução contratual, promover a revisão do 

contrato e restabelecer o estado que as conduziu à contratação, ou até mesmo reconstruir 

um novo padrão de relação negocial.  

 

 

1.6.2. Qualificação 

 

Outra questão que envolve os contratos coligados diz respeito à sua qualificação, 

na hipótese de entre duas qualificações possíveis existirem regimes jurídicos distintos, 

inclusive a derrogação de regime jurídico típico, a depender do caso. 

 

Na coligação existente entre locação e outros contratos, como o contrato de 

distribuição de combustíveis ou o contrato de franquia, entre a distribuidora e a 

 
143 Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao 
sentido literal da linguagem. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Código 
Civilivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 14 abr. 2019. 
144 Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Código Civilivil_03/Leis/2002/L10406.htm. 
Acesso em: 18 abr. 2019. 
145 Enunciado 421 - V Jornada de Direito Civil e enunciado 621 da VIII Jornada de Direito Civil. Disponível 
em: http://www.cjf.jus.br/enunciados/pesquisa/resultado. Acesso em: 01 abr. 2019. 
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revendedora de combustíveis há uma tendência, entre os tribunais de entenderem a 

qualificação como de locação sui generis; ocorre, no entanto que a estrutura negocial que 

vem desde a concessão até os revendedores mostra a existência de diversos contratos 

autônomos e complexos participantes, o que sugere a identificação da coligação, sem que, 

contudo, haja a obrigatoriedade de aplicação de um regime jurídico específico, mas sim 

a possibilidade de aplicação daquele que seja pertinente àquele caso, conforme a análise 

do caso concreto.   

 

A esse respeito, Francisco Paulo De Crescenzo Marino explica que, nos casos de 

coligação entre contratos de locação e distribuição, não obstante haja costume da prática 

de celebração de contrato de locação em instrumento único, nítida se mostra a presença 

de contrato de distribuição ao lado da locação, quando se analisa a causa do negócio. 

Assim, a pluralidade de contratos é evidente, já que o contrato de locação não se mostra 

suficiente a absorver o contrato de distribuição e a finalidade das partes seja, “em última 

análise, distribuir os combustíveis e demais produtos da locadora por meio de posto de 

revenda instalado em imóvel por ela locado ao revendedor”, sendo que nesses casos há a 

“vontade de estabelecer relação de dependência entre os contratos de locação e 

distribuição”, resultando em coligação voluntária implícita.146 

 

Ademais, explicita que nas coligações formadas por locações e sublocações 

celebradas no contexto de operação de franquia, diferentemente dos casos de distribuição, 

o contrato de locação assume natureza acessória em relação à franquia (coligação 

voluntária com dependência unilateral), motivo pelo qual a extinção do contrato não pode 

ser conduzida por meio de ação de despejo.147 

 

Assim, pode-se verificar certa instabilidade da própria estrutura jurídica à 

resolução de determinados conflitos oriundos da coligação, hipóteses que requerem 

tratamento específico a cada caso concreto; nesse sentido, se o conflito foi resultado de 

falta de comunicação adequada, culminando na frustração do fim negocial, a mediação 

mostra-se imprescindível nesses casos.   

 

 
146 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 170-172. 
147 Ibid. p. 173-175. 
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1.6.3. Ineficácia  

 

No tocante ao plano da eficácia, no contexto dos contratos coligados, a regra é a 

de que a ineficácia de um dos contratos tem repercussão na eficácia dos demais que estão 

com ele unidos e isto ocorre pela frustração do fim da coligação, que deverá ser apurada 

na análise do caso concreto. 

 

Francisco Paulo De Crescenzo Marino, a este respeito, elucida: “a priori, a 

ineficácia de um dos contratos coligados acarreta a ineficácia superveniente dos demais, 

em decorrência da impossibilidade de alcançar o fim visado pelas partes”148; estes casos 

podem ser visualizados nas hipóteses da repercussão da mora e do inadimplemento 

absoluto da obrigação prevista em um dos contratos, se e como podem afetar o conjunto 

contratual.149  

 

Para José Virgílio Lopes Enei, há o risco de impedir o êxito da função sistêmica 

da rede de contratos e a operação econômica não ser atingida. Por esta razão, fica 

impedida a preservação da eficácia dos contratos integrantes da rede diante da frustração 

prematura do objetivo perseguido. Com efeito, a esse respeito, esclarece que se o fim de 

cada contrato, isoladamente considerado, tornar-se inútil, o fim da rede contratual, nessas 

hipóteses torna-se impossível.150  

 

Para tanto, o autor ilustra o caso; se em um projeto de financiamento de uma planta 

industrial, cujas premissas são conhecidas por todos e aceitas como risco inerente ao tipo 

negocial, enfrentar a ineficácia superveniente do contrato de financiamento, esta situação 

se propagará aos demais contratos do projeto, cujas realizações se tornarão inviáveis.151 

Nesse contexto, o exame da responsabilidade das partes também deverá ser apurado sob 

a perspectiva do conjunto sistemático dos contratos coligados.152 

 

 
148 Ibid. p. 204. 
149 Ibid. p. 199. 
150 ENEI. José Virgílio Lopes. Contratos coligados. Revista de Direito mercantil, industrial, econômico 
e financeiro, v. XLII, n. 132, p. 125, out./dez., 2003. 
151 Ibid. 
152 Ibid. p. 126. 
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O inadimplemento contratual e suas consequências estão disciplinados no Código 

Civil. Baseada no artigo 475153, a parte lesada, diante do inadimplemento, pode pedir o 

cumprimento forçado ou a resolução do contrato, além de perdas e danos. 

 

No âmbito dos contratos coligados, tal solução se apresenta de maneira mais 

complexa; no contexto da coligação unilateral, o incumprimento do pacto acessório pode 

ou não comprometer o principal; mesmo porque, de acordo com Giovanni Ettore Nanni, 

“não deve haver uma regra fixa no sentido que na coligação unilateral a inexecução do 

contrato principal abarca o do acessório nem vice-versa”.154 155 

 

Nesse mesmo sentido, Francisco Paulo De Crescenzo Marino esclarece: “a 

determinação do alcance do inadimplemento dependerá, então, da avaliação dos seus 

efeitos em relação a cada um dos contratos, e principalmente, frente à realização do fim 

concreto das partes e ao equilíbrio entre as prestações dos diversos contratos”.156 

 

Para ser determinado o alcance do inadimplemento, Giovanni Ettore Nanni afirma 

que “é o coeficiente de impregnação da unidade funcional originada da operação 

econômica composta pela conexão que baliza o direito de resolução por inexecução”.157 

 

Francisco Paulo De Crescenzo Marino, em relação à discussão apresentada, 

explica que no campo da coligação, mostra-se decisivo o interesse do credor na 

prestação158, conforme o critério de utilidade, ou seja, se a prestação é útil ou se ela se 

tornou inútil ao credor, situação que será verificada quando da interpretação acerca da 

existência da coligação.159 

 
153 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-
lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 
154 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 273-274. 
155 Sobre tal aspecto, assevera Francisco Paulo De Crescenzo Marino, em crítica à imprecisão da noção de 
contrato acessório e contrato principal, no contexto da coligação voluntária, pois entende ser infrutífera a 
determinação da relevância da prestação em razão da função acessória ou principal do contrato 
descumprido, visto que “o contrato acessório pode conter obrigações essenciais no contexto da coligação 
contratual. (MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2009. p. 199). 
156 Ibid. 
157 NANNI, Giovanni Ettore, 2011, op. cit., p. 275. 
158 Nesse sentido, cite-se o artigo 395, parágrafo único, do Código Civil: “Se a prestação, devido à mora, 
se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos”. 
159 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 199. 
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Assim, no plano da eficácia, nos contratos recíprocos, ou seja, aqueles em que a 

prestação de uma das partes é objeto de contrato e a contraprestação é objeto de outro 

contrato que está coligado, o inadimplemento de uma das prestações pode interferir no 

conjunto contratual de forma mais intensa.160 

 

O artigo 476 do Código Civil161 apresenta a exceção do contrato não cumprido, a 

exceptio non adimpleti contractus na qual nenhum dos contratantes pode exigir o 

implemento da obrigação do outro, antes de cumprida a sua própria obrigação. 

 

Mostra-se pertinente, no plano da eficácia, a possibilidade de invocar a exceção 

do contrato não cumprido nos contratos coligados, em situações em que o 

descumprimento que lhe autoriza estiver em outro contrato. 

 

Na coligação contratual, de forma similar ao que ocorre na resolução pelo 

inadimplemento, a exceção, oriunda de um contrato, pode ser aplicada aos que com ele 

estejam coligados em função da operação econômica de união.162 

 

A esse respeito, Francisco Paulo de Crescenzo Marino apresenta a ilustração de 

um caso, acerca do inadimplemento, em hipótese versando contratos de financiamento e 

fornecimento, celebrados entre distribuidor e revendedor de combustíveis, de uma 

contratação de financiamento destinada à aquisição de produtos da distribuidora.163 164 

 
160 Ibid. 
161 Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 
exigir o implemento da do outro. 
162 NANNI, Giovanni Ettore, 2011, op. cit., p. 276. 
163 No julgamento, oriundo de ação de execução de título extrajudicial em razão do inadimplemento do 
contrato de financiamento, o relator procedeu primeiramente com a interpretação contratual, de maneira a 
identificar a coligação; após o seu reconhecimento, entendeu que a autora deveria comprovar o 
cumprimento de suas obrigações, tanto no contrato de financiamento como no de fornecimento, sob pena 
de o executado valer-se da exceção do contrato não cumprido. (MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. 
Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 200-201. 
164 EMBARGOS INFRINGENTES - Embargos à execução - Ação de execução por quantia certa – 
Contratos coligados - "Contrato de financiamento" e "contrato de fornecimento de produtos e outros pactos" 
que são interdependentes, interferindo o cumprimento (ou descumprimento) de um no cumprimento (ou 
descumprimento do outro - Inexistência de título hábil a embasar a ação de execução – Embargos rejeitado. 
(EMBARGOS INFRINGENTES ND 1.068.527-7/02, da Comarca de RIO CLARO – SP). Disponível em: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=192752&cdForo=0&uuidCaptch
a=sajcaptcha_ed678544238e4e0e9fead35295ac9d2e&g-recaptcha- 
response=03AOLTBLQIVCf8EstelVmgaPOApuPaZFVDIIInUE0xK91VEU8sbgO7_dqGiumc_zfHYkH
oR0GHM1Fjk8BQRznCbcp84econy2NyomM6uZSf3xjs6EY7WcDJ66u5vZ23uj0NWmB94f5LfQ4wDQ
Zgmv-vCR62tftU5X_fRAynAhs9NAc-
8egJnBdFw8y0WQE6mqSx1cZXAUac0_FO_p6jMa8VwCPuA1UZG_uqGQilw4K1Hk7ckEA5jp-
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Em tais casos, identifica-se o “potencial contencioso aparentemente infinito destas 

coligações de contratos.”.165 

 

Foram apresentadas as hipóteses em que figuram as mesmas partes nos diversos 

contratos. Outra questão está identificada nos casos de coligação voluntária com partes 

diferentes, quando o inadimplemento de uma das partes vier a prejudicar os demais.  

 

Em tais casos, necessário se mostra que o inadimplemento de um terceiro tenha 

atingido de modo relevante a relação negocial, de maneira que a prestação da parte tenha 

se tornado inútil ao credor e da coligação como um todo. Ainda, deve existir uma 

comunhão de interesses entre o terceiro e a parte que descumpriu a avença, de maneira 

que haja uma expectativa legítima de que as prestações das contrapartes estão vinculadas, 

em “atuação concertada”166, de modo que uma exista dependente da outra para o 

adimplemento. Desta forma, há que realizar a interpretação com base na lei e nos usos, 

considerando o fim da coligação, o tipo e o subtipo do contrato, qualificação e 

comportamento das partes.167 

 

Nesses casos, em razão do referido potencial contencioso infinito é que outros 

métodos de solução de conflitos devem também ser considerados nestas relações 

contratuais, visto que há potencialmente maior possibilidade de intensificação de 

conflitos que, a depender de sua natureza, a mediação deve ser considerada, conforme se 

verá adiante.  

 

 

 

 

 

 
xBygwLZx0429P25ObC0ApPMb7hM3hAbq04W55CyAZCouGGIdsVeKy4f8JWCpLvDcZ807K6ywSY
tF_dYGbVbC5rg1TFWxIqPmkiBxuRv18zVuKJvOaXfc55x81NQBN8svmJi8bcPUZ9Rmuvr5Jl6ztPJZd
2dvArCZ13tlNLljyEnJSu3JT_uBShmW-
Z7kvabZEt5gi4iyxXtPiTLICVeqb2JhmHBMv1XbtvRfRswJ6E2BNF8HbTWEKED892H4WuNCexRkv
9KkhO2KGfvumkKp2oQQ4pDX9xszARpQ4lqFektY2RSR5EEVGt7vh9ITbljzJ-y0w7uWJqYFXxttz3t-
rO9I. Acesso em: 10 abr. 2019. 
165MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Contratos coligados no Direito brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 200. 
166 Ibid. p. 206. 
167 Ibid. p. 208. 
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2. O DEVER DE COOPERAÇÃO NA OBRIGAÇÃO COMPLEXA E A 

CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS. 

 

Na relação contratual coligada, em razão da complexidade, a observação dos 

deveres laterais é mais frequente e demandam maior atenção pelas partes. Assim, a noção 

de relação obrigacional complexa será vista na sua acepção mais adequada, analisadas 

como processo ou como um todo, com o propósito de evidenciar o comportamento das 

partes na relação negocial, o dever de cooperação oriundo da boa-fé e da solidariedade, 

com a finalidade de se obter o adimplemento.  

 

Diante disso, a não observância desses deveres pode dificultar ou impedir o 

alcance do adimplemento, servindo de palco à ocorrência de diversos conflitos. Na 

sequência apresentaremos uma abordagem da formação dos conflitos e como o Direito 

tem oferecido ferramentas para solução das disputas deflagradas nas relações comerciais, 

com o propósito de destacar a mediação como meio adequado à solução de conflitos. 

 

 

2.1. O princípio da solidariedade na relação obrigacional 

 

No Direito das Obrigações, atualmente, as relações são interpretadas consoante os 

princípios constitucionais e os princípios norteadores do Código Civil, responsáveis por 

estabelecer a estrutura obrigacional complexa, na qual são impostos deveres acessórios e 

de proteção às partes, como é o caso do dever de cooperação.168 

 

A importância do Direito das Obrigações se manifesta para estimular a circulação 

econômica de bens e serviços, a produção, o desenvolvimento social, conservar a 

convivência harmônica e regular os negócios, na constituição, cumprimento das relações 

negociais e nas hipóteses de desequilíbrios supervenientes.169 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, mudanças foram suscitadas nos 

estudos do Direito Privado; o que antes era conduzido pelo exame do Código Civil, pelo 

 
168 NANNI, Giovanni Ettore. O dever de cooperação nas relações obrigacionais à luz do princípio 
constitucional da solidariedade. In: Direito Civil e Arbitragem. São Paulo: Atlas, 2014. p. 267-268. 
169 Ibid. p. 269. 
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entendimento de que o Direito Civil estava no Código, conforme a influência da cultura 

jurídica francesa, orientada pela escola da exegese, nos dias atuais dispõe de visão e 

eficácia mais ampla.170 

 

Aliados a tal circunstancia, os estudos sobre a Ciência do Direito e Filosofia do 

Direito apontaram para uma organização metodológica do direito segundo um conjunto 

sistemático de normas jurídicas. De acordo com Karl Larenz, este modelo é o que “torna 

clara a racionalidade intrínseca, os valores directivos e os princípios do Direito”171 

apontados pelo Direito Constitucional, na qual as normas jurídicas convivem em conexão 

umas com as outras, de modo que “toda a interpretação de uma norma tem de tomar em 

consideração, como vimos, a cadeia de significado, o contexto, e a sede sistemática da 

norma, a sua função no contexto da regulação em causa”.172    

 

Desta maneira a interpretação do Direito Civil não deve ficar adstrita ao que está 

previsto no Código Civil, mas deve observar as normas constitucionais como parte 

integrante de um sistema. A esse respeito, aduz Pietro Perlingieri: “A solução para cada 

controvérsia não pode mais ser encontrada levando em conta simplesmente o artigo de lei 

que parece contê-la e resolvê-la, mas, antes, à luz do inteiro ordenamento jurídico, e, em 

particular, de seus princípios fundamentais, considerados como opções de base que o 

caracterizam”.173 

 

Isto ocorre devido a marcante alteração por que passaram as constituições; a esse 

respeito Pietro Perlingieri explica174: 

 

O conjunto de valores, de bens, de interesses que o ordenamento jurídico 
considera e privilegia, e mesmo a sua hierarquia, traduzem o tipo de 
ordenamento com o qual se opera. Não existe, em abstrato, o ordenamento 
jurídico, mas existem os ordenamentos jurídicos, cada um dos quais 
caracterizado por uma filosofia de vida, isto é, por valores e por princípios 
fundamentais que constituem a sua estrutura qualificadora.   

 

 
170 LOTUFO, Renan. Apresentação. In: LOTUFO, Renan (coord.). Direito civil constitucional. Cadernos 
1. São Paulo: Editora Max Limonad. 1999. p. 7-9. 
171 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 2. ed. Tradução José Lamego. Revisão Ana de 
Freitas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. p. 203. 
172 Ibid. p. 531. 
173 PERLINGIERI. Pietro. Perfis do direito civil. Tradução Maria Cristina De Cicco. 3. ed., rev. ampl. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2002. p. 5 
174 Ibid. 
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Neste contexto é que se examina o direito das obrigações, à luz dos princípios 

fundamentais da Constituição Federal, segundo seus objetivos e fundamentos 

apresentados nos artigos 1º e 3º175, em especial, a dignidade da pessoa humana, a 

solidariedade e a justiça social e os princípios norteadores do Código Civil, a eticidade a 

socialidade e a operabilidade; isto quer dizer que as relações jurídicas obrigacionais 

devem ser examinadas segundo esta metodologia, vinculando comportamentos e desta 

forma, a boa-fé e os deveres acessórios devem pautar toda relação obrigacional, com 

especial atenção, à cooperação.  

 

O princípio da solidariedade representa a evolução do individualismo para o 

solidarismo.176 Conforme Luis Renato Ferreira da Silva, é com base na solidariedade 

social orgânica que pode ser retratada a ideia de cooperação entre os membros de uma 

sociedade para sua estruturação e funcionamento. Assim, ao estabelecer a Constituição a 

solidariedade como um de seus objetivos, a ideia de solidariedade orgânica se mostra 

visível também nas relações contratuais, que não obstante resultarem da vontade das 

partes, “delas se desprendem para agir no mercado e na vida econômica encadeando as 

mais diversas facetas desta vida econômica.”, resultando uma relevância social dos 

contratos.177 

 

Por isso, do princípio da solidariedade decorre a coexistência humana e a 

interdependência social, que impõe conduta às pessoas e às relações econômicas, 

considerando os interesses individuais inseridos no meio social. 

 

 
175 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa;    (Vide Lei nº 13.874, de 2019); V - o pluralismo político. 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 
26 out. 2019. 
176 Émile Durkhein referindo-se à solidariedade orgânica produzida pela divisão do trabalho. (DURKHEIN, 
Émile. Da divisão do trabalho social. Tradução Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
p. 85-109).  
177 SILVA, Luis Renato Ferreira da. A função social do contrato no novo Código Civil e sua conexão com 
a solidariedade social. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). O novo Código Civil e a Constituição. 2. ed. 
rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 158. 
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Nesse contexto, admitindo a existência de uma relevância social dos contratos, o 

autor afirma: “Em uma sociedade economicamente massificada, o entrelaçamento dos 

contratos mantidos entre os vários elos da cadeia de circulação de riqueza faz com que 

cada contrato individual exerça uma influência e tenha importância em todos os demais 

contratos que possam estar relacionados.178   

 

Pietro Perlingieri, referindo-se à solidariedade constitucional, afirma exprimir 

nesta “a cooperação e a igualdade na afirmação dos direitos fundamentais de todos”, de 

modo que é aquela “pela qual a participação das pessoas na gestão das formações sociais 

não deve se direcionar à eficiência destas últimas, mas ao pleno desenvolvimento da 

pessoa”.179   

 

Segundo Maria Celina Bodin de Moraes, o princípio da solidariedade “identifica-

se, desse modo, com o conjunto de instrumentos voltados para garantir uma existência 

digna, comum a todos, em uma sociedade que se desenvolva como livre e justa, sem 

excluídos ou marginalizados”.180 

 

Diante dos parâmetros estabelecidos pela ordem constitucional, em que 

destacamos o princípio da solidariedade aplicável ao Direito Civil, quando se quer 

conferir proteção às partes da relação jurídica obrigacional e estabelecer a cooperação nas 

relações, mais condizente se mostra a identificação da obrigação com a estrutura da 

obrigação complexa, isto porque a obrigação é vista, considerada e interpretada como um 

todo ou um processo. 

 

Assim, os contratos, como expressão máxima da relação jurídica obrigacional 

passa a ser vista como uma relação de cooperação entre as partes, de equilíbrio e 

permeada pela boa-fé, traduzindo-se em um processo e polarizada pelo seu fim.181 

 
178 SILVA, Luis Renato Ferreira da. A função social do contrato no novo Código Civil e sua conexão com 
a solidariedade social. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). O novo Código Civil e a Constituição. 2. ed. 
rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p.158. 
179 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Tradução Maria Cristina De Cicco. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 462. 
180 MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo. In: SARLET. Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 
3. ed. rev., ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. p. 138.  
181 NERY JUNIOR, Nelson; RODOVALHO, Thiago. Renegociação contratual. Revista dos Tribunais, v. 
906, p. 113-156, abr., 2011.  
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Partindo-se da análise da concepção e aplicação do princípio da solidariedade no 

Direito Civil, a cooperação é um dever constante em toda e qualquer relação obrigacional; 

na relação contratual coligada, a cooperação adquire maior relevância, pois as partes 

devem colaborar entre si de maneira a conhecer a necessidade negocial da outra parte, e 

empenharem-se para que o objetivo da relação contratual, o adimplemento, seja 

alcançado. Tal circunstancia se reflete, inclusive, na escolha pela mediação como meio 

de solução de conflitos, pois uma das vantagens deste método é a manutenção da relação 

comercial, como se verá adiante. 

 

 

2.2. Obrigação como processo 

 

Destina-se essa parte do trabalho ao desenvolvimento da noção da obrigação 

complexa, como um todo, como um processo, modelo desenvolvido pela doutrina alemã 

e acolhida no Brasil, na qual, como se verá, tem sua acepção baseada na ideia de que a 

obrigação é composta por deveres principais e acessórios, que devem ser cumpridos 

mutuamente pelas partes para que seja alcançado o adimplemento.  

 

No contexto dos contratos coligados essa noção se torna mais visível, pois nesses 

casos a complexidade de mostra acentuada, demandando maior atenção das partes na 

observância dos deveres laterais.  

 

Para se entender a obrigação em sua acepção complexa, partimos da noção de 

obrigação tradicional. Segundo Orlando Gomes, “Obrigação é um vínculo jurídico em 

virtude do qual uma pessoa fica adstrita a satisfazer uma prestação em proveito de 

outra.”182 Esta definição, ele ressalva, está baseada na definição clássica dos romanos 

como definiu Justiniano, nas Institutas, “Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate 

adstringimur aliucus solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura”.183 

 

 
182 GOMES, Orlando. Obrigações. 18. ed. São Paulo: Forense, 2016. p.23. 
183 “Em português: A obrigação é um vínculo jurídico por força do qual se pode constrangir alguém a 
adimplir uma prestação conformemente ao Direito de nosso Estado”. (MARTINS-COSTA, Judith. A boa-
fé no Direito privado: critérios para a sua aplicação. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 219. 
Tradução: nota n. 12. 
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Como esclarece Karl Larenz, a obrigação é a relação jurídica em que as pessoas 

se obrigam a cumprir e exigir prestações; a “Relación de obrigación es aquella relación 

jurídica por la que dos o más personas se obligan a cumplir y adquieren el derecho a exigir 

determinadas prestaciones”.184 

 

Tradicionalmente, a obrigação se constituía com o único objetivo da satisfação do 

credor, vez que tem, em sua estrutura, como conteúdo, o poder de exigir do credor e o 

interesse do devedor de satisfazer os interesses do credor; refere-se, portanto esta noção 

de obrigação, segundo Judith Martins Costa185, “tão só como estático vínculo jurídico - 

como está nas Institutas de Justiniano -, visualizando-o pela estrutura que submete ao 

Direito subjetivo de crédito a obrigação principal devida pelo devedor”, identificada, 

desta maneira de relação obrigacional simples, definida como “vínculo jurídico, tal como 

advinha do Direito Romano, no qual se centrava, no núcleo duro do conceito, o termo 

obligatio, palavra composta da preposição acusativa ob e do verbo transitivo ligare (ligar, 

atar, vincular) daí derivando a ideia de sujeição ou vínculo”.186 

 

Porém, a noção de obrigação na atualidade deve ser compreendida como um 

processo em que as partes colaboram e atuam na direção do adimplemento e, portanto, 

não mais como uma relação estática e linear entre credor e devedor, como era considerada 

até meados do século passado. Tal noção, compreendemos, se relaciona à cooperação, 

um comportamento específico por parte de todos os agentes envolvidos na obrigação.

  

Nesse contexto, ainda, Karl Larenz entende a obrigação como um todo, vista no 

tempo como conjunto de direitos, obrigações e situações jurídicas187:  

 

La relación de obrigación, como relación jurídica concreta entre personas 
determinadas, existente em el tempo, es, certamente, um conjunto de derechos, 
obligacciones y “situaciones jurídicas”, pero no es la suma de aquéllos. Es, 
más bien, um todo, um conjunto. Subsiste como tal, aunque algunos de los 
deberes que contiene se hayan extinguido por el cumplimiento, o algunos de 
los derechos de formación hayan desaparecido por haberse ejercitado o hayan 
prescrito por no haber sido ejercitado em el tempo previso. 

 

 
184 LARENZ. Karl. Derecho de Obligaciones. Tomo I. Tradução de Jayme Santos Briz. Madrid: ERDP, 
1958. p. 18. 
185 MARTINS-COSTA. Judith. op. cit., p. 217. 
186 Ibid. 
187 LARENZ. Karl. Derecho de Obligaciones1958, op. cit., p. 38. 
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Assim sendo, o autor orienta que a relação obrigacional tem como fim a satisfação 

dos interesses do credor e, por isso, tal relação deve ser entendida não de maneira estática, 

mas de forma dinâmica, pois desde o seu nascimento, busca alcançar tal fim188: 

 

Ahora bien, por el hecho mismo de que em toda relación de obligación late el 
fin de la satisfaCción del interés em la prestación del acreedor, puede y debe  
considerarse la relación de obligación como un processo. Está desde un 
principio encaminada a alcanzar un fin determinado y a extinguirse con la 
obtención de este fin. 

  
 

Em complemento, ele ainda assevera que189: “La relación de obligación como un 

todo se extingue cuando su fin haya sido alcanzado totalmente, es decir, cuando el 

acreedor (o todo el que participa como acreedor) haya sido totalmente satisfecho en su 

interés en la prestación”. 

 

A obrigação como processo deve ser compreendida como uma totalidade, de 

forma estruturada, na qual o comportamento do credor e o do devedor devem cooperar 

para a busca de uma finalidade, o adimplemento, no contexto em que está inserido, 

encerrando-se quando o fim é alcançado.  

 

Dado o exposto, compreende-se como necessária a ênfase de que à relação 

contratual subjaz uma estrutura bastante complexa.  Nesse sentido, esclarece Judith 

Martins Costa190: 

 

A relevância dogmática desta perspectiva está, justamente, em evidenciar o 
fenômeno obrigacional pelo ângulo da complexidade abrangendo a totalidade 
dos direitos, deveres, estados de sujeição, direitos formativos, direitos de 
exceção, pretensões, exceções e ônus jurídicos resultantes de um mesmo fato 
jurídico obrigacional. 

 

Para Mario Júlio de Almeida Costa, a relação obrigacional simples “significa um 

só crédito e a respectiva dívida” e a obrigação complexa, por sua vez, dado o emaranhado 

de combinações, “representa um conjunto de vínculos emergentes do mesmo facto 

jurídico”; exemplificando, apresenta a compra e venda; de um lado, há a relação 

 
188 Ibid. p. 39. 
189 Ibid. 
190 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito privado: critérios para a sua aplicação. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 231. 
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estabelecida entre credor e devedor a respeito da prestação, isto é, a exigência do preço e 

entrega da coisa; refere-se à obrigação simples, sendo que os demais vínculos derivados 

do negócio, por outro lado, referem-se à obrigação complexa; são estes que, ao lado dos 

deveres principais e secundários da prestação, os deveres laterais, ônus jurídicos, 

sujeições, direitos potestativos, que se interligam com uma finalidade, o adimplemento.191 

 

Consoante Mario Júlio de Almeida Costa, os deveres principais envolvem a 

própria prestação, como a entrega do bem e o respectivo pagamento; os deveres 

secundários, que podem envolver os deveres acessórios da prestação principal, referem-

se ao modo de  preparar o cumprimento e assegurar a realização, como o dever de 

conservar a coisa que será entregue, bem como embalagem e seu transporte, como 

também os deveres com prestação autônoma, como a indenização resultante da mora; a 

par desses, há os deveres laterais que podem ser oriundos do contrato, da lei e do princípio 

da boa-fé. Trata-se dos deveres de cuidado, segurança, informação, cooperação, proteção, 

relacionados à pessoa e ao patrimônio da outra parte.192 

 

Todavia, isto não quer dizer que a obrigação simples esteja equivocada, mesmo 

porque nela a obrigação é apresentada pelos elementos que a estruturam. Nesse sentido, 

explica Judith Martins Costa193: 

 

Não se trata, obviamente, de uma noção equivocada. Indiscutivelmente há em 
toda relação obrigacional, a criação de um vínculo jurídico ligando credor e 
devedor e há, igualmente, o nascimento de Direitos subjetivos de crédito e de 
deveres jurídicos (dívida). Porém, não sendo modo algum incorreta, essa é, 
porém, uma noção insuficiente para dar conta de algumas manifestações do 
fenômeno obrigacional. É que a relação obrigacional pode ser uma (simples) 
ou múltipla (complexa). No primeiro sentido, significa a existência de um só 
credito e a sua respectiva dívida. Na segunda acepção representa um conjunto 
de vínculos emergentes de um mesmo fato jurídico. 

 

Como se pode apreender, a obrigação complexa mostra como a relação 

obrigacional é pautada, em sua base, por um dinamismo dos conceitos, na medida em que 

envolve a prestação e deveres correlatos em ordem de cooperação e se desenvolve e se 

movimenta em busca do adimplemento. 

 
191 COSTA, Mario Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 12ª ed. Coimbra: Editora: Almedina. 2009; 
p. 73. 
192 Ibid. p. 76-80. 
193 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito privado: critérios para a sua aplicação. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 218. 
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Nessa perspectiva, afirma Clóvis V. do Couto e Silva194, que a obrigação, como 

processo: 

 

[...] tem por finalidade salientar os aspectos dinâmicos que o conceito de dever 
revela, examinando-se a relação obrigacional como algo que se encadeia e se 
desdobra em direção ao adimplemento, à satisfação dos interesses do credor.  

 

Então, pode-se verificar que a obrigação vista como processo apresenta uma 

dinâmica diferente do que a concepção anterior trazia, como bem afirma Paulo Lôbo, 

referindo-se à obrigação como processo, “[...] no sentido de ação continuada, de 

movimento, de unidade constituída de sequência de atos e etapas”195; pode-se assim dizer 

que foi objeto de aperfeiçoamento, com o passar do tempo das práticas do Direito, na 

medida que contempla e enfatiza as fases pelas quais as partes se relacionam 

juridicamente com interdependência em direção à satisfação de todos os interesses 

presentes na relação.   

 

Nesse sentido, aduz Paulo Lôbo, em complemento à definição da obrigação como 

processo, o seguinte196:  

 

A obrigação como processo movimenta-se na direção indicada por seu fim, 
que é a satisfação do crédito, pelo adimplemento ou outros modos de sua 
extinção. É ele que dá coerência e sentido ao conjunto de elementos que 
constituem a obrigação. Esta encerra seu ciclo extinguindo-se justamente 
quando seu fim é alcançado. O inadimplemento frustra seu fim, redirecionando 
o curso processual para obtê-lo de outro modo ou compensar a demora, 
incorporando-lhe acessórios, como juros moratórios e cláusula penal. O 
próprio fim pode ser modificado para satisfazer o credor, como na hipótese da 
impossibilidade da prestação imputável ao devedor, o que faz ressaltar sua 
natureza de processo. 

 

 

Com relação a essa matéria em específico, Clóvis V. do Couto e Silva defende 

que197: “A inovação, que permitiu tratar a relação jurídica como uma totalidade, realmente 

orgânica, veio do conceito de vínculo como uma ordem de cooperação, formadora de uma 

unidade que não se esgota na soma dos elementos que a compõem”. 

 

 
194 SILVA, Clóvis do Couto. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 17.  
195 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Obrigações. 4. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. p. 62. 
196 Ibid. p. 63. 
197 SILVA, Clóvis do Couto. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 19.  
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Assim, em decorrência do sentido desta noção, pode-se perceber que o fim da 

obrigação não se esgota na visão em que se pretende a prestação principal, mas vai além, 

englobando, desse modo, deveres acessórios ou deveres laterais, especialmente o dever 

de cooperação, que impõe às partes da relação obrigacional atuação em colaboração na 

satisfação da obrigação.  

 

Nos contratos coligados, as partes envolvidas devem ter conhecimento a respeito 

dos outros contratos que compõem o sistema e, dessa maneira, devem observar os deveres 

laterais de conduta, oriundos da observância da boa-fé objetiva e da função social do 

contrato, cujo descumprimento culminará na responsabilização em situações para além 

dos limites do contrato que assinou com uma das partes.198  

 

Por fim, após o levantamento de conceitos e definições acerca da relação 

obrigacional e da obrigação como processo, conjecturados por meio das orientações de 

diferente autores, intentamos destacar a complexidade que permeia tais relações.  

 

Como vimos, então, a noção de obrigação como processo está ligada à boa-fé 

objetiva, pois, como se verá mais adiante, ela estabelece, por meio de uma de suas 

funções, a criação de deveres anexos, além daqueles identificados na prestação, dentre 

eles a cooperação. 

 

Com efeito, evidentemente, essa concepção também está atrelada ao processo da 

mediação, como será discutido adiante. Por ora, pela sequência organizadora do texto, 

apresenta-se uma abordagem concernente à boa-fé objetiva, tema desenvolvido no 

próximo item. 

 

2.3. Boa-fé objetiva e o dever de cooperação 

 

No contexto dos contratos coligados, diante da presença da complexidade nas suas 

negociações, destacamos o dever de cooperação e o papel da boa-fé permeados por um 

cenário que projetou uma nova concepção de relação jurídica. Como cediço, a relação 

jurídica contratual é a maior expressão da relação obrigacional e dada sua complexidade, 

 
198 ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos coligados. Revista de Direito mercantil, industrial, econômico 
e financeiro, v. XLII, n. 132, p. 123, out./dez., 2003. 
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deve ser vista como um todo ou um processo, com vistas ao seu fim, o cumprimento da 

prestação. 

 

O termo “cooperação”, significa “ato de cooperar”, no sentido de ajudar e “atuar, 

juntamente com (outros), para um mesmo fim; contribuir com trabalho, esforços, auxílio 

para (tarefa, objetivo etc.); colaborar”.199 

 

Em áreas do conhecimento, como o Direito, a cooperação se faz presente nas 

relações contratuais, cujo termo, usualmente, tem sua acepção relacionada a uma 

determinada forma de comportamento, que conduz ao adimplemento de uma relação 

jurídica obrigacional, por agentes que se ajudam mutuamente. Em nossos estudos, o 

termo assume um papel específico, uma vez que a cooperação se revela como 

organizadora de práticas, de deveres, cujo cumprimento pelas partes envolvidas é 

imprescindível, pois, ao contrário, não se chegaria a acordos e muito menos a desfecho 

de procedimentos negociais. 

 

A boa-fé pode se apresentar como subjetiva e objetiva; a distinção se apresenta 

nos seguintes termos: a primeira refere-se ao estado psicológico da pessoa, que possui a 

crença de estar agindo corretamente, não lesando a outrem; a segunda, por sua vez, é 

princípio que estabelece um padrão de conduta de honestidade e lealdade, o qual valoriza 

os interesses da outra parte. Assim, explicita Judith Martins-Costa200:  

 

A boa-fé subjetiva traduz a idéia naturalista da boa-fé, aquela que, por 
antinomia, é conotada à má-fé. Diz-se subjetiva a boa-fé compreendida como 
estado psicológico, estado de consciência caracterizado pela ignorância de se 
estar a lesar Direitos ou interesses alheios, tendo forte atuação nos Direitos 
reais, notadamente no Direito possessório, o que vai justificar, por exemplo, 
uma das formas da usucapião. Diferentemente, a expressão boa-fé objetiva 
designa, seja um critério de interpretação dos negócios jurídicos, seja uma 
norma de conduta que impõe aos participantes da relação obrigacional um agir 
pautado pela lealdade, pela colaboração intersubjetiva no tráfico negocial, pela 
consideração dos legítimos interesses da contraparte. Nas relações contratuais, 
o que se exige é uma atitude positiva de cooperação, e, assim sendo, o princípio 
é a fonte normativa impositiva de comportamentos que se devem pautar por 
um específico standard ou arquétipo, qual seja, a conduta segundo a boa-fé. 

 

 
199 Disponível em: https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#3. Acesso em 
29/10/2019. 
200 MARTINS-COSTA. Judith (1952). Comentários ao novo Código Civil. Vol. V. Tomo I: do Direito das 
obrigações, do adimplemento e da extinção das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 42.  
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Ainda de acordo com a autora201: “Na relação obrigacional, portanto, considerado 

o mandamento de “agir segundo a boa-fé”, as partes se devem mutuamente lealdade e 

probidade (como correção de condutas) no trato dos interesses envolvidos naquela relação 

a fim de que esta chegue ao adimplemento satisfativo”. 

 

Conforme explicitamos anteriormente, a obrigação como relação jurídica se 

caracteriza como um vínculo entre as partes, com vistas ao adimplemento; assim 

entendida como processo, além dos deveres principais, existem os deveres laterais e 

acessórios, como os deveres de proteção, cooperação e informação estabelecidos na 

relação obrigacional, cuja observância são determinados pela boa-fé; neste aspecto, como 

se verá, a mediação apresenta-se útil nesse sentido, pois os deveres estabelecidos pelos 

parâmetros da boa-fé na condução da relação contratual estão mais relacionados ao 

comportamento das partes, sendo que o mediador pode auxiliar as partes na comunicação 

e na execução contratual, contribuindo para a preservação do relacionamento comercial 

diante da presença de conflitos. 

 

Além disso, importante ressaltar que a boa-fé objetiva pode ser classificada com 

base em suas funções. Em conformidade com Judith Martins-Costa202, a boa-fé pode 

exercer: (i) função hermenêutica, (ii) função integradora e (iii) de correção do conteúdo 

contratual e do modo do exercício jurídico, que serão aplicadas no caso concreto, 

positivado no Código Civil como cláusulas gerais, respectivamente nos artigos 113203, 

422204 e 187205. Dessa maneira, o princípio da boa-fé objetiva foi concretizado, de modo 

que as relações jurídicas deverão submeter-se aos parâmetros desse princípio.  

 

[...] discernindo entre a função hermenêutica exercida pela boa-fé e suas 
peculiaridades na determinação do sentido e do alcance do contrato; função 
integradora, ou integrativa, completando o contrato com a determinação de 
deveres às partes e a função de correção do conteúdo contratual e do modo do 
exercício jurídico em que se alocam as funções de modulação/expurgo do 

 
201 Ibid. p. 76.  
202 MARTINS-COSTA. Judith. A boa-fé no Direito privado: critérios para a sua aplicação. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 484. 
203 Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração. 
204 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé. 
205 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um Direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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conteúdo contratual, quando abusivo, e de limite ao exercício jurídico, quando 
disfuncional. 

 

Complementando, em relação à tríplice função da boa-fé, qual seja, hermenêutica, 

integradora e de correção, conforme vimos, esclarecem Gustavo Tepedino e Anderson 

Schreiber 206, que:  

 

Especificamente no campo obrigacional, a boa-fé objetiva tem alterado mesmo 
a compreensão do vínculo entre credor e devedor, ao submeter o antes dito 
sujeito ativo a uma série de deveres anexos, demonstrando o mútuo 
compromisso na consecução do fim econômico e social de cada relação 
obrigacional estabelecida em concreto. 

  

Assim, a boa-fé estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido, no qual 

há a exigência de comportamento honesto e leal dos contratantes, isto é, a conduta do 

sujeito deve estar em conformidade à boa-fé; a inserção no sistema positivado trouxe à 

boa-fé objetiva a efetiva concretização, como norma jurídica aplicável e que deverá ser 

observada. 

 

Queremos aludir à função integradora da boa-fé no presente trabalho, por conduzir 

a conduta das partes na relação obrigacional, criando deveres laterais que vinculam 

comportamentos, presentes antes da celebração do contrato, durante a execução e após a 

sua extinção, isto porque a não observação desses deveres, na relação obrigacional, pode 

ser um estímulo ao surgimento dos conflito.  

 

Assim, dentre os deveres acessórios ou laterais, podem-se citar os deveres de 

cooperação, de informação, de proteção, de auxílio, de sigilo e de lealdade, todos 

baseados na boa-fé objetiva e tendo como base a confiança oriunda da relação negocial, 

sendo certo que, para o cumprimento da prestação, as partes devem cooperar e auxiliar-

se mutuamente e ainda, com base neste dever de cooperação, os deveres laterais de 

conduta apresentam-se como efeitos inevitáveis da coligação contratual.207 

 

Destaca-se, por todo o exposto, o dever de cooperação. Assim, esclarece Jorge 

Cesa Ferreira da Silva que os “deveres de cooperação adstringem as partes a auxiliarem-

 
206 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. Código Civil comentado: Direito das obrigações: 
artigos 233 a 420, volume IV; AZEVEDO, Álvaro Villaça. São Paulo: Atlas, 2008. p. 19. 
207 NANNI, Giovanni Ettore. Contratos Coligados. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria 
geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 277-279. 
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se mutuamente, afastando todas as dificuldades que estiverem a seu alcance e 

minimizando os custos para a outra, na busca da realização do adimplemento”.208 

  

Acerca dos deveres laterais, segundo José Virgílio Lopes Enei, pode-se destacar 

o dever das partes de conduzir suas atitudes em busca da preservação do conjunto, e 

também, o dever de colaboração para a consecução do fim comum, não considerando um 

cumprimento egoístico e isolado, mas sim, atingir a causa-fim sistemática.209 

 

Diante de todo o exposto, essencial se mostra a cooperação no contexto dos 

contratos coligados, em busca da manutenção do conjunto e equilíbrio das relações e 

alcançar o cumprimento do contrato.  

 

Como visto, a coligação contratual estabelece a visão conjunta de todos os 

objetivos contratuais, próprios do negócio que se quer entabular; baseado no 

ordenamento, em que tratamos da obrigação à luz da solidariedade, esta é uma relação 

de cooperação em que as partes atuam em busca da satisfação da obrigação; vista de 

maneira complexa, são exigidas a prestação, composta de deveres principais, 

secundários e laterais, oriundos da boa-fé objetiva, enquanto criadora de deveres 

jurídicos; os deveres laterais podem ser exigidos em todos os momentos da relação 

obrigacional, negociações preliminares, conclusão, execução e após a extinção das 

obrigações, sendo inclusive independentes da prestação principal. 

 

Visto dessa maneira, o contrato serve como meio de colaboração entre as partes, 

em que credor e devedor não detenham interesses antagônicos, mas adjuntos, como um 

projeto comum na satisfação de seus interesses. Não obstante, não raras vezes este 

projeto de cooperação contratual não é observado pelas partes, impedindo o alcance da 

finalidade da operação econômica pretendida, o que leva à ocorrência de diversos 

conflitos, e também porque não raras vezes as partes podem encontrar dificuldades no 

cumprimento destas prestações no decorrer da relação obrigacional, oriundas muitas 

vezes por oposições, resistências, relutâncias comportamentais, adversidades ou 

 
208 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Princípios de direito das obrigações no novo Código Civil. In: SARLET, 
Ingo Wolfgang. O novo Código Civil e a Constituição. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 140. 
209 ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos coligados. Revista de Direito mercantil, industrial, econômico 
e financeiro, v. XLII, n. 132, p. 123-124, out./dez. 2003. 
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obstáculos na consecução de suas atividades ou crises oriundas do setor econômico, 

resultando em situações que podem não só resultar em grande perda de natureza 

patrimonial como também na qualidade de seus relacionamentos comerciais.    

 

Mais adiante, passaremos a expor a noção de conflitos e a oportunidade fértil 

para atuação da mediação como meios adequado de solução de conflitos no âmbito 

privado e nos contratos, na complexidade da contratação coligada, que por sua natureza 

é um universo apropriado ao surgimento de conflitos, haja vista a configuração sistêmica 

constituída nos negócios.   

 

Ademais, a relação estabelecida nos contratos coligados apresenta-se de maneira 

complexa, como antes destacado, sendo que somado a isso, as características culturais 

dos contratantes exigem um tratamento especial e adequado na resolução de conflitos. 

 

Quando nos referimos aos meios adequados à solução de conflitos insta verificar 

a correlação entre o conflito e o remédio para sua gestão, que pode ser administrado pela 

combinação de uso de meios consensuais e adjudicatórios, como a mediação e a 

conciliação, ou a mediação e a arbitragem.210 

 

Para tratar o conflito de maneira adequada, conforme Fernanda Rocha Lourenço 

Levy é preciso entendê-lo do modo mais preciso e considerando as variáveis das 

diversas concepções que este apresenta para que, assim, haja a possibilidade de realizar 

a escolha do método mais apropriado para resolvê-lo; tal procedimento proporciona um 

caminho para a oferta de uma gestão adequada ao conflito e às partes, que, segundo um 

critério de adequação, é prática ética e responsável.211 

 

 

2.4. Configuração dos conflitos 

 

O alcance do sentido da palavra “conflito” exprime “profunda falta de 

entendimento entre duas ou mais partes”, choque, enfrentamento, discussão acalorada, 

 
210 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 34. 
211 Ibid. p. 32-33. 
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“ato, estado ou efeito de divergirem acentuadamente ou de se oporem duas ou mais 

coisas” e também, “contestação recíproca entre autoridades pelo mesmo Direito, 

competência ou atribuição”.212 

 

Maria de Nazaré Serpa destaca que o termo conflito exprime sentidos relacionados 

a um “estado de tensão que ocorre quando dois agentes, movidos pela força de seus 

interesse ou necessidades, procuram reciprocamente se fazer prevalecer”.213 

 

Nas acepções arroladas, apreende-se a dimensão polêmica que subjaz ao termo: 

dois sujeitos  ou mais (pessoas, instituições etc.) constroem-se de modo antagônico numa 

situação de contenda, numa relação contratual, opondo-se entre si com relação a um valor, 

com relação a um objeto que, por sua vez, os colocaram na posição em que se encontram. 

O conflito, portanto, conforme as acepções apresentadas, dá início a uma narrativa em 

que diferentes sujeitos, com estados anímicos alterados, precisam dar um desfecho à 

circunstância, caso contrário o conflito não apenas perdura no tempo como, por um 

processo natural, transpassa seu espaço de origem e mais, ganha uma dimensão cada vez 

maior. 

 

O ser humano estabelece convivência com seus semelhantes por meio de relações, 

duradouras e pacíficas; mas com o tempo aparecem, neste convívio, elementos de 

mudança e competição, responsáveis pela geração de conflitos; este “choque de posições 

divergentes” é “resultado normal das diferenças humanas e da insatisfação de suas 

necessidades”.214  

 

Do ponto de vista do modo que os sujeitos vivenciam os conflitos, eles têm seus 

estados de alma alterados, desenvolvendo paixões diversas, que podem desencadear, 

inclusive, percursos de reparação de falta, geralmente por meio de uma agressividade ou 

algo semelhante, animada por sentimentos rancorosos, de vingança, de maledicência, 

dentre tantos outros.  

 
212 HOUAISS. Dicionário Houaiss. Disponível em: https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-
3/html/index.php#1. Acesso em: 07 jul. 2019. 
213 SERPA, Maria de Nazareth. Mediação: uma solução judiciosa para conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 
2017. p. 6. 
214 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e 
evolução até a resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça. Coordenadores Ada Pellegrini Grinover. 
Kazuo Watanabe. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 5. 
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A situação do conflito pode ser apreendia a partir de duas perspectivas diferentes, 

isto porque cada uma das partes conta uma história “verdadeira” sobre ele; por ter como 

base o traço da polêmica, isso significa que, no conflito, dado modo como ele é percebido 

e dito pelas partes, alguém precisa ganhar para o outro perder. No geral, porém, essa 

situação que aparentemente se estrutura dessa maneira, um que perde para o outro ganhar, 

é assim percebida pelas dificuldades apresentadas pelas partes acerca da impossibilidade 

de um olhar mais objetivo do sujeito com relação à situação conflituosa, que pode, por 

sua vez, ganhar outros contornos de visibilidade pelo poder de uma mediação competente, 

imparcial e justa. 

 

Petronio Calmon, ao analisar os pressupostos da convivência social, examinando 

as teorias contratualistas de Hobbes, Kant, Locke, Rousseau e Rawls, enfatiza que há uma 

particularidade em comum entre elas, qual seja, a de que os homens lutam entre si e que 

há inquietude unânime em como se chegar à convivência, mas que entre as pessoas, 

porém, há vontade de ser instituída uma convivência pacificamente e, por isso, inclusive, 

eles criam soluções amigáveis na gestão de suas relações, juntamente com o Direito.215  

 

Em complemento, o autor aduz que a existência da norma jurídica e o contrato 

social não são capazes de promover a pacificação social; se alguém tem um Direito, pode 

exercê-lo ou não, por obstáculos criados pela resistência de outrem ou pela própria 

regulação jurídica, quando há proibição; assim, nas relações sociais podem ocorrer 

situações harmônicas e as de conflito, este aparecendo como exceção, surgindo quando o 

equilíbrio social não é atingido;216 não obstante, na sociedade moderna, os conflitos, 

inerentes ao ser humano, como dissemos, são comumente verificados, e o hábito 

predominante é o de atribuir ao Estado a responsabilidade de possibilitar sua solução.217  

 

Nesse sentido, é preciso discutir a importância que assume o Direito e o acesso à 

justiça nesse grande cenário, sobretudo em momentos de profundas alterações político-

 
215 CALMON, Petronio. Fundamentos da mediação e da conciliação. 4. ed. Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 
2019. p. 13-15. 
216 Ibid. p. 15-16. 
217 Ibid. p. 19. 
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sociais e econômicas, que reorientam os modos de exercício do convívio social e 

comercial, como serão vistos adiante. 

 

Segundo Fernanda Rocha Lourenço Levy, a condição humana traz como desafio 

a solução de conflitos, de modo que possam ser garantidos o bem-estar e a paz social.218 

Para Lia Regina Castaldi Sampaio, as pessoas estabelecem relações, sejam elas 

profissionais, comerciais ou afetivas entre si na busca de satisfazer suas motivações e 

nestas relações há um “contrato tácito-psicológico, baseado nas expectativas tácitas, 

conscientes ou inconscientes que cada pessoa tem a respeito das outras nele envolvidas. 

Este contrato pode existir entre duas pessoas ou pode ser coletivo, como nas 

organizações”.219   

 

Os conflitos podem se desenvolver por meio de duas esferas: a interna, ou 

intrapsíquica e a externa, ou interpessoal; no plano interno, de acordo com Fernanda 

Rocha Lourenço Levy, “os conflitos surgem a cada instante, caracterizando-se por 

desafios e dúvidas nas decisões a serem tomadas e costumam ser facilmente superados”, 

como as decisões rotineiras do quotidiano que as pessoas são conduzidas a tomar, que, 

na hipótese de surgimento de transtornos internos, este pode ser superado por meio de 

reflexões ou com tratamento dos profissionais de saúde, como psicólogos ou psiquiatras. 

No plano externo, os conflitos surgem entre duas ou mais pessoas, de modo que para 

solucioná-los há que se considerar também estudos antropológicos e sociológicos.220 

Conflito, conforme Fernanda Rocha Lourenço Levy221: 

 

[...] é toda situação de incompatibilidade de desejos e objetivos, vivenciada por 
todos os seres humanos ao longo de sua existência, no âmbito intrapsíquico ou 
interpessoal que possui aspectos positivos e negativos e que, diante de um 
impasse, pode gerar aceitação voluntária (renúncia, desistência) ou 
involuntária (imposição da força), parcial ou total do desejo do outro ou uma 
disputa que, se não bem conduzida, pode se transformar em um litígio. 

 

 

 
218 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 34. 
219 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. Mediação nas e entre empresas. In: BRAGA NETO, Adolfo; SALES, 
Lilia Maia de Moraes. Aspectos atuais sobre a mediação e outros métodos extra e judiciais de resolução 
de conflitos. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012. p. 127. 
220 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 35. 
221 Ibid. p. 37. 
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Para Juan Carlos Vezzulla, conflito consiste em “querer assumir posições que 

entram em oposição com os desejos do outro, que envolve uma luta pelo poder e que a 

sua expressão pode ser explícita ou ocultar por trás de uma posição ou discurso 

encobridor.”.222 

 

“Conflito” e “disputa”, por vezes, são termos utilizados como sinônimos, mas não 

se confundem; conflitos aparecem “quando as pessoas definem sua posição, se armam 

em contrapartida e correspondem a infrações nos seus relacionamentos”,223 como quando 

alguém ofende a outrem e este reage; “disputa”, por outro lado, ocorre “quando terceiros 

se envolvem num conflito, apoiando ou atuando como agentes de entendimentos e a 

tornam pública”224, isto é, aparecem em momentos diferentes, sendo certo que 

concernente a conflitos interpessoais tornados disputas, a solução pode ser alcançada por 

meio de mediação; com relação aos intrapessoais, a solução é outra, pois encontram-se 

na esfera psicológica do agente, como acima visto.  

 

O conflito está associado, pode-se dizer, à concepção de incompatibilidade, 

aludindo à noção intrapsíquica ou intrapessoal, recaindo na “oposição de forças internas 

do sujeito225, existindo em toda inter-relação; na organização do ser humano em sociedade 

há conflitos, o que sobrevém a necessidade do Direito226, como dissemos. Onde existe o 

ser humano, o conflito está presente e este busca maneiras de evitá-lo, contorna-lo ou 

soluciona-lo e uma das maneiras mais habituais e desenvolvidas pela humanidade, é o 

Direito.227 

 

Inclusive, destaca-se que o conflito é algo socialmente construído e daí o seu 

caráter dinâmico e sujeito a constantes transformações, de forma que as mudanças no 

 
222 VEZZULLA, Juan Carlos. Mediação. Teoria e prática: guia para utilizadores e profissionais. Lisboa: 
Editora Ágora publicações Ltda., 2001. p.23. 
223 SERPA, Maria de Nazareth. Mediação: uma solução judiciosa para conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 
2017. p. 9. 
224 Ibid. 
225 BIANCHI, Angela Andrade; JONATHAN, Eva; MEURER; Olivia Agnes. Teorias do conflito. In: 
ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; Jonathan, Eva. Mediação de conflitos: para iniciantes, praticantes 
e docentes. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus Podium, 2019. p. 74. 
226 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e 
evolução até a resolução 125 n. do Conselho Nacional de Justiça. Coordenadores Ada Pellegrini Grinover. 
Kazuo Watanabe. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 7. 
227 SERPA, Maria de Nazareth. Mediação: uma solução judiciosa para conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 
2017. p. 12 
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relacionamento das partes pressupõem a comunicação entre elas, cuja dimensão está 

vinculada ao caráter intrapessoal, considerando também a percepção da pessoa acerca das 

situações que vivencia228, ou das fantasias que produzem sobre elas, isto é, das imagens 

construídas, que determinam a relação do sujeito consigo mesmo e com o outro e seu 

mundo circundante, enfim a vivência das situações podem aparecer de múltiplas 

formas.229 

 

Da própria condição da inerência do conflito ao ser humano, decorre um ciclo 

vicioso dele, que ocorre em todas as esferas de relacionamento humano, de “ação e reação 

no qual uma parte afeta a ação da outra parte que, por sua vez, volta a afetar a primeira e 

assim por diante. Assim visto, o conflito é um processo dinâmico de interação humana e 

confronto de poder onde uma parte influencia e qualifica o movimento da outra”.230 

 

Nesse sentido, destaca Maria de Nazareth Serpa: “A maneira como se administra 

os conflitos pode determinar consequências destrutivas, mas o conflito em si, como parte 

da dinâmica natural, é construtivo. Pode revelar um relacionamento e não a ausência 

deste. Pode funcionar como motivação e causa de criatividade”.231 

 

Ainda, em complemento ao explicitado acima, a autora aduz que “o conflito é 

instrumental da dialética natural. A energia de movimentação eterna dos opostos, do bem 

e do mal, do justo e do injusto, do certo e do errado, na busca de poder e de recursos. 

Longe de ser disfuncional, é elemento essencial na formação de grupos e manutenção 

desses grupos”.232 

A gênese da ocorrência dos conflitos se dá diante da existência de situações 

incompatíveis, derivadas ou não da vontade da pessoa, de um grupo ou de uma nação; 

nesse sentido, são identificadas respectivamente como intrapessoal, intragrupal ou 

intranacional; se refletirem ações incompatíveis de duas ou mais pessoas, grupos, ou 

nações, são identificados como interpessoais, intergrupais ou internacionais.233  

 

 
228 BIANCHI, Angela Andrade; JONATHAN, Eva; MEURER, Olivia Agnes. op. cit., p. 74. 
229 Ibid. p. 75. 
230 SERPA, Maria de Nazareth, 2017, op. cit., p. 13. 
231 Ibidem, p. 19. 
232 Idem. 
233 Ibidem, p. 13. 
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O conflito pode trazer em seu bojo um aspecto negativo, por surgir como um 

impeditivo diante da alteração do ritmo “natural” da vida da pessoa, desequilibrando-a. 

Mas, conforme apresentamos, tal situação desencadeadora de desequilíbrio faz parte da 

própria evolução humana, isso porque o ser humano quer preservar o equilíbrio de sua 

integridade psicofísica, que está relacionada aos bens materiais que possui, a seus afetos 

e a suas ilusões. Todavia, vivenciar e conseguir administrar o conflito passa a ser visto de 

maneira positiva, como crescimento.234 Assim, o conflito é visto como um desencadeador 

de mudanças, uma oportunidade de reflexão sobre a relação pregressa, para alterá-la, 

estabelecendo novo relacionamento entre as partes envolvidas.235 

 

Interessante metáfora acerca dos conflitos foi apresentada por Lia Regina Castaldi 

Sampaio236: 

 

O conflito é como água, se for em demasia causa danos na vida e nas coisas, e 
se for muito pouco, dá lugar a uma paisagem seca sem vida e sem cor. 
Necessitamos de água para sobreviver, e também necessitamos de um nível 
apropriado de conflito para mudarmos e crescermos. A forma como 
manejamos nossos recursos hídricos naturais por meio de diques, pântanos e 
eclusas, dará o equilíbrio necessário para a vida. O mesmo ocorre com o 
manejo dos conflitos, ou seja, é necessário que haja um equilíbrio entre forças 
opostas e interesses enfrentados, para podermos transformar a situação de 
forma construtiva”. 

 

No mesmo sentido, Fernanda Rocha Lourenço Levy destaca que o conflito faz 

parte da vida, da natureza humana, é onipresente, está por toda parte e possui aspectos 

negativos e também positivos, pois, neste caso, mostra-se como oportunidade para a 

superação de obstáculos, de aprendizado e crescimento; ainda, baseando-se na visão que 

 
234 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e 
evolução até a resolução 125 n. do Conselho Nacional de Justiça. Coordenadores Ada Pellegrini Grinover. 
Kazuo Watanabe. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 6. 
235 Ibid. p. 7. 
236 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. Mediação nas e entre empresas. In: BRAGA NETO, Adolfo; SALES, 
Lilia Maia de Moraes. Aspectos atuais sobre a mediação e outros métodos extra e judiciais de resolução 
de conflitos. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012. p. 127-128. 
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se tem do conflito, terá repercussão direta na escolha do método na gestão do conflito, se 

pela escola de Harvard237 ou pela mediação transformativa.238 239  

 

Com efeito, os conflitos podem surgir por diversas causas, oriundas de motivos 

existenciais, psicológicos, filosóficos, jurídicos e, nesse sentido, marcados por aspectos 

subjetivos que podem impossibilitar a comunicação e o tratamento eficaz das 

controvérsias que geram. É preciso conhecer os meios disponíveis para resolver os 

impasses decorrentes das relações privadas, nos vínculos contratuais, visto que muitas 

vezes as partes querem simplesmente reorganizar uma situação em vez de cortar a relação 

entre elas, o que requer iniciativa do participante do conflito na escolha do melhor meio 

de solução conflitos.240 

 

É certo que há diferentes procedimentos de análise para identificar possíveis 

causas dos conflitos, e que, por esta razão, houve a elaboração de múltiplas teorias dos 

conflitos; não obstante, elas se prestam a facilitar a compreensão do significado dos 

conflitos às pessoas que os vivenciam e propiciam, além disso, um mapeamento deles, 

que, por sua vez, fornece o necessário conhecimento ao trabalho do mediador.241 

 

Assim, apesar da multiplicidade de material concernente à matéria, uma boa 

seleção de abordagens, conteúdos e direcionamentos contribui para a construção da 

experiência do mediador, que, por sua vez, se concretiza de fato durante as práticas que 

exerce no cotidiano do trabalho. 

 
237 Trata-se do método de negociação baseada em princípios desenvolvido pelo Projeto de Negociação de 
Harvard: separe as pessoas do problema; concentre-se em interesses, não em posições; invente opções de 
ganhos mútuos e insista em usar critérios objetivos. (FISCHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. 
Como chegar ao sim: como negociar acordos sem fazer concessões. Tradução de Ricardo Vasques Vieira. 
1. ed. Rio de Janeiro: Solomon, 2014. p. 22). 
238 A mediação transformativa tem uma abordagem que busca preservar a autonomia dos participantes, 
caracterizada pela não diretividade do terceiro imparcial, o empoderamento e reconhecimento, 
fundamentada na visão transformativa do conflito em vez do foco apenas no acordo como resultado. 
(FOLGER, Joseph P.; BRAGA NETO, Adolfo; BARROS, Julia. Mediação Transformativa: preservando o 
valor único da mediação em contextos de disputa. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 51, p. 439-459, 
out./dez., 2016; BUSH; Robert A. Baruch; FOLGER. Joseph P. The Promise of Mediation: The 
Transformative Approach to Conflict. Edição do Kindle. Revised edition. Jossey-Bass. 2005. 
239 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 38-41. 
240 GABBAY, Daniela Monteiro; FALECK, Diego; TARTUCE, Fernanda. Meios alternativos de solução 
de conflitos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. p.21-36 (versão digital). 
241 BIANCHI, Angela Andrade; JONATHAN, Eva; MEURER; Olivia Agnes. Teorias do conflito. In: 
ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; Jonathan, Eva. Mediação de conflitos: para iniciantes, praticantes 
e docentes. 2. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus Podium, 2019. p. 80.  
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Os conflitos podem ser analisados tomando como base os seus tipos, suas causas 

e a dinâmica da situação conflitiva. No aspecto tipológico, quer-se classificá-los em 

grupos com o objetivo de estabelecer o mapeamento e a determinação de planejamento 

para prevenção, gestão e resolução. Apesar de divergência entre os autores, de modo geral 

há a referência quanto às partes envolvidas, ou seja, indivíduos, grupos, organizações, 

sociedades, Estados; quanto aos tipos, ou seja, se é de natureza pessoal, familiar, 

organizacional, ambiental, internacional e quanto aos níveis, como intrapsíquico, 

interpessoal, intragrupal e intergrupal.242  

 

Os conflitos têm sua dinâmica, ou ciclo de vida, o que se mostra essencial para a 

compreensão de como, onde e por que se deve implementar as estratégias de gestão; 

quando se parte da estabilidade para a crise, com aumento na intensidade do 

desentendimento, há a escalada; por outro lado, se da crise para a paz, a desescalada.243 

 

O equilíbrio no comportamento humano é resultado de aspectos pessoais e 

ambientais, que tendem à homeostase. Os conflitos são caracterizados pela decorrência 

de fatos que provocam mudanças na vida das pessoas, que afetam relacionamentos, 

autoimagem, identidade, gerando interferências na compreensão da realidade e momentos 

de insegurança nas pessoas e, por esta razão, têm o poder de desestabilizar a zona de 

conforto do indivíduo.244 

 

Dessa forma, características pessoais, como valores, crenças, motivações, 

objetivos, aspirações das pessoas, aspectos intelectuais, emocionais, socioculturais, 

expectativas em relação à outra parte, grau de confiança em função de relacionamento 

anterior, o meio e a cultura, grau de parentesco, laços afetivos etc. têm um importante 

papel em relação à forma como cada indivíduo compreenderá o significado do conflito, 

influenciando o seu curso e como ele estabelecerá possibilidades de sua resolução, 

destacando também que as estratégias escolhidas pelos envolvidos para negociar o 

 
242 Ibid. 
243 Ibid. p. 81. 
244 Ibid. 
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desentendimento desempenham papel de relevância, como a barganha, uso de influência, 

coerção, extorsão, informações inverídicas e a sedução.245 

 

Reações a situações de conflito, como evasão, violência e busca pelo consenso 

devem ser destacadas, sendo certo que acerca da resolução de conflito por meio do 

diálogo, sobressai o seguinte fato246: 

 

A resolução de um desentendimento através do diálogo, sobretudo através da 
construção consensual e participativa de soluções por parte de todos aqueles a 
quem a disputa diz respeito, promove mudanças efetivas e duradouras e, acima 
de tudo, reconhecidas e aceitas por todos como sendo legítimas, o que em 
última instância, garante o modelo win-win (ganha-ganha), em que se chega a 
uma solução de benefício mútuo.” 

 

Para cada espécie de conflito, um tratamento diferente deve ser conferido, seja na 

forma de comunicação ou pela análise sistêmica a respeito do método mais adequado para 

a sua resolução, cujas origens podem estar presentes nos valores, nas relações ou nos 

interesses dos sujeitos envolvidos, levando em consideração o objetivo das partes e as 

características do relacionamento estabelecido entre elas, optando-se pela negociação, 

mediação, conciliação, arbitragem ou jurisdição estatal.247 

 

Maria de Nazareth Serpa afirma que nas tomadas de decisão, na troca de ideias, 

mesmo no processo democrático, existe um elemento de conflito, sendo que a 

administração ou resolução dele deve ser feita por mecanismos adequados; assim, 

conforme a autora, “a função do conflito é determinada então pelas suas consequências 

que por sua vez são determinadas pelo mecanismo que o administra e o resolve”.248 

 

Nas relações contratuais, as pessoas, buscam atender seus interesses; não obstante, 

fatores variados, tais como desgastes no convívio, insatisfação pessoal e mudança na 

visão sobre a melhor forma de aplicação do teor pactuado, podem gerar impasses. Apesar 

 
245 BIANCHI, Angela Andrade; JONATHAN, Eva; MEURER; Olivia Agnes. Teorias do conflito. In: 
ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; Jonathan, Eva. Mediação de conflitos: para iniciantes, praticantes 
e docentes. 2. ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus Podium, 2019. p. 82-83. 
246 Ibid. p. 83. 
247 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e 
evolução até a resolução 125 n. do Conselho Nacional de Justiça. Coordenadores Ada Pellegrini Grinover. 
Kazuo Watanabe. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 7-8. 
248 SERPA, Maria de Nazareth. Mediação: uma solução judiciosa para conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 
2017. p.21. 
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disso, muitas vezes as partes não desejam encerrar a relação, mas sim somente reorganizar 

uma específica situação, como podem estar insatisfeitos com a aplicação de uma cláusula 

em certo contexto, mas não desejar romper o vínculo contratual.249 

 

No contexto dos contratos coligados, os conflitos podem surgir de modo ainda 

mais intenso pelas características próprias da sua estrutura complexa e interdependente; 

desta forma os conflitos poderão surgir diante de impasses a respeito da interpretação de 

cláusulas e circunstancias supervenientes oriundas de inadimplemento. 

 

Ainda que se queira aludir sobre os problemas nas relações contratuais como 

circunstancias pontuais e objetivas, é certo que os conflitos decorrentes apresentam seu 

grau de subjetividade que variam conforme o tipo de relação estabelecida, se familiar ou 

comercial, ou ambas, e a qualidade da comunicação estabelecida; nesse contexto, a 

escolha do método de solução de conflito irá depender da natureza dos conflitos 

estabelecidos especificamente entre as partes. Nesses casos é bastante comum 

verificarmos a utilização da negociação, dispute boards, jurisdição estatal, arbitragem. 

 

É interessante ponderar, contudo, que os tipos de conflito, o construtivo e o 

destrutivo, surgem em função do grau de cooperação ou competitividade das partes dentro 

do processo de resolução, sendo que no processo competitivo adversarial, há vencedores, 

ao passo que o processo cooperativo determina ganhadores.250 

 

 

2.5. Gestão dos conflitos e meios adequados de solução 

 

O acesso à justiça está baseado em um sistema multiportas. A mediação é meio 

adequado à solução de conflitos nas relações contratuais mais complexas; em conjunto 

com a arbitragem, é alternativa agregadora, especialmente no intuito de preservar o 

relacionamento comercial.  

 

 
249 TARTUCE, Fernanda. Mediação em conflitos contratuais. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/MigalhasContratuais/136,MI309555,51045-.     
Mediacao+em+conflitos+contratuais. Acesso em: 19 nov. 2019. 
250 SERPA, Maria de Nazareth. Mediação: uma solução judiciosa para conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 
2017. p. 31. 
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Mauro Cappelletti, em sua obra, afirma que o conceito de acesso à justiça tem 

sofrido transformações importantes, com reflexos percebidos nos estudos do processo 

civil; no passado, à época dos estados liberais, notava-se nos procedimentos adotados 

para solução de litígios civis a filosofia individualista dos direitos, resultando no acesso 

apenas formal e não efetivo da justiça pela população.251 

 

Ao longo do tempo, o crescimento e a complexidade da sociedade abriram espaço 

para uma transformação nos direitos humanos, de modo que os direitos sociais básicos se 

tornassem acessíveis a todos pela atuação positiva do Estado. Assim, o acesso à justiça é, 

na concepção moderna, direito humano básico, de um sistema jurídico moderno, 

igualitário, que pretenda garantir o direito de todos.252 

 

Em nosso país muito se avançou para que o acesso à justiça estivesse ao alcance 

dos cidadãos; Ellen Gracie Northfleet apresenta algumas estratégias, como a expansão 

das instâncias de base, responsáveis pela analise fática, criação de varas e turmas 

julgadoras especializadas, difusão dos juizados especiais, instalação das defensorias 

públicas, a contribuição decisiva para o esclarecimento da população, realizadas por 

entidades de defesa do consumidor e a expansão dos meios alternativos de solução de 

divergências.253 

 

Ocorre que, no Brasil, segundo Kazuo Watanabe, a mentalidade estabelecida no 

meio acadêmico unido à pratica forense predominantemente utilizada foi a responsável 

pelo estabelecimento da cultura da sentença, aquela “decorrente da valorização excessiva 

da solução dos conflitos por meio de sentença do juiz”254; esta, somada às transformações 

sociais vividas pela sociedade, de intensa conflituosidade, decorrente de vários fatores, 

 
251 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988. p. 9-10. 
252 Ibid. p. 10-12. 
253 NORTHFLEET. Ellen Gracie. Prefácio. In: Acesso à ordem jurídica justa: conceito atualizado de 
acesso à justiça, processos coletivos e outros estudos. WATANABE, Kazuo; prefácio Min. Ellen Gracie 
Northfleet; apresentação Prof. Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: Dei Rey, 2019. p. VII-VIII. 
254 WATANABE. Kazuo. Política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses - 
Utilização dos meios alternativos de resolução de controvérsias. In: Acesso à ordem jurídica justa: 
conceito atualizado de acesso à justiça, processos coletivos e outros estudos. Watanabe, Kazuo; prefácio 
Min. Ellen Gracie Northfleet; apresentação Prof. Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: Dei Rey, 
2019. p. 100. 
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como a economia de massa, resultou na sobrecarga de processos, crise de desempenho e 

perda de credibilidade.255  

 

Não obstante, o grande desafio da sociedade está em vencer os obstáculos da 

cultura de sentença e a mentalidade de submissão ao paternalismo estatal, predominante 

entre os profissionais do Direito e entre os destinatários dos serviços de solução 

consensual de litígios, que preferem a solução adjudicada e por não conhecerem os 

benefícios da solução consensual dos conflitos de interesses.256 

 

Para transformar a cultura da sentença em cultura da pacificação da solução 

amigável dos conflitos de interesses, segundo o autor, é preciso que haja um movimento 

organizado para que haja maior aceitação e valorização da solução amigável na sociedade 

brasileira, estimulando inclusive as instituições de ensino.257 

 

Assim, para que esses mecanismos ganhem plena aceitação da sociedade 
brasileira, está na hora de grandes estrategistas da divulgação conceberem e 
colocarem em execução um grande projeto de formação de nova mentalidade 
e de incentivo à utilização dos mecanismos de solução consensual dos 
conflitos, tanto no plano judicial como na esfera extrajudicial, divulgando as 
grandes e inegáveis vantagens das soluções amigáveis. Da execução desse 
grande projeto, deverão participar a sociedade civil e o Poder Público, com o 
envolvimento de todos seus segmentos, não somente os da área jurídica quanto 
também das demais áreas, em especial a educacional, bem como todos os 
setores mais importantes, como indústria, comércio, serviços, instituições 
bancárias e financeiras, instituições de ensino, além de toda a mídia, desde a 
escrita, a falada, a televisionada, até a digital.   

 

A esse respeito, Kazuo Watanabe explica que desde o início da década de 1980 

até os dias atuais o sistema processual brasileiro passou por revolucionárias 

transformações, de modo que o conceito de acesso à justiça se atualizou, tornando 

possível dizer que passou a ser acesso a ordem jurídica justa abrange não só a esfera 

judicial como a esfera extrajudicial, como ocorre nas Câmaras de Mediação258: 

 

 
255 WATANABE, Kazuo. Política pública do poder judiciário nacional para tratamento adequado dos 
conflitos de interesses. Disponível em: 
https://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/ParecerDesKazuoWatanabe.pdf. Acesso em: 02 
nov. 2019. 
256 WATANABE, Kazuo. Depoimento: atualização do conceito de acesso à justiça como acesso à ordem 
jurídica justa. In: Cadernos FGV Projetos, v. 12, n. 30, p. 22-29, abr./maio, 2017. Publicação da FGV 
Projetos em parceria com a IDP – Instituto Brasiliense de Direito Público; p. 29. 
257 Ibid.  
258 Ibid. p. 24. 
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[...] deixou de significar mero acesso aos órgãos judiciários para a proteção 
contenciosa dos direitos para constituir acesso à ordem jurídica justa, no 
sentido de que os cidadãos têm o direito de serem ouvidos e atendidos não 
somente em situações de controvérsias com outrem, como também em situação 
de problemas jurídicos que impeçam o pleno exercício da cidadania, como nas 
dificuldades para obtenção de documentos seus ou de seus familiares ou os 
relativos a seus bens. Portanto, o acesso à justiça, nessa dimensão atualizada, 
é mais amplo e abrange não apenas a esfera judicial, como também a 
extrajudicial. 

 

Acrescenta, a esse respeito, que o acesso à ordem jurídica justa exige a 

organização dos órgãos judiciários e também os extrajudiciais para o oferecimento de 

serviços de solução adequada de conflitos e a oferta de serviços de orientação e 

informação, por esta razão é que a Lei 13.140/2015 disciplina e estimula a mediação 

extrajudicial.259   

 

O princípio do acesso à justiça é apresentado na Constituição Federal de 1988, no 

artigo 5º, inciso XXXV260; esclarece Kazuo Watanabe que este princípio apresenta-se 

“não apenas como garantia de mero acesso aos órgãos do Poder Judiciário, mas como 

garantia de acesso à ordem jurídica justa, de forma efetiva, tempestiva e adequada”.261 

No mesmo sentido, Roberto Portugal Barcellar afirma: “é garantia fundamental que não 

se confunde com o monopólio da atividade jurisdicional. Este não pressupõe que todas as 

questões devam necessariamente ser decididas por juiz de direito”.262     

 

 Ocorre que, estabelecer o monopólio jurisdicional, pela atividade de aplicação da 

lei ao caso concreto, exercida pelo Estado, não obstante representar conquista histórica 

 
259 Ibid. p. 27.  
260 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito. 
261 Watanabe, Kazuo. Política pública do poder judiciário nacional para tratamento adequado dos 
conflitos de interesses. Disponível em: 
https://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/ParecerDesKazuoWatanabe.pdf. Acesso em: 02 
nov. 2019. 
262 BACELLAR. Roberto Portugal. A Mediação no contexto dos modelos consensuais de resolução de 
conflitos. Revista de Processo, v. 95, p. 122-134, jul./set.,1999. Doutrinas Essenciais Arbitragem e 
Mediação, v. 6/2014. p. 867-886, set., 2014; DTR\1999\328. Disponível em: 
https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc6000001
6ce11022ef80d76dc3&docguid=I9fa03f00f25711dfab6f010000000000&hitguid=I9fa03f00f25711dfab6f
010000000000&spos=21&epos=21&td=27&context=18&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1. Acesso em: 30 
maio 2019.  
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de garantia de segurança jurídica não se mostra suficiente para lidar com a multiplicação 

dos litígios.263  

 

Assim, para contrabalancear a crise do poder judiciário é que outros mecanismos 

devem seguir em conjunto com ele, de forma complementar, para garantir o mais amplo 

acesso à justiça, isto porque são conhecidos o grande volume de processos existentes e a 

demora na solução das disputas. Nesse sentido, destaca Roberto Portugal Bacellar264: 

 

As pessoas, em suas relações diárias, encontram obstáculos, de diversos 
fatores, para a solução tradicional de seus conflitos, dentre eles: a morosidade, 
o formalismo acentuado, o grande dispêndio com custas e honorários para 
contratação de um advogado. Mas a par dessas questões já conhecidas, o 
modelo tradicional, em parcela significativa dos casos, não resolve a lide 
sociológica, mas apenas a lide processual. O modelo tradicional não satisfaz o 
interesse da população. Em outras palavras, podemos dizer que somente a 
resolução integral do litígio conduz à pacificação social; não basta resolver a 
lide processual - aquilo que foi trazido pelas partes no processo -, se o 
verdadeiro interesse que motivou as partes a litigar não for identificado e 
resolvido.  
O Poder Judiciário, com sua estrutura atual, trata apenas superficialmente da 
conflitualidade social, dirimindo controvérsias, mas nem sempre resolvendo o 
conflito. 

 

No intuito de promover as mudanças necessárias e maior eficiência para 

estabelecimento da ordem jurídica justa, a  Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) instituiu a política judiciária nacional de tratamento adequado de 

conflitos de interesses no âmbito do poder judiciário, estabelecendo o incentivo e o 

aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, sendo a mediação e 

a conciliação importantes como instrumentos efetivos de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios, que devem ser estimuladas, difundidas e sistematizadas. 

  

Diante de tal situação, a citada Resolução foi a que deu início a uma reforma no 

Brasil, com o objetivo de promover mudanças normativas, estimular a pacificação e a 

implantação do Tribunal Multiportas, de modo a garantir maior acesso à justiça. 

 

Para Marco Antônio Garcia Lopes Lorencini o sistema multiportas265: 

 
263 Ibid.  
264 Ibid. 
265 LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes. “Sistema Multiportas”: opções para tratamento de conflitos 
de forma adequada. In: BRAGA NETO, Adolfo [et al.]; coordenação: SALLES. Carlos Alberto de; 
LORENCINI. Marco Antônio Garcia Lopes, SILVA. Paulo Eduardo Alves da. Negociação, Mediação, 
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[...] é o nome que se dá ao complexo de opções, envolvendo diferentes 
métodos, que cada pessoa tem à sua disposição para tentar solucionar um 
conflito. Este sistema pode ser articulado ou não pelo Estado, envolver 
métodos heterocompositivos ou autocompositivos, adjudicatórios ou 
consensuais, com ou sem a participação do Estado. 

 

Neste sistema, cada alternativa corresponde a uma porta surgindo um caminho 

proposto pelo método escolhido.266  

 

Contudo, enfatiza o autor que apesar de todos os esforços por parte das instituições 

especializadas neste setor, na divulgação da mediação e da conciliação,267  

 

[...] a sociedade brasileira ainda não despertou para a grande vantagem da 
solução amigável dos conflitos, em termos de economia de tempo e dinheiro, 
de celeridade, de previsibilidade da solução, de confidencialidade, de 
autonomia das partes na busca de solução mais adequada para seus conflitos, 
de preservação dos vínculos que unem as partes e de outros benefícios mais. 

 

Sabe-se que o Brasil enfrenta uma crise de morosidade da Justiça; ocorre que, 

segundo Kazuo Watanabe, os meios alternativos de resolução de controvérsias não devem 

ser utilizados apenas para a solução da crise e redução da quantidade de processos no 

judiciário, mas sim como opção de tratamento mais adequados aos conflitos na sociedade, 

isto porque a depender do conflito, conforme sua natureza, é mais adequado um meio 

alternativo do que uma sentença do juiz, especialmente nas relações jurídicas 

continuativas, que perduram no tempo e que as partes tem contato permanente, a solução 

do conflito deve ser alcançada salvaguardando a relação existente entre as partes, 

pacificando as partes.268  

 

A maior parte dos conflitos pode ser solucionada de maneira mais adequada e 

dinâmica, de modo a preservar a qualidade dos relacionamentos estratégicos, tão 

essenciais em um mercado tão competitivo.  

 
Conciliação e Arbitragem: curso de métodos adequados de solução de controvérsias. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019. p. 41 (versão digital). 
266 Ibid. p. 56. 
267 WATANABE, Kazuo. Depoimento: atualização do conceito de acesso à justiça como acesso à ordem 
jurídica justa. In: Cadernos FGV Projetos, v. 12, n. 30, p. 22-29, abr./maio, 2017. Publicação da FGV 
Projetos em parceria com a IDP – Instituto Brasiliense de Direito Público; p. 29. 
268 WATANABE. Kazuo. Política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses - 
Utilização dos meios alternativos de resolução de controvérsias. In: Acesso à ordem jurídica justa: 
conceito atualizado de acesso à justiça, processos coletivos e outros estudos. Watanabe, Kazuo; prefácio 
Min. Ellen Gracie Northfleet; apresentação Prof. Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: Dei Rey, 
2019. p. 99. 
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De acordo com Diego Faleck, em muitos casos, não só os que perdem, mas até 

mesmo as partes que vencem, percebem resultados avassaladores após uma disputa 

judicial, em situações como, por exemplo, gastos excessivos de recursos com honorários 

e perícias, de tempo, desvio de foco em relação às suas tarefas principais e deterioração 

dos relacionamentos, de natureza pessoal e profissional.269  

 

Além do procedimento judicial, a mediação, a conciliação e a arbitragem são os 

mais conhecidos meios adequados para a solução de conflitos; são identificados como 

meios extrajudiciais de solução de conflitos – Mesc.270  Os meios de solução de conflitos 

podem se apresentar como autocompositivos ou heterocompositivos; os primeiros 

referem-se àqueles em que a solução é promovida pelas partes, com destaque à mediação, 

a conciliação e a negociação; o segundo, àqueles em que a solução é estabelecida por um 

terceiro, com destaque à arbitragem e ao procedimento judicial.271  

 

Em linhas gerais a negociação, segundo Ada Pellegrini Grinover, é método no 

qual as partes envolvidas chegam a uma solução, sem que haja necessidade da intervenção 

de um terceiro, podendo, todavia, contar com auxílio de profissional capacitado para o 

desenvolvimento de negociações (negociação assistida); é indicado nos casos em que as 

partes mantem bom relacionamento e conseguem tratar objetivamente as questões a 

decidir.272 

 

De acordo com Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton, a negociação “é um 

meio básico de conseguir as coisas que você deseja de outras pessoas. É uma comunicação 

de ida e volta, concebida para que se chegue a um acordo quando você e a outra parte têm 

tanto interesses em comum quanto divergências”.273 

 

 
269 FALECK. Diego. Um passo adiante para resolver problemas complexos: desenho de sistemas de 
disputas. BRAGA NETO, Adolfo ... [et al.]; Coordenação: SALLES. Carlos Alberto de; LORENCINI. 
Marco Antônio Garcia Lopes, SILVA. Paulo Eduardo Alves da. Negociação, Mediação, Conciliação e 
Arbitragem: curso de métodos adequados de solução de controvérsias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2019. p. 70. (versão digital) 
270 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem. Mediação: Conciliação: Tribunal Multiportas. 7. ed., 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 27. 
271 Ibid. p. 45. 
272 GRIVOVER. Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade: fundamentos para uma nova teoria geral 
do processo I Ada Pellegrini Grinover.1. reimpr. Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2018. p. 67.  
273 FISCHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como chegar ao sim: como negociar acordos sem 
fazer concessões. Tradução de Ricardo Vasques Vieira.1. ed. Rio de Janeiro: Solomon, 2014. p. 21. 
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A conciliação, de acordo com a autora, “se dá por intermédio da atividade 

desenvolvida por um terceiro facilitador, para incentivar, facilitar e auxiliar as partes a se 

autocomporem, adotando metodologia que permite a apresentação de propostas, visando 

à obtenção de um acordo, sem forçar as vontades dos participantes”; este método é 

indicado aos casos de solução rápida e objetiva, que não envolvem relacionamento entre 

as partes, pois “o conciliador investiga apenas os aspectos objetivos do conflito e sugere 

opções para sua solução, estimulando as partes à celebração de um acordo”.274 

 

A arbitragem, segundo Francisco Cahali, é mecanismo privado de resolução de 

litígios adjudicada, em que “as partes capazes, de comum acordo, diante de um litígio, ou 

por meio de uma convenção, estabelecem que um terceiro, ou colegiado, terá poderes 

para solucionar a controvérsia, sem a intervenção estatal, sendo que a decisão terá a 

mesma eficácia que uma sentença judicial”.275  

 

Segundo Francisco Cahali, o dispute board é o meio “através do qual forma-se um 

comitê de especialistas independentes para acompanhar a execução de um contrato de 

longa duração ou de execução diferida”.276  

 

Trata-se de método acolhido como forma277 de solução de conflitos,278 

habitualmente utilizado em obras de engenharia e infraestrutura; valendo-se de reuniões 

rotineiras para verificação do desenvolvimento do contrato ou quando provocado, o 

comitê pode avaliar e apreciar controvérsias em momentos distintos, apresentado suas 

conclusões com a perspectiva de preservar o relacionamento entre os envolvidos, para a 

continuidade no cumprimento das obrigações pactuadas. As conclusões do comitê, as 

 
274 GRIVOVER. Ada Pellegrini. op. cit., p. 67.  
275 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem. Mediação: Conciliação: Tribunal Multiportas. 7. ed., 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 125. 
276 Ibid., p. 56. 
277 Enunciado 49 - Os Comitês de Resolução de Disputas (Dispute Boards) são método de solução 
consensual de conflito, na forma prevista no § 3° do art. 3º do Código de Processo Civil Brasileiro. 
Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-
1/publicacoes-1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-
extrajudicial-de-litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669. Acesso em: 06 
nov.2019. 
278 Código de Processo Civil Brasileiro. Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão 
a direito; § 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no 
curso do processo judicial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 06 nov. 2019. 
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chamadas recomendações, em princípio, não têm efeito vinculante, a não ser que as partes 

assim pactuem.279 280     

 

Os meios autocompositivos e a arbitragem têm tido maior destaque nos últimos 

anos, pelo aumento expressivo de sua utilização, em razão do excesso de processos que 

tramitam no judiciário. 

 

Diante de um conflito estabelecido, as partes com ele envolvidas almejam por uma 

solução, porque é ela que vai restabelecer o equilíbrio, tanto do sujeito, fazendo com que 

recupere a confiança, sentindo-se seguro novamente, quanto das relações como um todo; 

ocorre que nas disputas judiciais as partes submetem suas pretensões ao arbítrio de um 

terceiro que irá decidir objetivamente a situação de conflito com base específica da 

legislação; isto gera a circunstância de que uma parte ganha e outra deve perder; nessa 

lógica, não haverá situações em que uma solução se mostrará totalmente satisfatória. 

Ainda, muitas vezes, no caso específico da relação contratual coligada, a sistemática 

jurídica aplicada aos casos pode resultar em grandes perdas e até no escalonamento do 

conflito. 

 

Segundo Vezzulla, a mediação aparece como resposta à necessidade e preparo 

para sermos criativos e procuramos nossas próprias decisões; com ela “o cidadão recupera 

sua independência e o controle de sua vida pessoal, social e produtiva, por meio de um 

convívio mais racional, adulto e pacífico, que traz a necessária liberdade e paz social 

[...]”.281 

 

Acerca da necessidade de um tratamento específico aos contratos coligados, 

afirma Luciano de Camargo Penteado, “o tema dos contratos coligados e dos contratos 

 
279 Enunciado 76 - As decisões proferidas por um Comitê de Resolução de Disputas (Dispute Board), 
quando os contratantes tiverem acordado pela sua adoção obrigatória, vinculam as partes ao seu 
cumprimento até que o Poder Judiciário ou o juízo arbitral competente emitam nova decisão ou a 
confirmem, caso venham a ser provocados pela parte inconformada. Disponível em: 
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-
1/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/prevencao-e-solucao-extrajudicial-
de-litigios/?_authenticator=60c7f30ef0d8002d17dbe298563b6fa2849c6669. Acesso em: 06 nov. 2019. 
280 CAHALI. Francisco José. Curso de Arbitragem. Mediação: Conciliação: Tribunal Multiportas. 7. ed., 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 57. 
281 VEZZULLA, Juan Carlos. Mediação. Teoria e prática: guia para utilizadores e profissionais. Lisboa: 
Editora Ágora publicações Ltda., 2001. p. 19-20.  
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em rede é muito complexo e demanda, realmente, um tratamento sistemático e organizado 

para que o discurso tópico não permita a perda da consideração conjunta dos assuntos”.282  

 

No contexto dos contratos coligados o critério de adequação para tratamento de 

conflitos deve ser observado com maior rigor, visto tratar-se de relação complexa, 

comumente formadas por contratos de longa duração, interdependentes, formando 

relação duradoura entre as partes envolvidas; em negócios envolvendo contratação 

coligada a escolha pelos meios da negociação, mediação, dispute board, arbitragem ou 

judiciário irá depender da adequação do conflito ao meio de solução mais útil às partes. 

 

Diante do que foi apresentado, é correto dizer que o acesso à justiça e a solução 

de conflitos não precisa ocorrer necessariamente segundo os padrões da cultura da 

sentença; é justamente esta mudança de mentalidade que se espera ser praticada no Brasil 

daqui em diante. 

 

Passaremos à abordagem da adequação da mediação entre empresas nos conflitos 

oriundos de relação contratual coligada.  

 

No exercício da autonomia privada para contratar, as partes firmam acordos com 

a expectativa de que a execução contratual ocorra na medida do que fora decidido nas 

negociações; ocorre que nem sempre a execução contratual283 transcorre de maneira 

perfeita e não raras vezes, no Brasil, enfrentam constantes mudanças na economia e na 

política que dificultam o cumprimento dos contratos, fato ensejador da necessidade de 

reformulação contratual. 

 

As contratações pactuadas de maneira coligada são destacadas por sua 

complexidade e longa duração284 e nesse sentido ajustes e adequações são inevitáveis ao 

 
282 PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: HIRONAKA, Giselda 
Maria Fernandes Novaes; TARTUCE, Flávio. Direito contratual: temas atuais. São Paulo: Método, 2007. 
p. 465.  
283 São os vícios de execução, ou seja, as “perturbações que ocorrem supervenientemente à celebração do 
contrato, ou seja, que ocorrem na constância de sua execução e de seu cumprimento”. (SANTOS, Thiago 
Rodovalho; NERY JUNIOR, Nelson. Renegociação contratual. Revista dos Tribunais, v. 906, p. 113-156, 
abr., 2011. 
284 Conforme Gilberto Haddad Jabur, como os contratos de trato sucessivo (ou de execução periódica), em 
que são previstas prestações que se renovam periodicamente e contratos de execução continuada, no qual 
há uma única prestação cuja execução seja contínua.  (JABUR, Gilberto Haddad. Classificação dos 
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longo de todo o processo e devem ser feitas com vistas à preservação da relação comercial 

e das atividades negociais por todo o período de execução.   

 

Isto é possível por meio renegociação das cláusulas contratuais, desde que haja 

acordo entre as partes, ou revisão contratual, diante da ocorrência de motivos 

imprevisíveis dos quais decorram manifesta desproporção. 

 

A esse respeito Thiago Rodovalho esclarece285: 

 

em se tratando de perturbação que sobeje a álea normal do contrato, a situação 
jurídica deve ser enfrentada de maneira diferente, impondo-se-lhe a revisão do 
contrato (quer por meio da renegociação entre as partes, quer por meio de 
revisão judicial), ou, mesmo caso não seja possível a conservação do contrato 
que se proceda à sua resolução. 

 

Privilegiando as soluções consensuais, por meio da cláusula de renegociação, “o 

contrato prevê e organiza as hipóteses de sua própria revisão e refunda as bases da 

autonomia privada que alicerçam a sua formação”286, de modo a proporcionar a 

possibilidade de revisão do contrato e restauração do equilíbrio contratual que foi 

prejudicado diante pelas circunstâncias incidentais, valendo-se inclusive de cláusulas 

escalonadas. 

 

Para Thiago Rodovalho, baseando-se na obra de Julio Gomes, as cláusulas de 

renegociação: 

se consubstanciam na previsão contratual celebrada entre as partes prevendo a 
possibilidade de renegociação do contrato caso sobrevenha significativa 
alteração das circunstâncias (perturbação da base objetiva287), de sorte a afetar 
o equilíbrio econômico-jurídico contratual originalmente pactuado, visando a 
restabelece-lo.288  

 
contratos. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. Teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 
2011. p. 37). 
285 SANTOS, Thiago Rodovalho; NERY JUNIOR, Nelson. Renegociação contratual. Revista dos 
Tribunais, v. 906, p. 113-156, abr., 2011. 
286 KROETZ, Maria Cândida do Amaral. A mediação em contratos empresariais de longa duração. In: 
BRAGA NETO, Adolfo. Vários autores. Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo 
Editora CLA cultural. 2019. p. 117. 
287 A base objetiva do negócio compreende os condicionalismos naturalmente pressupostos pelas partes, 
sem disso terem consciência como a manutenção da legislação ou do sistema econômico. NERY, Nelson. 
RDPriv 10/179/180. In: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil 
Comentado. 11. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 809.  
288 SANTOS, Thiago Rodovalho; NERY JUNIOR, Nelson. Renegociação contratual. Revista dos 
Tribunais, v. 906, p. 113-156, abr., 2011;  GOMES, Júlio. Cláusulas de hardship. In: PINTO MONTEIRO, 
António (coord.). Contratos: actualidades e evolução (Actas do Congresso Internacional organizado pelo 
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Há quem entenda que o dever de renegociar tem fundamento na boa-fé objetiva289, 

como dever lateral de cooperação; de todo modo, apresenta-se como um dever de mútuo 

esforço das partes na obtenção da readequação do contrato e no restabelecimento do 

equilíbrio contratual.290 

 

Nesse sentido, Maria Cândida do Amaral Kroetz, em análise da pertinência da 

mediação em contratos de longa duração aduz existir um sistema multietapas de solução 

de controvérsias, espectro de métodos e técnicas disponíveis para a adequação, sendo as 

cláusulas escalonadas utilizadas com frequência nos contratos complexos e de longa 

duração.291 

 

Na contratação coligada, as operações são formadas por contratos de longa 

duração surgindo relações continuadas e complexas, de maneira que a mediação tem seu 

lugar para tratamento de eventuais conflitos, contribuindo para conservação do negócio e 

das relações.   

 

Neste sistema, a mediação se faz presente; “As vezes, ab initio, logo que um 

incidente sobre os dados iniciais do contrato vier a desequilibrar seu sinalagma funcional 

e às vezes depois de etapas de negociação direta ou estruturada em diferentes níveis, 

considerada a alçada dos representantes na hierarquia da empresa”292, seguida de uma 

fase adjudicatória, como a arbitragem ou a jurisdição estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa de 28 a 30 de novembro de 1991). Porto: 
Universidade Católica Portuguesa, 1997. p. 167 e 188-189. 
289 SANTOS, Thiago Rodovalho; NERY JUNIOR, op. cit., p. 113-156; SCHREIBER, Anderson. 
Equilíbrio contratual e dever de renegociar. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 (Edição do Kindle). 
290 SANTOS, Thiago Rodovalho; NERY JUNIOR. Nelson. op. cit., p. 113-156. 
291 KROETZ, Maria Cândida do Amaral. A mediação em contratos empresariais de longa duração. In: 
BRAGA NETO, Adolfo. Vários autores. Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo: 
Editora CLA cultural, 2019. p. 119. 
292 Ibid. 
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3. A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NOS CONTRATOS COLIGADOS. 

 

 

3.1. Considerações iniciais 

 

De acordo com Juan Carlos Vezzulla, “a mediação oferece um ambiente propício 

para que duas ou mais pessoas envolvidas num conflito possam dialogar sobre ele, 

assumindo uma conduta cooperativa e pacífica”, sendo um método de trabalho que auxilia 

os mediados a descobrir os caminhos que podem conduzi-los à solução do seu 

problema.293 

 

A mediação pode se apresentar como judicial ou extrajudicial, também conhecida 

como privada e esta é a modalidade que tomamos como escopo de nosso trabalho. 

Francisco José Cahali apresenta a mediação privada como aquela de espécie voluntária, 

estabelecida pelas partes por meio de um contrato ou provocada por uma das partes e 

escolhida pela outra, realizada por profissional ou instituição especializada; a mediação 

judicial é aquela cuja instauração não se faz pelo acordo das partes, mas é instigada pelo 

juiz no processo.294 

 

Historicamente, de acordo com Christopher W. Moore, a mediação esteve 

presente em quase todas as culturas do mundo como meio de concluir disputas, como nas 

culturas judaicas, cristãs, islâmicas, hinduístas, budistas, confucionistas e muitas culturas 

indígenas. Nestas, sua prática era vista nas comunidades onde os anciãos juntamente aos 

participantes discutiam, debatiam, deliberavam e mediavam para resolver questões 

conflituosas; também, os líderes religiosos desempenhavam este papel.295 

 

Na cultura oriental, segundo Águida Arruda Barbosa, a mediação tem tradição 

milenar entre os povos antigos, faz parte da cultura, usos e costumes dos povos judeus, 

chineses e japoneses; nelas o mediador pode ser “institucional, decorrente de uma 

 
293 VEZZULLA, Juan Carlos. Mediação. Teoria e prática: guia para utilizadores e profissionais. Lisboa: 
Editora Ágora publicações Lda, 2001. p.79. 
294 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. Mediação: Conciliação: Tribunal Multiportas. 7. ed., 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 53. 
295 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas de resolução de conflitos. 
Tradução Magda França Lopes. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 32. 
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hierarquia na organização da vida comunitária, ou como poder delegado, ou natural, como 

expressão do exercício da cidadania, permitindo exaltar as personalidades do grupo social 

mais afeitas à comunicação humana”.296 

 

Com o crescimento da sociedade secular no Ocidente, a mediação ampliou-se e 

desenvolveu-se na América, nos Estados Unidos e Canadá; a mediação tornou-se 

formalmente institucionalizada na virada do século XX, quando se desenvolveu como 

atividade reconhecida. A partir da década de 1960, houve crescimento como uma 

abordagem praticada de modo formal e amplo para resolução de disputas comunitárias.297   

 

Analisando os movimentos da mediação na Grã-Bretanha, Estados Unidos, 

Canadá e França, podemos compreender o desenvolvimento da mediação no Brasil como 

meio de acesso à justiça, com ênfase à mediação familiar. 

 

Na Grã-Bretanha, as experiências foram marcadas na área do direito de família, 

na década de 1970, com a constituição de movimentos associativos e a criação do 

primeiro serviço de conciliação familiar judicial, junto ao Tribunal, idealizada em 1977, 

por Gwynn Davis, pesquisador em ciências sociais da Faculdade de Direito da 

Universidade de Bristol, fato que teve sua importância pela publicidade produzida entre 

os profissionais do judiciário do local, seguidos pelo primeiro serviço de mediação da 

Inglaterra, em 1978, concebido por Lisa Parkinson, dando ensejo, em 1988, à criação do 

FMA – Family Mediator Association, resultando, posteriormente, na instituição de um 

código nacional de mediação.298 

 

Nos Estados Unidos, a iniciativa de revalorização da mediação deve-se ao 

antropólogo Danzig, na década de 1960, marcada pela interdisciplinaridade e sob 

influência cultural chinesa, que sendo prática milenar, trouxe para o mundo ocidental nos 

tempos modernos. A mediação foi tema de estudos junto à Harvard School Law com as 

devidas adaptações, objetivando acordo entre as partes.299 

 

 
296 BARBOSA, Águida Arruda. Mediação familiar interdisciplinar. São Paulo: Atlas, 2015. p.8. 
297 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas de resolução de conflitos. 
Tradução Magda França Lopes. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 33-35. 
298 BARBOSA, Águida Arruda. op. cit., p. 10-11. 
299 Ibid. p. 11-12. 
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Implantou-se, assim, a via ADR – Alternative Dispute Resolution, como 

alternativa rápida e econômica para solucionar litígios, enfrentando o alto custo do 

judiciário para os cidadãos norte-americanos, que vislumbraram nova forma de acesso à 

justiça. A partir da década de 1970 houveram grandes avanços culminando no 

aperfeiçoamento do acesso à justiça para o trato de pequenas causas, devido à expansão 

do contencioso.300 

 

No Canadá, a mediação começa a ser abordada na década de 1980, iniciando no 

setor público, de forma gratuita e não obrigatória, sem participação dos juízes e 

advogados. Em abril de 1984 foi criado o primeiro serviço de mediação de Montreal, 

passando para a prática privada, promovendo mudanças na prática judiciária, criando uma 

nova mentalidade para a solução de conflitos.301  

 

Na França a mediação teve início em 1671, na assembleia dos nobres, onde os 

bispos confiaram aos padres a mediação na área educacional. Nos anos 1980, a França 

resgatou a mediação na área familiar, buscando a prática no modelo canadense, pela 

facilidade da comunicação, transformando a mediação em modelo europeu.302  

 

No Brasil, a mediação foi implementada sob a influência do modelo francês, em 

São Paulo, em 1989 e do modelo americano, no sul, pela Argentina em 1990; veio com o 

objetivo de aperfeiçoamento dos instrumentos de acesso à justiça na tentativa de 

desafogar e organizar o judiciário e no intuito de promover e desenvolver um modelo 

brasileiro.303 

 

Ainda, esclarece Fernanda Tartuce que a negociação, a mediação e a conciliação 

tiveram espaço mais marcante, no Brasil, na área trabalhista, como na Lei 7.783/89304, no 

 
300 BARBOSA, Águida Arruda. Mediação familiar interdisciplinar. São Paulo: Atlas, 2015. p. 11-12. 
301 Ibid. p. 13. 
302 Ibid. p. 14-16. 
303 Ibid. p. 16-17. 
304 Lei 7.783/89 - Dispõe sobre o exercício do Direito de greve, define as atividades essenciais, regula o 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. Art. 3º Frustrada a 
negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do 
trabalho.  
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Decreto 1.572/95305, na Lei 10.192/2001306, dentre outras, todavia não trouxeram essas 

normas um panorama claro da mediação no país, sendo que houve iniciativa dos órgãos 

jurisdicionais em países como a Argentina, por exemplo, na implementação de um 

programa nacional de mediação, conduzido por magistrados em diversos setores da 

sociedade, que serviram de base para difundir as boas práticas da mediação e desenvolver 

uma legislação sobre mediação naquele lugar. No Brasil, algumas iniciativas foram 

praticadas em tribunais.307  

 

Dentre os Projetos de Lei sobre mediação, pode-se destacar o Projeto de Lei nº 

4.827/1998, que teve o objetivo de apresentar as diretrizes mais importantes, sendo que, 

após algum tempo, o Projeto nº 7.169/2014 foi o que resultou, após debates, na Lei 

13.140/15.308 

 

Até então, a mediação era praticada pelos profissionais com base marcada em seus 

princípios, resultado de intenso trabalho da doutrina, até que, em 2015, podemos destacar 

a incorporação da mediação e conciliação no novo Código de Processo Civil e mais 

precisamente a Lei 13.140/2015. 

 

No que diz respeito à adequação da mediação aos casos específicos, Kazuo 

Watanabe309 afirma que:  

 

A mediação se impõe pela qualidade própria. Muitos conflitos que ocorrem na 
sociedade, principalmente naqueles que há uma relação permanente entre as 
partes e necessidade de continuidade do relacionamento, a solução adjudicada 
pela sentença judicial não é a mais adequada porque não pacifica as partes. 
[...] Quando a gente cita os números gigantescos do Judiciário, não procuramos 
que esses meios alternativos sejam utilizados para solucionar o passivo, mas 
dar uma solução adequada para determinados tipos de conflito. 

 
305 Decreto 1.572/95. Regulamenta a mediação na negociação coletiva de natureza trabalhista e dá outras 
providências. Art. 2º Frustrada a negociação direta, na respectiva data-base anual, as partes poderão 
escolher, de comum acordo, mediador para composição do conflito.  
306 Lei 10.192/2001. Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências. Art. 
11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou através de mediador, poderá ser 
ajuizada a ação de dissídio coletivo. 
307 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 4. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 272-274 (VitalBook file). 
308 Ibid. p. 275 e 276. 
309 GOUVEIA, Ariett. Fiesp, Ciesp, entidades e empresas assinam ‘Pacto pela mediação’. Agência 
Indusnet Fiesp. Nov./2014. Disponível em: https://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-ciesp-entidades-e-
empresas-assinam-pacto-pela-mediacao/. Acesso em: 05 ago. 2019. 
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O Marco Legal da Mediação veio para estabelecer as regras que norteiam a 

mediação judicial e a extrajudicial; passa-se então ao escopo deste trabalho, com a análise 

da mediação privada na solução de conflitos nos contratos coligados. 

 

 

3.2. Mediação: conceito, objetivos e objeto 

 

A mediação é um meio de resolução de conflitos que, com a ajuda de um terceiro 

que assume o papel de facilitador do diálogo, faz com que as próprias partes construam 

um sistema decisório que lhes satisfaça a ambas.310 A definição da mediação está prevista 

no art. 1º, parágrafo único da Lei 13.140/15, em que se lê: “Considera-se mediação a 

atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou 

aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais 

para a controvérsia”.311 

 

Para Robert A. Baruch Bush e Joseph P. Folger, “mediation is generally 

understood as an informal process in which a neutral third party with no power to impose 

a resolution helps the disputing parties try to reach a mutually acceptable settlement”.312 

 

Nesse sentido, é importante identificar na mediação a participação de um terceiro, 

imparcial, que deverá atuar para facilitar a composição entre os interessados e restabelecer 

o diálogo. Ainda, Fernanda Tartuce313 314 define mediação da seguinte maneira: 

 
310 PINHO, Humerto Dalla Bernardina de; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Introdução. In: Hale, Durval; 
PINHO, Humerto Dalla Bernardina  de; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. O marco legal da mediação 
no Brasil: comentários à lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015. São Paulo, Atlas, 2016. p. 1.  
311 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13140.htm. Acesso em: 
5 ago. 2019. 
312 Tradução livre: a mediação é geralmente entendida como um processo informal no qual um terceiro 
neutro, sem poder para impor uma resolução, ajuda as partes em disputa a tentar chegar a um acordo 
mutuamente aceitável. BUSH, Robert A. Baruch; FOLGER, Joseph P. The Promise of Mediation: The 
Transformative Approach to Conflict. Edição do Kindle. Revised edition. Jossey-Bass, 2005. (Locais do 
Kindle 141-142). 
313 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 4. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 187 (VitalBook file). 
314 “Mediação é o meio consensual de abordagem de controvérsias em que uma pessoa isenta e devidamente 
capacitada atua tecnicamente para facilitar a comunicação de modo que os envolvidos possam encontrar 
formas produtivas de lidar com as disputas. A mediação é um meio consensual que envolve a cooperação 
voluntária dos participantes. É essencial que eles demonstrem disposição e boa-fé para que possam se 
comunicar e buscar soluções conjuntamente. Na mediação não há imposição de uma decisão final por quem 
quer que seja: os envolvidos irão atuar para, conjuntamente, divisarem saídas para seus impasses e eventual 
acordo será celebrado pela vontade dos interessados." GABBAY, Daniela; FALECK, Diego; TARTUCE, 
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[...] consiste no meio consensual de abordagem de controvérsias em que 
alguém imparcial atua para facilitar a comunicação entre os envolvidos e 
propiciar que eles possam, a partir da percepção ampliada dos meandros da 
situação controvertida, protagonizar saídas produtivas para os impasses que os 
envolvem. 

 

A mediação é indicada para os casos em que há relação prolongada entre as partes, 

de modo que haja uma oportunidade de investigar a natureza do conflito e a recuperação 

do diálogo perdido. Nesse sentido, esclarece Francisco José Cahali315: 

 

[...] a mediação é indicada para as situações em que existe um vínculo jurídico 
ou pessoal continuado entre os envolvidos no conflito, ensejando assim, a 
necessidade de se investigar os elementos subjetivos que levaram ao estado de 
divergências. Ela visa, assim, a prevenção ou correção dos pontos de 
divergência decorrentes da interação e organização humana.  

  

Sendo assim, a base da construção da mediação é o conflito e não o acordo, sendo 

ela um meio cooperativo, em que o mediador e as partes buscam resgatar o diálogo e a 

satisfação dos interesses dos envolvidos. Ainda que ao término da mediação não se tenha 

chegado ao acordo, é salutar considerar que pelo menos possa ter havido a 

conscientização das partes acerca do conflito e o empoderamento das partes para 

protagonizar uma nova relação. 

 

Acerca disso, pondera Fernanda Tartuce316: 

 

A mediação permite que os envolvidos na controvérsia atuem 
cooperativamente em prol de interesses comuns ligados à superação de dilemas 
e impasses; afinal, quem poderia divisar melhor a existência de saídas 
produtivas do que os protagonistas da história? 

 

Em complemento, acrescenta Roberto Bacellar Portugal317: 

 
Fernanda. Meios alternativos de solução de conflitos. Rio de Janeiro: FGV, 2014. p. 359-362. (versão 
digital - Kindle). 
315 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. Mediação: Conciliação: Tribunal Multiportas. 7. ed., 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 93.  
316 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 4. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 188 (VitalBook file). 
317 BACELLAR, Roberto Portugal. A Mediação no contexto dos modelos consensuais de resolução de 
conflitos. Revista de Processo, v. 95, p. 122-134, jul./set., 1999. Doutrinas Essenciais Arbitragem e 
Mediação; vol. 6/2014; p. 867 – 886; Set/2014; DTR\1999\328. Disponível em: 
https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc6000001
6ce11022ef80d76dc3&docguid=I9fa03f00f25711dfab6f010000000000&hitguid=I9fa03f00f25711dfab6f
010000000000&spos=21&epos=21&td=27&context=18&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1; Acesso em: 30 
maio 2019. 
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A mediação procura valorizar estes laços fundamentais de relacionamento, 
incentivar o respeito à vontade dos interessados, ressaltando os pontos 
positivos de cada um dos envolvidos na solução da lide, para ao final extrair, 
como consequência natural do processo, os verdadeiros interesses em conflito. 
Tudo isso é alcançado com o auxílio de um terceiro - mediador - que, 
utilizando-se desses conhecimentos cientificamente desenvolvidos, conduz as 
pessoas, por meio de indagações criativas, a achar a solução ou as soluções 
ideais para o conflito (modelo consensual). 

 

Fernanda Rocha Lourenço Levy acrescenta, a respeito dos meios privados de 

resolução de conflitos, que eles têm como característica a flexibilidade, pois podem se 

adequar a uma estrutura que atenda à melhor solução do conflito; ainda, a autora destaca 

a maior celeridade em relação ao judiciário, que, não obstante composto por profissionais 

altamente dedicados e qualificados, vivenciam dificuldades operacionais, sendo que os 

procedimentos extrajudiciais são organizados de modo a garantir rapidez e eficiência na 

condução dos conflitos; incluem-se nesta lista, ainda, os custos reduzidos, pois são 

obtidos com base nas horas trabalhadas, e a confidencialidade, que confere às partes a 

privacidade para condução de suas controvérsias.318   

 

É mister ainda ressaltar que dentre os objetivos da mediação, estão a possibilidade 

de auxiliar os mediados na prevenção e correção de conflitos, estimular o diálogo entre 

as partes, de modo que seus interesses e necessidades possam receber a devida atenção e 

amparo, colocando-se, assim, num mesmo gesto, fim à controvérsia e o início da 

pacificação social. 

 

A mediação não se confunde com a conciliação. Na conciliação, o terceiro 

imparcial investiga os aspectos objetivos do conflito e pode sugerir alternativas em busca 

da solução do litígio. Valeria Ferioli Lagrasta Luchiari conceitua a conciliação como 

“método de solução de conflitos no qual um terceiro imparcial, que domina a escuta, sem 

forçar as vontades dos participantes, investiga apenas os aspectos objetivos do conflito e 

sugere opções para a sua solução, estimulando-os à celebração de um acordo”.319 

 

 
318 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 59-62. 
319 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade brasileira: origem e 
evolução até a resolução 125 n. do Conselho Nacional de Justiça. Coordenadores Ada Pellegrini Grinover. 
Kazuo Watanabe. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 15. 
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Nesse sentido, a conciliação é um meio eficiente quando se pretende realizar a 

análise objetiva da controvérsia, a posição da parte, não se confundindo com a mediação 

pois, nesta, o terceiro busca investigar os interesses das partes. Nesse sentido, 

complementa Valeria Ferioli Lagrasta Luchiari320 os seguintes aspectos relacionados à 

conciliação: 

 

A conciliação então, é útil para a solução rápida e objetiva de problemas 
superficiais (verdade formal ou posição), que não envolvem relacionamento 
entre as partes, não tendo, portanto, a solução encontrada, repercussão no 
futuro das vidas dos envolvidos. E, assim, diferencia-se da mediação, na 
medida em que apresenta procedimento mais simplificado, não tendo o 
conciliador que investigar os verdadeiros interesses e necessidades das partes, 
subjacentes ao conflito aparente.  

 

A Lei 13. 140/2015 estabelece, no artigo 3º321, que podem ser objeto da mediação 

os conflitos que versem sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que 

admitam transação.  

 

Também, é importante destacar que a mediação pode versar sobre todo o conflito 

ou parte dele (art. 3º, § 1º). Assim, prestigiando a autonomia das partes e levando-se em 

consideração que a mediação não tem como objetivo principal o acordo, mas sim a gestão 

do conflito, as partes poderão escolher tratar apenas parte do conflito que enseja a 

necessidade de diálogo e submeter eventualmente uma outra circunstância à apreciação 

do judiciário. 

 

Dessa maneira, a mediação pode ser utilizada em várias áreas, como é o caso da 

mediação familiar, mediação escolar, mediação ambiental, mediação trabalhista, sendo 

que o presente trabalho tem por escopo tratar da mediação empresarial, ou mais 

precisamente a mediação comercial, como se verá. Nesse sentido, aduz Francisco Cahali: 

“[...] instaurada a controvérsia entre sócios ou entre grupos empresariais coligados, a 

mediação encontra espaço para a pacificação do conflito e, especialmente, para encontrar 

 
320 Ibid. 
321 Art. 3º da Lei 13.140/15. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre Direitos disponíveis 
ou sobre Direitos indisponíveis que admitam transação. § 1o A mediação pode versar sobre todo o conflito 
ou parte dele. § 2º O consenso das partes envolvendo Direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser 
homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. 
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soluções com benefícios recíprocos, desviando-se das soluções adjudicadas que, pela 

demora, custo e circunstancias, podem comprometer definitivamente o negócio”.322  

 

 

3.3. Princípios da mediação  

 

A mediação está norteada por princípios; de acordo com Diogo A. Rezende de 

Almeida e Fernanda Paiva, a mediação se desenvolve segundo princípios orientadores da 

atividade do mediador, das partes e os que preservarão as características essenciais do 

instituto.323 Os princípios da mediação estão apresentados no art. 2º. da Lei 13.140/15;324 

são eles: o princípio da imparcialidade, o da isonomia das partes, o da oralidade, o da 

informalidade, o da autonomia da vontade das partes, o da busca do consenso, o da 

confidencialidade e o da boa-fé; também há previsão dos princípios, com certa 

correspondência em outras fontes, como no art. 166 do Código de Processo Civil,325 na 

Resolução CNJ nº 125/2010 e na doutrina.  

 

O princípio da imparcialidade, comum aos dois diplomas antes referidos, pontifica 

que o mediador deve discernir a realidade dos mediados de seus valores pessoais; assim, 

seja qual for a realidade apresentada pelos mediados, deve ele abnegar de suas convicções 

pessoais que possam interferir no comando do procedimento, de maneira que sua conduta 

se apresente isenta de preferências em relação às partes. Nesse sentido, afirmam Lia 

Regina Castaldi Sampaio e Adolfo Braga Neto326: 

 
Ao mediador impõe-se o dever de procurar compreender a realidade dos 
mediados, sem que nenhum preconceito ou mesmo valores pessoais venham a 
interferir em sua intervenção. Ele deve se abster de qualquer ação ou conduta, 
seja verbal, para verbal ou não verbal, que aparente qualquer tipo de 

 
322 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. Mediação: Conciliação: Tribunal Multiportas. 7. ed., 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 109. 
323 ALMEIDA, Diogo A. Rezende de; PAIVA, Fernanda. Princípios da mediação de conflitos.  In: 
ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; Jonathan, Eva. Mediação de conflitos: para iniciantes, praticantes 
e docentes. 2. ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus Podium, 2019. p. 101. 
324 Art. 2o A mediação será orientada pelos seguintes princípios: I - imparcialidade do mediador; II - 
isonomia entre as partes; III - oralidade; IV - informalidade; V - autonomia da vontade das partes; VI - 
busca do consenso; VII - confidencialidade; VIII - boa-fé.  
325 Art. 166.  A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da 
imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão 
informada. 

326 BRAGA NETO, Adolfo; SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. O que é mediação de conflitos.  São Paulo: 
Brasiliense, 2007. p. 40 
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preferência entre os mediados. Para tanto há que cuidar permanentemente do 
devido equilíbrio de poder entre elas. 

 

A isonomia das partes conduz à ideia de que elas se apresentam e devem 

permanecer em posição de igualdade durante o procedimento. Nessa sequência, aduz 

Fabiana Marion Spengler327: “Segundo esse princípio, as partes devem ter tratamento 

igualitário para que haja equilíbrio durante as sessões de mediação”.  

 

A oralidade está relacionada ao procedimento da mediação, que busca o diálogo 

entre as partes, sendo que328: 

 

A oralidade é um complemento da simplicidade, essência do diálogo. A 
construção do consenso é baseada nas escutas emocionadas dos envolvidos, na 
defesa de convicções ou posicionamentos sobre as questões e em 
argumentações recíprocas na busca da melhor opção. 

 

Além disso, destaca-se a mediação como um procedimento informal e flexível, 

caracterizado pela ausência de uma estrutura rigorosa previamente estabelecida, de modo 

que permita a adequação e adaptação pelas partes.329 

 

A autonomia da vontade das partes aduz que elas têm plena liberdade de escolha 

de se submeterem ou não ao processo de mediação, na escolha do mediador e no 

tratamento do conflito ou parte dele. Nessa acepção, explicam Lia Regina Castaldi 

Sampaio e Adolfo Braga Neto330: 

 

O caráter voluntário do Processo de Mediação deve ser entendido no patamar 
máximo em que essa expressão é compreendida. Significa garantir às partes o 
poder de optarem pelo processo uma vez conhecida essa possibilidade, 
administrar o conflito da maneira que bem desejarem ao estabelecer diferentes 
procedimentos e total liberdade de tomar as próprias decisões durante ou ao 
final do processo. Esse norteador também expressa o eventual poder que cabe 
às partes de decidir sobre os assuntos a serem abordados ao longo de todo o 
processo. Significa, outrossim, que o mediador deve assegurar a plena 
autonomia das partes durante a mediação, recusando sua eventual nomeação 
quando essa autonomia eventual estiver sendo afetada ou posta em causa. 

 

 
327 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETO, Theobaldo (organizadores). Mediação, conciliação 
e arbitragem: artigo por artigo de acordo com a Lei nº 13.140/2015, Lei nº 9.307/1996, Lei 13.105/2015 
e com a Resolução 125/2010 do CNJ (Emendas I e II). Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016. p.25. 
328 NUNES, Antonio Carlos Ozório Nunes. Manual de Mediação. Guia Prático para conciliadores. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 59. 
329 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETO, Theobaldo (org.). op. cit., p. 25. 
330 BRAGA NETO, Adolfo; SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. O que é mediação de conflitos.  São Paulo: 
Brasiliense, 2007. p 39-40. 
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A mediação nasce da vontade das partes na submissão ao procedimento; tem, 

portanto, natureza contratual; a esse respeito, não obstante as referências legais e os 

estudiosos identificarem o princípio como “autonomia da vontade”, para fundamenta-lo, 

entendemos melhor a denominação “autonomia privada”, isto porque existe uma 

diferença entre estas concepções,331 que experimentou evolução, decorrente das 

mudanças sociais ocorridas nos últimos tempos, da passagem do Estado liberal para o 

Estado Social. 

 

A autonomia da vontade é, tradicionalmente, aquele princípio relacionado à 

liberdade plena do indivíduo de auto-regulamentar seus interesses; no entanto tal acepção, 

fruto do contexto do Estado liberal, segundo Giovanni Ettore Nanni, prestigia o dogma 

da vontade e o individualismo no direito privado, sendo certo que a autonomia privada é 

a forma mais adequada acerca da possibilidade de firmar negócios jurídicos. Assim, ao 

firmar um negócio não se fala em vontade ilimitada do indivíduo, mas “na relação da 

vontade privada que encontra espaço ou autonomia no ordenamento jurídico com a 

vontade de outrem para firmar-se uma relação jurídica obrigacional”;332 em 

complemento, ressalta: “não prevalece mais a vontade interna do sujeito, mas a vontade 

observada externa e objetivamente, diante do ordenamento jurídico, em consonância à 

autonomia privada”.333 

 

A busca do consenso é um aspecto próprio da mediação e um dos seus objetivos; 

todavia, ela não está relacionada à obtenção do termo de acordo, mas sim ao fim do 

conflito, baseado nas decisões tomadas pelas partes.334 

 

O princípio da confidencialidade apregoa que todo o conteúdo e processamento 

da mediação deve permanecer sob absoluto sigilo; isto é, as informações, relatos, fatos e 

acordos devem ser tratados com discrição, tanto pelas partes como pelo mediador; diante 

 
331 NANNI, Giovanni Ettore. A evolução do Direito Civil Obrigacional: a concepçãp do Direito civil 
constitucional e a transição da autonomia da vontade para a autonomia privada. In: LOTUFO, Renan 
(Coord.). Cadernos de direito civil constitucional - Caderno n° 2. Curitiba: Juruá, 2001. p. 168-175; 
ELZY, Roberta. Autonomia da Vontade e Autonomia Privada: uma distinção necessária. In: FIUZA, César; 
SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (coord.). Direito Civil: Atualidades 
II. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 55-62. 
332 NANNI, Giovanni Ettore. op. cit., p. 168-175. 
333 Ibid. p. 172. 
334 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETO, Theobaldo (org.). Mediação, conciliação e 
arbitragem: artigo por artigo de acordo com a Lei nº 13.140/2015, Lei nº 9.307/1996, Lei 13.105/2015 e 
com a Resolução 125/2010 do CNJ (Emendas I e II). Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016. p.27. 
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dessa medida, as partes se sentirão mais confortáveis para expor suas questões, que serão 

o objeto do conflito a ser solucionado pela mediação. 

 

Assim, aduzem Lia Regina Castaldi Sampaio e Adolfo Braga Neto335: 

 

O mediador deverá manter sob sigilo todas as informações, fatos, relatos, 
situações, documentos e propostas, não podendo fazer uso deles para proveito 
próprio ou de outrem. Da mesma forma, deverá garantir, quando de sua 
nomeação, que não testemunhará sobre nenhum dos elementos citados em 
processos subsequentes, direta ou indiretamente referentes àquela mediação. 
Tudo isso desde que a ordem pública não seja contrariada. 

 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Lei de Mediação, em seu artigo 30,336 

apresenta algumas regras acerca do tema, bem como também suas exceções. Assim, 

estabelece que a confidencialidade destina-se a qualquer informação em relação ao 

procedimento de mediação, perante terceiros, em processo arbitral ou judicial, a não ser 

que haja expressa concordância nesse sentido,337 em razão da autonomia da vontade das 

partes ou mostre-se necessária à divulgação para o cumprimento de lei ou eventual 

acordo; ainda, se houver violação, é crime previsto no artigo 154 do Código Penal.338 

 

 
335 BRAGA NETO, Adolfo; SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. O que é mediação de conflitos.  São Paulo: 
Brasiliense, 2007. p. 42. 
336 Art. 30.  Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação 
a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as partes 
expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para 
cumprimento de acordo obtido pela mediação.  
§ 1o O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores 
técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do 
procedimento de mediação, alcançando:  
I - declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte à outra na busca de 
entendimento para o conflito;  
II - reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de mediação;  
III - manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador;  
IV - documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação.  
§ 2o A prova apresentada em desacordo com o disposto neste artigo não será admitida em processo arbitral 
ou judicial.  
§ 3o Não está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação 
pública.  
§ 4o A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem 
informações à administração tributária após o termo final da mediação, aplicando-se aos seus servidores a 
obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos do art. 198 da Lei no 5.172, de 
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.  
337 Art. 31. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o 
mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado.  
338 Art. 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, 
ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a um 
ano, ou multa. 
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De acordo com os parágrafos seguintes da referida lei, a confidencialidade é 

destinada às partes, ao mediador, prepostos, assessores técnicos ou qualquer pessoa que 

tenha participado da mediação, podendo referir-se a qualquer tipo de declaração em 

sentido genérico, de uma parte à outra, ou documentos, de modo que não devem ser 

admitidos como provas em processo arbitral ou judicial. Porém, são previstas algumas 

exceções, se, por exemplo, houver referência à ocorrência de crime de ação pública ou 

que tais declarações sejam prestadas à administração tributária, com o dever de sigilo dos 

servidores. 

 

A esse respeito, destaca-se que a confidencialidade deve estar presente desde o 

primeiro encontro, ainda que o termo de mediação não tenha sido assinado; isto porque, 

desde o primeiro encontro, as partes apresentam as questões pessoais, que devem ser 

protegidas pelo sigilo profissional. Após a formalização do termo, os deveres de 

confidencialidade ficarão registrados e são destinados a todas as pessoas envolvidas no 

trabalho.339  

 

Nesse sentido, esclarecem Flavia Pereira Hill et al.340 o seguinte aspecto: 

 

A razão desse entendimento não é por acaso. A extensão do dever de 
confidencialidade às partes se aplica em razão de o processo de mediação ser 
baseado não em alegações e provas que se destinam ao convencimento de um 
terceiro que irá proferir uma decisão, mas, sim, na troca de informações pelas 
próprias partes que se encontram em conflito, com o objetivo comum de 
construírem uma solução consensual e mutuamente benéfica. 

 

Como se pode verificar, a confidencialidade estabelecida em pacto desempenha 

um importante papel e contribui ao efetivo diálogo, vez que as partes podem se sentir 

mais livres para expor suas ideias, e tal circunstância colabora para uma troca de 

informações mais franca.341 Sobre tal aspecto, esclarecem Flávia Pereira Hill et al.342 que 

“Fica assim fortalecida a relação de confiança entre eles e majorada a tendência de que 

 
339 TILKIAN, Rubens Decoussau. Comentários à Lei de Mediação. 1. ed. São Paulo: Migalhas, 2016. p. 
116-117. 
340 HILL, Flávia Pereira, et al. Procedimento. In: Hale, Durval. PINHO. Humerto Dalla Bernardina de. 
CABRAL. Trícia Navarro Xavier. O marco legal da mediação no Brasil: comentários à lei nº 13.140 de 
26 de junho de 2015; São Paulo, Atlas, 2016. p. 130 
341 HILL, Flávia Pereira, et al. Procedimento. In: Hale, Durval. PINHO. Humerto Dalla Bernardina de. 
CABRAL. Trícia Navarro Xavier. O marco legal da mediação no Brasil: comentários à lei nº 13.140 de 
26 de junho de 2015; São Paulo, Atlas, 2016. p. 130. 
342 Ibid. 
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sejam abordados com maior profundidade e informalidade seus verdadeiros interesses no 

caso concreto”. 

 

Outro ponto de destaque é que a confidencialidade na mediação faz surgir o dever 

de segredo profissional para o mediador, aquele que ele tem o dever de não revelar 

qualquer informação obtida em razão do exercício dessa função, inclusive, está impedido 

de atuar como testemunha em juízo sobre o caso em que tenha atuado como mediador343. 

Flávia Pereira Hill et al.,344 com relação a esse ponto, explicitam que: 

 

Nessas circunstâncias, o mediador possui o Direito e/ou dever de não revelar a 
terceiros as informações de que possui ciência, em razão do exercício de sua 
profissão. Dessa forma, mesmo que instado pelo juiz de determinada causa, ou 
mesmo pelo Ministério Público, ou ainda pelo Tribunal de Justiça Estadual 
local, Ordem dos Advogados ou Defensoria Pública, tem ele o dever e/ou 
Direito de recusar a prestar informações de que possui conhecimento, em 
virtude do exercício de sua profissão. 

 

Outro aspecto relevante da confidencialidade é o que deve ocorrer em relação às 

informações apresentadas durante as reuniões individuais. Diante dessa situação, é 

prudente que mediador verifique com a parte que informações devem ser mantidas em 

sigilo e quais poderiam ser compartilhadas com a outra parte. Sobre esse aspecto, 

explicam Flávia Pereira Hill et al.345 que: 

 

[...] habitando no cerne da mediação uma relação negocial entre os 
participantes, a revelação indiscriminada e sem a autorização de conteúdo 
privilegiado aos demais atores do conflito poderia potencialmente acarretar 
prejuízos negociais ou até mesmo relacionais de grande relevância.  

 

  

O princípio da boa-fé é o norteador a todo e qualquer comportamento, inclusive 

como vimos anteriormente. Assim, todo o procedimento deve ser conduzido pelas partes, 

em observância de uma conduta honesta, correta e transparente. 

 

Na sequência, a doutrina mais especializada apresenta outros princípios, de 

marcante importância; sem pretender esgotar o tema, elencaremos alguns: são eles, o 

 
343 Ibid. p. 131. 
344 Ibid. p. 132. 
345 Ibid. p. 133. 
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princípio da independência, da credibilidade, da competência, da diligência e do 

acolhimento das emoções dos mediados. 

 

O princípio da independência apresenta a regra de que o mediador deve atuar e 

permanecer desvinculado da mediação e das partes; assim, havendo qualquer 

circunstância que prejudique sua independência, o mediador deverá revelá-las, de modo 

que as partes possam decidir se o mediador permanecerá no processo ou não. Esse 

princípio está relacionado com a imparcialidade, de maneira que o artigo 5º e parágrafo 

único da Lei 13.140/15346 estabelecem que se aplicam ao mediador as mesmas hipóteses 

de impedimento e suspeição do juiz, e mais: ele tem o dever de informar às partes 

qualquer circunstância que venha a comprometer a sua imparcialidade, para que 

eventualmente possa ser recusado a participar da mediação. 

 

Acerca de tal princípio, pondera Francisco José Cahali347: 

 

Entendemos, porém, que, cientes as partes das circunstâncias envolvendo o 
mediador e as possíveis repercussões, nada impede que o escolham ou aceitem. 
Neste campo vige o princípio da autonomia da vontade, possibilitando a 
aceitação da situação em caráter excepcional. E como facilitador, pela sua 
habilidade, apenas favorecerá o diálogo, sendo que a solução dependerá 
exclusivamente da evolução dos mediados. 

 

O princípio da credibilidade estabelece que as partes, ao optarem pela mediação, 

o fazem porque acreditam na eficiência deste instrumento de resolução de conflitos; o 

princípio da competência dirige-se ao mediador, que deverá atuar quando tiver 

qualificação suficiente para atender a condução do processo. Nesse sentido, acrescentam 

Lia Regina Castaldi Sampaio e Adolfo Braga Neto348: 

 

Ao mediador cabe somente aceitar a tarefa de mediar quando tiver plena 
convicção de suas qualificações para atender os mediados em seus 
questionamentos, preocupações e expectativas. Em outras palavras, a ele cabe 
o poder de decidir se reúne condições mínimas para fazê-lo durante todo o 
processo. 

 
346 Art. 5º, parágrafo único.  A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, 
antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação 
à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas.  
347 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. Mediação: Conciliação: Tribunal Multiportas. 7. ed., 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 99. 
348 BRAGA NETO, Adolfo; SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. O que é mediação de conflitos.  São Paulo: 
Brasiliense, 2007. p. 41 



102 
 

 
 

O princípio da diligência estabelece a necessidade de prudência, cautela e atenção 

por parte do mediador acerca da condução do processo, empregando seus conhecimentos, 

a utilização das ferramentas, de modo que consiga colaborar na construção do diálogo.  

 

O princípio do acolhimento das emoções dos mediados; em linhas gerais, por esse 

princípio, o mediador que depara com as emoções dos mediados procura, em sua 

investigação, acolher os envolvidos nesse campo subjetivo, devendo ele ter sensibilidade 

e percepção em relação ao sentimento deles para que possa tratar do conflito por meio da 

comunicação. 349 

 

Todos os princípios mencionados são relevantes para caracterizar a mediação, 

direcionar o procedimento do mediador e dos contratantes. Nesse sentido é de se destacar, 

em relação às partes, a autonomia privada e a voluntariedade, pois tornam possível o 

cumprimento mais eficaz dos acordos obtidos na mediação, isto porque os participantes 

são os responsáveis pela elaboração e pelo cumprimento do acordo. Releva-se nesta 

oportunidade, o protagonismo, diante da crença de que os indivíduos conhecem suas reais 

necessidades e interesses.350  

 

Ainda, devemos sublinhar nesta oportunidade, mais uma vez, a cooperação, isto 

porque, na mediação a cooperação é fundamental para que as soluções sejam pautadas no 

benefício mútuo, alcançando resultados duráveis. A esse respeito, apontam Diogo A. 

Rezende de Almeida e Fernanda Paiva que diferentemente do litígio, “a mediação visa 

incluir o outro, ao invés de excluí-lo, investindo esforços em atender seus interesses e 

necessidades, respeitar seu ponto de vista e co-operar (operar conjuntamente) para a 

solução do conflito”. Nesse sentido, incluir o interesse alheio não significa abdicar de 

seus próprios interesses, “pelo contrário, gera reciprocidade, contribuindo para uma 

solução de benefício mútuo”.351 A boa-fé confere transparência a todo o processo e 

demanda cooperação, respeito e consideração mútuos e a confidencialidade sobressai e 

atrai pelo sigilo acerca de todos os seus aspectos.352  

 
349 Ibid. p. 43 a 48. 
350 ALMEIDA, Diogo A. Rezende de; PAIVA, Fernanda. Princípios da mediação de conflitos.  In: 
ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; Jonathan, Eva. Mediação de conflitos: para iniciantes, praticantes 
e docentes. 2. ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus Podium, 2019. p. 102-103. 
351 Ibid. p. 102. 
352 Ibid. p. 104. 
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3.4. Papel do mediador  

 

O mediador extrajudicial, de acordo Antonio Carlos Ozório Nunes353, “é o terceiro 

imparcial, escolhido ou aceito pelas partes, que as auxilia a identificar ou desenvolver 

soluções consensuais para a controvérsia”. 

 

Os mediadores são os profissionais especializados que detêm o domínio sobre as 

técnicas da mediação, de maneira que, por meio de seu trabalho, auxiliarão no 

restabelecimento da comunicação das partes, objetivando o acordo e a resolução do 

conflito estabelecido por elas.354  

 

Nesse sentido, Fernanda Tartuce355 destaca que mediar é “tarefa complexa que 

demanda preparo, sensibilidade e habilidades”. A autora defende que:  

 

o mediador precisa ser apto a trabalhar com resistências pessoais e obstáculos 
decorrentes do antagonismo de posições para restabelecer a comunicação entre 
os participantes. Seu papel é facilitar o diálogo para que os envolvidos na 
controvérsia possam protagonizar a condução de seus rumos de forma não 
competitiva. 

 

O artigo 9º da Lei de 13.140/15356 diz que o mediador extrajudicial poderá ser 

qualquer pessoa capaz, desde que tenha a confiança das partes e que seja pessoa 

qualificada para exercer a atividade; ainda, não há exigência de integrar qualquer tipo de 

conselho, entidade de classe, ou associação ou nele inscrever-se.  

 

Sobre esse tema, diz Antonio Carlos Ozório Nunes357: 

 

Embora questionado por alguns, há méritos nessa opção, pois faculta a mais 
pessoas o acesso à mediação, seja como mediador, seja como pessoa 
interessada. Evita, ainda, o cartorialismo, ou seja, a concentração do 

 
353 NUNES, Antonio Carlos Ozório Nunes. Manual de Mediação. Guia Prático para conciliadores. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 78. 
354 Art. 4º, § 1o O mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o 
entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito.   
355 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 4. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 288 (VitalBook file). 
356 Art. 9o Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das 
partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, 
entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se.  
357 NUNES, Antonio Carlos Ozório Nunes. Manual de Mediação. Guia Prático para conciliadores. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 79. 
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monopólio da atividade a grupos ou classes, que em muitas situações pode não 
ser adequado. 

 

A lei não estabelece especificamente um critério acerca da formação do mediador 

que atue extrajudicialmente; pondera-se, todavia, que a qualificação do mediador exige 

estudos específicos e contínuos para o bom aprimoramento; trata-se de realizar a boa 

gestão de conflitos, valer-se das técnicas disponíveis, adquirir experiência e boa 

percepção da situação em que se encontram os mediados.358 

 

A esse respeito, vale destacar o Enunciado 47 da I Jornada de Prevenção e 

Solução Extrajudicial de Conflitos do Conselho da Justiça Federal, que diz: “a menção 

à capacitação do mediador extrajudicial, prevista no art. 9.º da Lei n. 13.140/2015, indica 

que ele deve ter experiência, vocação, confiança dos envolvidos e aptidão para mediar, 

bem como conhecimento dos fundamentos da mediação, não bastando formação em 

outras áreas do saber que guardem relação com o mérito do conflito”.359 

 

Na sequência, o mediador, uma vez designado para esta atuação, não poderá atuar 

como árbitro, nem como testemunha; nem, pelo período de um ano, assessorar, 

representar ou patrocinar qualquer das partes, após a última reunião, assim estabelecido 

pelas regras dos artigos 7º e 6º da Lei 13.140/15.360 Neste último aspecto, tal impedimento 

refere-se à atuação em questões diferentes daquelas que foram objeto da mediação, sendo 

o impedimento para estas questões, absoluto e definitivo.361 

 

No contexto da mediação comercial, a escolha do mediador é essencial à eficácia 

da mediação, sendo importante que o mediador tenha perfil e habilidades específicas para 

o mundo dos negócios e ser reconhecido como “alguém que possua competência e 

 
358 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. 4. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: MÉTODO, 2018. p. 300-301 (VitalBook file). 
359 Idem. 
360 Art. 7º O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como testemunha em processos 
judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador. Art. 6º O mediador fica 
impedido, pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que atuou, de assessorar, 
representar ou patrocinar qualquer das partes.  
361 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. Mediação: Conciliação: Tribunal Multiportas. 7. ed, 
rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 81 
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autoridade na condução do processo de mediação”, inserir-se no contexto do conflito de 

modo a transmitir confiança e empatia.362 

 

Destaca Daniela Gabbay363 que o mediador tem o papel facilitador da 

comunicação entre as partes, assim, 

 

[...] o mediador contribui para melhor fluxo de informação e esclarecimento da 
controvérsia, com a utilização de técnicas que buscam manter as partes na mesa 
e incentiva-las a gerar resultados ganha-ganha, sem polarizar o conflito, 
criando valor a partir da satisfação dos interesses envolvidos, com 
confidencialidade e custo baixo.   

 

Enfatiza Lia Regina Castaldi Sampaio, que, na mediação, o mediador não se 

confunde com o consultor, pois a este cabe aconselhar e direcionar, e ao mediador caberá 

a tarefa de escutar as partes, permitir que escutem a si próprias e deixem aflorar as reais 

intenções e soluções, com humildade em sua intervenção, pois os atores do conflitos são 

os que devem solucionar suas questões, auxiliando-os na busca da responsabilidade não 

só onde se instalou o conflito, mas também no que poderá ser construído para o futuro; 

posto isto, é ferramenta produtiva nos conflitos da área empresarial.364  

 

Denise Manfredi e Marc Burbridge asseveram que a mediação empresarial ou 

corporativa tem lugar nas disputas entre empresas que, por enfrentarem litígios, estão 

amparadas por advogados; diante disso, os autores enfatizam que relevante se mostra ao 

profissional da mediação o conhecimento dos aspectos negociais, bem como do Direito 

Empresarial e do comportamento humano.365 

 

Ainda, destacam os autores que o mediador deve mostrar habilidade em conquistar 

a confiança das partes na disputa, de modo que possam acreditar em seu compromisso 

 
362 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 144. 
363 GABBAY, Daniela. Mediação de Conflitos no âmbito jurídico: o crescimento da mediação empresarial 
no Brasil. In: Cadernos FGV projetos, v. 10, n. 26, p. 65, dez., 2015. 
364 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. Mediação nas e entre empresas. In: BRAGA NETO, Adolfo; SALES, 
Lilia Maia de Moraes. Aspectos atuais sobre a mediação e outros métodos extra e judiciais de resolução 
de conflitos. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012. p. 128-129. 
365 MANFREDI, Denise; BURBRIDGE, Marc. Mediação corporativa: desenvolvendo o diálogo estratégico 
no ambiente de negócios. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; Jonathan, Eva. Mediação de 
conflitos: para iniciantes, praticantes e docentes. 2. ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus Podium, 2019. 
p. 376. 
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com a imparcialidade e sigilo, e apresentar informações sigilosas, intenções e interesses 

para que haja possibilidade de auxiliá-los com possíveis soluções.366  

 

Além disso, o mediador, ao estimular o diálogo entre as partes, deve observar 

aspectos específicos que se mostram mais intensos no ambiente empresarial, como “o 

status, o papel de cada um, a identidade, a autonomia, a apreciação e a afiliação”, de modo 

que “todos querem ser considerados importantes, ser reconhecidos, incluídos, ter 

autonomia e ser respeitados em seus papéis”.367 

 

 

3.5. Papel do advogado na mediação   

 

A atuação do advogado na mediação é matéria de suma importância. O advogado 

tem suas atividades estabelecidas pela legislação, como a postulação ao judiciário, 

consultoria e assessoria jurídica.368 No entanto, é esperado que sua atuação contemple 

também a mediação e os outros meios de solução de conflitos, em postura colaborativa e 

ética, de modo a promover a conciliação entre as partes e evitar litígios.369 

 

A esse respeito, destacam Patricia O. Santos de Grande e Flávia A. Wendel 

Carneiro Queiróz que “a presença do advogado na mediação é fundamental e deve 

acontecer em todas as suas fases, que vão da escolha pelo método ao termo de 

encerramento”.370 

 
366 Ibid. 
367  Ibid.  
368 Art. 1º São atividades privativas de advocacia: I - a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e 
aos juizados especiais; II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas - LEI Nº 8.906, DE 4 
DE JULHO DE 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Código Civilivil_03/Leis/L8906.htm. Acesso em: 02 
jul. 2019. 
369 Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado Democrático de 
Direito, dos Direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da Justiça e da paz 
social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os 
valores que lhe são inerentes. Parágrafo único. São deveres do advogado: VI - estimular, a qualquer tempo, 
a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios - 
CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB - ANEXO 
ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 02/2015 – CFOAB. Disponível em: http://www.oabsp.org.br/codigo-de-
etica-2016. Acesso em: 02 jul. 2019. 
370 GRANDE. Patricia O. Santos de. QUEIRÓZ. Flávia A. Wendel Carneiro. O papel do advogado na 
mediação. Migalhas. 6/04/2017. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI256903,21048-O+papel+do+advogado+na+mediacao. Acesso 
em: 02 jul. 2019.  
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Na mediação entre empresas, o advogado tem papel fundamental; ao defender os 

interesses de seu cliente, o conhecimento que possui acerca do processo conduz as partes 

a alcançarem um bom acordo, que potencialize seus ganhos.371 

 

Alexandre Palermo Simões, a esse respeito, elucida372: 

 

Se, por um lado, o advogado possui papel relevante no momento da elaboração 
da cláusula contratual de resolução de futuros litígios, é também na ausência 
da previsão contratual que o advogado assumirá papel ainda mais 
preponderante, sugerindo que as partes possam resolver a situação litigiosa 
pela via da mediação.  

 

Fernanda Rocha Lourenço Levy apresenta as principais funções do advogado na 

mediação: a primeira é de “indicar a mediação”, por meio de análise do caso e segundo o 

critério de adequação ou como etapa prévia a outras medidas jurídicas; ainda, na formação 

o negócio jurídico, indicando a previsão da mediação no contrato, ou de modo escalonado 

a outros meios de resolução de conflitos; a segunda função é “auxiliar na escolha do 

mediador”, indicando às partes as instituições que atuam na área e eventualmente, listar 

profissionais com a qualificação adequada.373  

 

Ainda conforme a autora, a terceira função é “examinar o termo de compromisso 

de mediação”, que será subscrito pelas partes, analisar as questões que podem repercutir 

na esfera jurídica de seus clientes. A quarta é “participar das reuniões de mediação”, 

oportunidade em que é sempre bem-vindo, para dar o suporte jurídico ao cliente, a 

consultoria e auxiliá-lo nas tomadas de decisão, sem prejuízo da atuação das partes, que 

devem expressar seus interesses, além das questões jurídicas. A quinta função, por fim, 

conforme a autora, é a de “oferecer suporte jurídico para seu cliente e elaborar os termos 

do acordo”, enfatizando que o mediador não deve expressar aconselhamento jurídico.374 

 

 
371 MANFREDI, Denise; BURBRIDGE, Marc. Mediação corporativa: desenvolvendo o diálogo estratégico 
no ambiente de negócios. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; Jonathan, Eva. Mediação de 
conflitos: para iniciantes, praticantes e docentes. 2. ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus Podium, 2019. 
p. 377; BEER, Veronica. Mediação empresarial e os advogados. In: BRAGA NETO, Adolfo. Vários 
autores. Mediação empresarial: experiências brasileiras. Editora CLA cultural. São Paulo. 2019. p. 289-
293. 
372 SIMÕES, Alexandre Palermo. Mediação nos conflitos comerciais. In: BRAGA NETO, Adolfo. Vários 
autores. Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo: Editora CLA cultural, 2019. p. 39. 
373 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 160-161. 
374  Ibid. p. 161-163. 
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Patricia O. Santos de Grande e Flávia A. Wendel Carneiro Queiróz afirmam que 

apesar da visão negativa que a sociedade possui dos conflitos, benefícios podem surgir se 

forem enfrentados de modo consciente, por meio da medição transformativa, ou seja, com 

a proposta de empoderamento dos envolvidos, com o encorajamento à autonomia da 

solução do conflito por meio do diálogo e da responsabilidade.375 

 

Nesse contexto, a atuação do advogado mostra-se imprescindível, pois este 

profissional deve mostrar-se preparado para assessorar clientes, antes mesmo da escolha 

pelo método, como alternativa ao litígio em processo judicial, mostrando as vantagens e 

efeitos jurídicos decorrentes do método.376 

 

Por esta razão, a mediação não tem a pretensão de substituir nenhum outro meio 

de solução de conflito e tampouco prejudicar o trabalho do advogado, mas auxiliar na 

composição de uma atuação estratégica e colaborativa deste profissional. Além disso, as 

orientações jurídicas necessárias durante a sessão de mediação são exclusivamente 

prestadas pelo advogado para construção do consenso.377   

 

 

3.6. As vantagens da mediação comercial nos conflitos contratuais.  

 

O proveito da medição para solução de conflitos projeta-se em várias áreas e vai 

além da solução e encerramento de demanda judicial ou arbitral; pode ser aplicada no 

tratamento de conflitos mesmo que deles não decorra um processo. Dentre as áreas, há a 

mediação familiar, empresarial ou corporativa, justiça restaurativa, mediação escolar, 

trabalhista, comunitária. No presente trabalho queremos evidenciar a mediação 

empresarial entre as empresas na relação estabelecida pelos contratos coligados e seus 

benefícios na solução de controvérsias. 

 
375 GRANDE, Patricia O. Santos de; QUEIRÓZ, Flávia A. Wendel Carneiro. O papel do advogado na 
mediação. Migalhas. 6/04/2017. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI256903,21048-O+papel+do+advogado+na+mediacao. Acesso 
em: 02 jul. 2019. 
376 Idem; SIMÕES, Alexandre Palermo. Mediação nos conflitos comerciais. In: BRAGA NETO, Adolfo. 
Vários autores. Mediação empresarial: experiências brasileiras. Editora CLA cultural. São Paulo. 2019. 
p. 36-41. 
377 GRANDE, Patricia O. Santos de; QUEIRÓZ, Flávia A. Wendel Carneiro. O papel do advogado na 
mediação. Migalhas. 6/04/2017. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI256903,21048-O+papel+do+advogado+na+mediacao. Acesso 
em: 02 jul. 2019. 
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 De acordo com Fernanda Rocha Lourenço Levy, os meios privados de solução 

de conflitos têm como fundamento a liberdade de contratar, e, por meio da autonomia 

privada, podem escolher de forma livre o terceiro que coordenará a gestão de conflitos, 

de modo a proferir uma decisão, como o árbitro, ou auxiliando na composição 

amigável.378 

 

Nas relações empresariais, ainda aduz Fernanda Rocha Lourenço Levy que a 

mediação pode ocorrer internamente, como nas relações entre sócios, funcionários ou 

departamentos, e também, externamente, nos conflitos entre empresas, com compradores, 

distribuidores, franqueados, dentre outros; ressalta-se que, entre os benefícios, destacam-

se os custos reduzidos e a preservação das relações comerciais entre as partes.379 

 

No que diz respeito à terminologia, Fernanda Rocha Lourenço Levy utiliza do 

termo “mediação empresarial” como gênero, que contém duas espécies: a “mediação 

corporativa”, como aquela que envolve os conflitos internos da empresa, e “mediação 

comercial”, como aquela que se refere aos conflitos entre empresas, os conflitos 

externos.380 

 

O presente estudo, como vimos, refere-se à mediação como meios de resolução 

de conflitos entre empresas, conflitos estes oriundos da coligação contratual; sendo assim, 

preocupa-se com a mediação comercial, aquela em que, consoante Daniela Gabbay, “um 

terceiro neutro, o mediador, devidamente capacitado e especializado nesta área de 

atuação, auxilia as partes em disputa a chegarem a um acordo381 que melhor atenda às 

suas necessidades, possibilitando ainda a preservação das relações comerciais”, incluindo 

a administração do tempo.382 

 

Maria Cândida do Amaral Kroetz, a esse respeito, destaca ser a mediação um 

método informal e flexível que possibilita a abordagem do problema por diversos ângulos 

 
378 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 59-60. 
379 Ibid, 105-106.  
380 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 129-131. 
381 “Por mais que não se chegue a um acordo, a mediação costuma melhorar a compreensão das partes sobre 
a disputa”. (GABBAY, Daniela. Mediação de Conflitos no âmbito jurídico: o crescimento da mediação 
empresarial no Brasil. In: Cadernos FGV projetos, v. 10, n. 26, p. 65, dez., 2015. 
382 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. op. cit., p. 131. 
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com soluções criativas e inovadoras na harmonização dos interesses das partes em nova 

conjuntura, de forma a reavaliar a dinâmica da contratação com olhar mais prospectivo, 

abertos a buscar espaços propícios a frutíferos rearranjos.383  

 

A vantagem a ser ressaltada, de acordo com a autora, nos contratos que envolvem 

temas altamente técnicos e complexos é não necessitar explicar a outros a problemática, 

pois consome recursos e tempo, sendo que na mediação, as partes são detentores dos 

conhecimentos específicos necessários à compreensão da controvérsia, que somado à 

expertise técnica do mediador, superam impasses de maneira objetiva e célere.384   

 

Na gestão empresarial, os conflitos jurídicos e o modo de sua resolução causam 

grande impacto na vida econômica da empresa, apresentando-se a mediação, desse modo, 

com inúmeros benefícios. Acerca destes, podemos destacar a confidencialidade no 

procedimento, por verem preservadas a imagem das partes, a manutenção dos vínculos 

comerciais, cujas relações continuadas podem ser rompidas se submetidas ao confronto 

judicial, a rapidez, o baixo custo como indicativo de simplicidade procedimental; ainda, 

o aspecto de maior benefício está na eficácia do eventual acordo alcançado, visto que ele 

foi efetivamente desejado e construído pelos envolvidos, com altas chances de 

cumprimento por estes motivos.385  

Em complemento, Daniela Gabbay386, acerca das vantagens da mediação relatadas 

por quem participa do procedimento: 

 

Manutenção de relações continuadas, reestabelecendo comunicações entre as 
partes envolvidas; enfrentamento do conflito como uma oportunidade para 
melhorar e preservar as relações; possibilidade de gerar resultados ganha-
ganha;  garantia de fluxo de informação pelo mediador, que auxilia as partes a 
terem escuta ativa aos seus interesses para o esclarecimento da controvérsia; 
redução de custos na solução da disputa; prevenção de futuros conflitos; 
garantia de confidencialidade e autonomia da vontade das partes. 

 

 
383 KROETZ, Maria Cândida do Amaral. A mediação em contratos empresariais de longa duração. In: 
BRAGA NETO, Adolfo. Vários autores. Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo: 
Editora CLA cultural. 2019. p. 120. 
384 Ibid, p. 121-122. 
385 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 133-135. 
386 GABBAY, Daniela. Mediação de Conflitos no âmbito jurídico: o crescimento da mediação empresarial 
no Brasil. In: Cadernos FGV projetos, v. 10, n. 26, p. 65, de3z, 2015. 



111 
 

 
 

Destacando a confidencialidade e a autonomia das partes, James I. Mohr-Bell et 

al., diz: “a autonomia dos participantes na escolha e no direcionamento e o poder de 

decisão construído ao longo do processo são vantagens não encontradas em nenhum outro 

método de solução de conflitos”.387 

 

José Roberto Neves Amorim enfatiza os avanços da mediação empresarial, com 

aplicação no mundo empresarial, por mais complexa que seja a causa388: 

 

[...] embora grande parte do empresariado brasileiro ainda não considere o uso 
de soluções alternativas de conflitos, suas vantagens são irrefutáveis quando 
comparadas ao ajuizamento de ações no Judiciário, tais como celeridade, 
custos mais baixos, rito simplificado, solução que contempla os interesses das 
partes, qualificação dos mediadores e amplitude dos temas abordados pela 
mediação/conciliação empresarial. 

 

O autor relata que na mediação empresarial o elemento tempo tem muita 

relevância, pois relaciona-se aos custos que demandariam o litígio; em nosso país, com a 

morosidade da justiça e a cultura do litígio, as empresas precisam fazer previsões 

orçamentárias para custear as etapas do litígio no judiciário, que podem levar anos, entre 

primeira e segunda instâncias.389 

 

No mesmo sentido, afirma Daniela Gabbay que “na área empresarial, a mediação 

é bastante indicada para empresas que têm relação continuada entre si e buscam uma 

solução efetiva com economia de tempo e dinheiro”. Ao referir-se aos ganhos, aduz que 

“podem ser diretos e indiretos, pois muitas vezes na mediação também se evitam perdas 

de oportunidade e rompimento de relações continuadas em atividades empresariais”.390 

 
387 MOHR-BELL, James I.; TAVARES, Maria Cecilia Carvalho; VILELLA, Rosimeire; RUSSO, Vivian 
Aguiar. Benefícios da mediação empresarial no contexto empresarial: análise geral e exemplo prático de 
aplicação no setor de comercialização de combustíveis. In: BRAGA NETO, Adolfo. Vários autores. 
Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo: Editora CLA cultural, 2019. p. 145.  
388 AMORIM, José Roberto Neves. Avanços na mediação empresarial. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/avancos-da-mediacao-empresarial/. Acesso em 15 jul. 
2019. 
389 AMORIM. José Roberto Neves. Avanços na mediação empresarial. Disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/avancos-da-mediacao-empresarial/. Acesso em: 15 
jul. 2019. 
390 GABBAY, Daniela. Mediação de Conflitos no âmbito jurídico: o crescimento da mediação empresarial 
no Brasil. In: Cadernos FGV projetos, v. 10, n. 26, p. 65, dez., 2015. No mesmo sentido: MAIA, Andrea; 
ASSIS, João Afonso de; SOUZA, Mariana Freitas de. A mediação como ferramenta de pacificação nas 
empresas. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; Jonathan, Eva. Mediação de conflitos: para 
iniciantes, praticantes e docentes. 2. ed, rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus Podium, 2019. p. 393; 
MORAIS, Lilia Maia de Moraes Sales; ALENCAR, Emanuela Cardoso Onofre de. Mediando conflitos em 
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Na prática, a mediação comercial se apresenta adaptada ao mundo dos negócios; 

certo é que pode se apresentar como ad hoc, que será conduzida por um mediador sem o 

suporte administrativo de órgão institucional, ou como institucional, na qual a mediação 

será desenvolvida na câmara de mediação, segundo as regras procedimentais por ela 

estabelecidas, responsável pela administração do procedimento, como o gerenciamento e 

arquivo de documentos, organização dos encontros, disponibilidade de espaço adequado 

e painel de mediadores.391 

 

O mundo dos negócios se desenvolve em ritmo acelerado, e com essa desenvoltura 

há o surgimento de novas situações desafiadoras no campo da resolução de conflitos; no 

intuito de manter a competitividade e a longevidade, as empresas precisam inovar no 

tratamento das relações estabelecidas, tanto interna como externamente e gerir conflitos 

de maneira eficiente; desta maneira, é necessário identificar e entender os conflitos no 

contexto adequado e estabelecer a estratégia para a sua resolução, com qualidade, com o 

mínimo custo de tempo e dinheiro e com vistas à manutenção das relações comerciais.392  

 

Somado a isso, deve ser destacada a crise do sistema judiciário do Brasil, pelo 

excesso de demandas distribuídas e pela escassez de tempo disponível para ser dedicado 

aos casos de maior complexidade, em razão da obrigação de cumprimento de metas. 

No Brasil ainda prevalece a cultura beligerante, que deve ser combatida; para isso, 

ao invés de delegarem a um terceiro a decisão de seus conflitos, é preciso que as pessoas 

chamem para si a responsabilidade de solucionar seus próprios conflitos. Nesse sentido, 

a mediação aparece como meio de resolução sério, completo e eficaz, que não se ajusta 

apenas aos conflitos familiares, percepção esta equivocada, que, por tempos, foi 

estabelecida no meio jurídico. Vale esclarecer que a mediação é o meio apropriado para 

restabelecer a comunicação entre as partes, solucionar conflitos com grandes 

possibilidades de serem respeitados e cumpridos os seus termos.393   

 

 
empresas. Revista de Direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. v. 45, n. 144, p. 165-174, 
out./dez. 2006; p. 165-169. 
391 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 143-144. 
392 MAIA, Andrea; ASSIS, João Afonso de; SOUZA, Mariana Freitas de. A mediação como ferramenta de 
pacificação nas empresas. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; Jonathan, Eva. Mediação de 
conflitos: para iniciantes, praticantes e docentes. 2. ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus Podium, 2019. 
p. 387-388. 
393 Ibid. p. 390-393. 
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Tania Almeida da Silva e Gilberto Martins de Almeida constatam que no mundo 

empresarial as controvérsias eram submetidas à negociação e ao ajuizamento, e com o 

tempo, outros meios mais adequados foram surgindo, como a arbitragem e mais 

recentemente novas necessidades têm ocasionado adoção de meios que assegurem maior 

celeridade, economia e protagonismo das partes na resolução das controvérsias. Nesse 

sentido a mediação chama atenção pela forma em que praticada.394    

 

Sabe-se que nas empresas os conflitos costumam ser compostos por fatores 

objetivos, de perspectiva em que prevalecem o mecanicismo da causa e efeito e o aspecto 

racional, típicos do ambiente empresarial, sendo que os meios de soluções tradicionais 

têm consigo esta motivação.395  

 

No entanto, a análise das estruturas e performance organizacionais possibilita a 

percepção da natureza híbrida, subjetiva e objetiva, dos conflitos empresariais, de modo 

que organizando-se as questões relacionais seja possível viabilizar a atuação dos aspectos 

produtivos de forma mais produtiva. Assim, “a pauta subjetiva dos relacionamentos passa 

a integrar o escopo de análises e de intervenções, viabilizando o destravamento dos 

diálogos e a ampliação do leque de soluções para controvérsias.”396  

No universo empresarial, pelo seu dinamismo, a intensa aceleração das mudanças 

e inovações características podem gerar os conflitos e requerem meios de resoluções que 

atendam às necessidades; nesse sentido, destacam Tania Almeida da Silva e Gilberto 

Martins de Almeida397:  

 

Nessa trilha, não por acaso, a análise sistêmica do funcionamento das 
corporações revela que a lista de desafios a serem cuidados deixa perplexos 
gestores experientes e novos empreendedores e, nas mais variadas atividades 
empresariais, cada vez mais os conflitos nascem de descompassos nas 
tentativas de adequação ao dinamismo da vida e dos negócios. 

 

Na atualidade, vivemos em um mundo interdependente e de intensificação dos 

conflitos, por isso o “diálogo como instrumento e a colaboração como postura passam a 

 
394 SILVA, Tania Almeida; ALMEIDA, Gilberto Martins de. Prevenção e resolução de conflitos 
empresariais: Mediação e outros procedimentos. In: RODAS, João Grandino (coordenadores) ... [et al.]. 
Visão Multidisciplinar das soluções de conflitos no Brasil. 1ª edição. Curitiba: editora Prismas, 2018; p. 
520.     
395 Ibid. p. 521-522.    
396 Ibid. p. 522. 
397 Ibid. p. 523. 
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compor o temário de todos os fóruns de entendimento”. Nesse sentido, a ampliação do 

acesso à justiça e o sistema multiportas, sendo certo que “o mundo corporativo tem sido 

uma das áreas que mais proveito usufrui da evolução no sistema de resolução de 

controvérsias”.398 

 

Com efeito, a mediação no mundo corporativo é instrumento que pode atuar com 

mapeamento especializado ou combinada com a arbitragem e os dispute boards no auxílio 

de quaisquer negociações, a qualquer tempo e em inúmeros cenários. Além disso, a 

mediação tem ampla atuação, e isto ocorre399: 

 

[...] porque está pautado no diálogo (buscando entendimento), na autonomia 
da vontade (propiciando sua eleição e a autoria das soluções), na construção 
do consenso (viabilizando a harmonização de diferenças), nas soluções 
customizadas e de benefício mútuo (respeitando o modelo de negócio e 
visando o atendimento das necessidades de todos), no olhar para o futuro e 
para a continuidade dos relacionamentos, e na efetividade, exequibilidade e 
sustentabilidade dos acordos. 

 

Desta maneira, o ambiente corporativo enaltece a mediação e o diálogo para os 

contratos com parceiros, fornecedores e clientes, sendo os stakeholders externos, dentre 

eles, fornecedores e credores os integrantes de rede de relacionamento continuado que se 

beneficiam deste método.400  

 

Diante de todo o exposto, nos contratos coligados, as empresas podem se 

beneficiar com a adoção da mediação na solução de conflitos com seus parceiros, 

fornecedores e eventualmente todos que façam parte da rede de relacionamentos. 

 

Tania Almeida da Silva e Gilberto Martins de Almeida destacam por que o mundo 

empresarial aprecia a mediação: 

 

Devido a seus inúmeros benefícios e desdobramentos, dentre os quais o de que 
a mediação atende expectativas ao considerar os modelos de negócio e as 
realidades comerciais locais e globais, viabilizando soluções Taylor-made 
pautadas no benefício mútuo e conduzidas com sigilo. É, assim, instrumento 
de prevenção e resolução de conflitos que permite o exercício da autonomia da 
vontade para elegê-lo, escolher quem vai administra-lo (com competência, 

 
398 Ibid. p. 524-525. 
399 SILVA, Tania Almeida; ALMEIDA, Gilberto Martins de. Prevenção e resolução de conflitos 
empresariais: Mediação e outros procedimentos. In: RODAS, João Grandino (coordenadores) ... [et al.]. 
Visão Multidisciplinar das soluções de conflitos no Brasil. 1. ed. Curitiba: editora Prismas, 2018. p. 526. 
400 Ibid. p. 528-529. 
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diligência e imparcialidade), e determinar o tempo de sua duração, garantindo 
aos próprios players a oportunidade para a autoria das soluções. 

 

Ainda, como já foi ressaltado anteriormente, a mediação permite que as partes 

possam tomar decisões com o controle dos procedimentos e dos resultados, pautada no 

diálogo colaborativo, redução de custos, celeridade e preservação dos relacionamentos.401 

 

É certo que no Brasil estamos a caminho da mudança de cultura; a esse respeito, 

destacamos o mediation pledge, do International Institute for Conflict Prevention & 

Resolution (CPR)402, nos Estados Unidos, e o pacto de mediação, lançado em novembro 

de 2014 na FIESP-CIESP, com o objetivo de expansão da mediação empresarial no 

Brasil, que está direcionado ao compromisso das empresas, advogados, dentre outros, de 

difundir e considerar os métodos consensuais de resolução de conflitos.403  

Por meio deste pacto, “entidades e empresas assumiram o compromisso de 

incentivar práticas de métodos consensuais na solução de conflitos, como a mediação e a 

conciliação, antes de ingressar no Judiciário”, de modo a fortalecer a cultura da 

pacificação.404 

 
401 SILVA, Tania Almeida; ALMEIDA, Gilberto Martins de. Prevenção e resolução de conflitos 
empresariais: Mediação e outros procedimentos. In: RODAS, João Grandino (coordenadores) ... [et al.]. 
Visão Multidisciplinar das soluções de conflitos no Brasil. 1. ed. Curitiba: editora Prismas, 2018. p. 530. 
402 Disponível em: https://www.cpradr.org/resource-center/adr-pledges/21st-century-pledge. Acesso em: 
24 nov. 2019. 
403 “Pacto de Mediação: Reconhecemos que: – A resolução de disputas por mecanismos consensuais, 
notadamente a negociação, a conciliação e a mediação, é uma prioridade de nossas empresas, instituições 
e organizações, a curto e longo prazos; – Se comparados com a prática contenciosa de resolução de 
controvérsias, tais métodos oferecem vantagens, entre as quais se destacam a economia de dinheiro e de 
tempo, a redução de danos a relacionamentos importantes para os negócios e a minimização quanto às 
incertezas dos resultados; – A adoção organizada e sistemática de melhores práticas e métodos adequados 
para o gerenciamento e a resolução de disputas é a melhor maneira de atender aos nossos interesses e 
daqueles com quem nos relacionamos, nacional e globalmente; – A constante inovação e o aprimoramento 
dos mecanismos de solução de disputas constituem aspirações de nossa sociedade; – Métodos consensuais 
são formas de engajamento da sociedade civil na resolução de seus próprios conflitos e disputas, e 
representam a quebra do paradigma  da dependência do Estado para a pacificação social, proporcionando 
um exercício da cidadania e um exemplo de responsabilidade social; o uso desses métodos deve nortear a 
conduta de todo cidadão desde a mais tenra idade, motivo pelo qual deve ser ensinada e praticada em escolas 
e universidades; Assim sendo, subscrevemos o seguinte “Pacto de Mediação”: Assumimos o 
COMPROMISSO de adotar, interna e externamente, práticas afinadas com os métodos consensuais de 
solução de controvérsias, tais como a negociação, a conciliação e a mediação, quando apropriadas, com o 
objetivo de estabelecer e aprimorar constantemente processos de gestão e resolução de disputas, de maneira 
colaborativa, integrativa, eficiente e sustentável. Nome da Instituição/Empresa: Nome e Cargo do 
Signatário: Assinatura: Data:”. In: KAZUO, Watanabe; GABBAY, Daniela Monteiro. O Pacto de 
Mediação Empresarial, Revista Brasileira de Arbitragem (© Comitê Brasileiro de Arbitragem CBAr & 
IOB; Kluwer Law International, v. 12, n. 46, p. 18-19, 2015. 
404 GOUVEIA, Ariett. Fiesp, Ciesp, entidades e empresas assinam ‘Pacto pela mediação’, Agência 
Indusnet Fiesp. Nov/2014. Disponível em: https://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-ciesp-entidades-e-
empresas-assinam-pacto-pela-mediacao/. Acesso em: 05 ago. 2019. 
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Sidney Sanches entende pela necessidade de se encontrar novas opções para a 

solução de conflitos no país; nesse sentido, afirmou que405: 

 

Aprendemos, na faculdade de direito, a litigar, a propor a ação e nos defender 
de uma ação em juízo. Essa cultura levou a isso que acontece com a Justiça 
atualmente. A solução não é mais a Justiça, que deve ser evitada ao máximo, 
até porque isso interessa ao país. Precisamos encontrar meios alternativos. 

 

A esse respeito, complementa Carlos Alberto Carmona406:  

 

Em um primeiro momento, parece que a mediação vai funcionar porque o 
Judiciário não funciona, mas não é assim. Estamos falando de meio adequado 
de solução de controvérsias. O que temos pela frente não é um mecanismo de 
equilíbrio do poder judiciário, mas da sociedade, que é muito mais importante. 
Precisamos criar a consciência de que esse é um mecanismo para resolver 
algumas controvérsias, mas não todas. Um sistema multiportas é sinônimo de 
país evoluído. Para isso estamos criando também um novo profissional. Vamos 
incentivar nossos alunos para que cada um encontre o mecanismo de solução 
de litígios onde se adapte melhor. Não é um mecanismo de solução de 
controvérsias para equilibrar um momento ruim do Judiciário. Estamos criando 
uma iniciativa para o futuro. Seja o que tiver que acontecer com o poder 
judiciário, a mediação e a conciliação vão sempre encontrar lugar em qualquer 
sociedade [...] 

 

Conforme Kazuo Watanabe e Daniela Monteiro Gabbay, no Brasil, o pacto de 

mediação empresarial foi um marco ao desenvolvimento e à divulgação dos meios 

consensuais de solução de conflitos; foi inspirado em experiências internacionais, com o 

objetivo de implementar a mediação, estimular o compartilhamento de experiências e o 

desenvolvimento de boas práticas de mediação na gestão das disputas.407  

 

Relevante se mostrou o pacto, pois a sociedade não deve se valer apenas do Estado 

para solucionar os conflitos, mas sim de todos os mecanismos extrajudiciais, pois a justiça 

e sua organização dependem da sociedade e das empresas; por meio do conhecimento é 

possível escolher estrategicamente a forma de solução de conflitos pelo critério da 

adequação, qualidade e benefícios oferecidos pelos diferentes métodos.408  

 
405 GOUVEIA, Ariett. Fiesp, Ciesp, entidades e empresas assinam ‘Pacto pela mediação’, Agência 
Indusnet Fiesp. Nov/2014. Disponível em: https://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-ciesp-entidades-e-
empresas-assinam-pacto-pela-mediacao/. Acesso em: 05 ago. 2019. 
406 Ibid. 
407 KAZUO, Watanabe; GABBAY, Daniela Monteiro. O Pacto de Mediação Empresarial, Revista 
Brasileira de Arbitragem (© Comitê Brasileiro de Arbitragem CBAr & IOB; Kluwer Law International, 
v. 12, n. 46, p. 7, 2015. 
408 “Quanto aos benefícios proporcionados pela utilização de mecanismos consensuais de solução de 
conflitos, como, por exemplo, a mediação, costuma-se apontar os seguintes: (i) solução rápida das disputas, 
com economia de tempo; (ii) redução de custos diretos e indiretos na resolução dos conflitos; (iii) 
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Kazuo Watanabe, acerca do pacto de mediação, enfatizou sua importância 

histórica para a sociedade brasileira, promovendo reflexão sobre a situação da justiça 

brasileira e também sobre “a morosidade e a incerteza das decisões judiciais”, baseados 

em dados da justiça, em que dos 95 milhões de processos que tramitaram em 2013, 60% 

já estavam pendentes do ano anterior e do crescente número de processos por ano.409  

 

Diante do que foi exposto, a mediação é meio adequado a solução de conflitos 

comerciais no contexto empresarial, perante parceiros e fornecedores que se mantem 

relação contratual continuada; na relação contratual coligada os conflitos surgem de 

maneira intensificada, dada a complexidade dos negócios sujeitos a essa relação, pela 

pluralidade de prestações ou multiplicidade de partes que requeiram observância de 

análise e soluções práticas, sistemáticas e que considerem a especificidade de tratamento 

da controvérsia. 

 

Assim, a mediação se destaca pelas suas vantagens, ao conferir às partes o poder 

de decisão, a confidencialidade, a celeridade, redução de custos diretos e indiretos e a 

manutenção e fortalecimento das relações comerciais.  

 

 

3.7. Convenção de mediação privada 

 

Os contratos coligados são aqueles formados pela pluralidade de contratos que 

contém um vínculo de interdependência, com conexão de causas, necessários para 

viabilizar e instrumentalizar operações econômicas mais complexas. 

 

A escolha pela mediação pode ser feita por meio de cláusula contratual, antes da 

configuração do conflito ou também pela iniciativa das partes, após a configuração do 

conflito. 

 
preservação das relações continuadas, buscando o reestabelecimento da comunicação e do diálogo entre os 
envolvidos; e (iv) diminuição de incertezas quanto aos resultados e maior satisfação, uma vez que as 
próprias partes constroem a solução da controvérsia”. In: KAZUO, Watanabe; GABBAY, Daniela 
Monteiro. O Pacto de Mediação Empresarial, Revista Brasileira de Arbitragem (© Comitê Brasileiro de 
Arbitragem CBAr & IOB; Kluwer Law International, v. 12, n. 46, p. 8, 2015. 
409 GOUVEIA, Ariett. Fiesp, Ciesp, entidades e empresas assinam ‘Pacto pela mediação’, Agência 
Indusnet Fiesp. Nov/2014. Disponível em: https://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-ciesp-entidades-e-
empresas-assinam-pacto-pela-mediacao/. Acesso em: 05 ago. 2019. 
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Desta forma, para ser estabelecida a mediação comercial não há obrigatoriedade 

da previsão contratual, bastando que as partes optem pelo procedimento de mediação, por 

meio da escolha de instituição gestora ou de um mediador. Todavia, cláusulas especiais 

para resolução de conflitos têm sido comuns nos contratos comerciais, como as cláusulas 

de arbitragem, de mediação e as mistas ou escalonadas (cláusulas med-arb ou arb-med)410 
411, que podem ocorrer antes ou durante a arbitragem.412  

 

Assim, após a instauração do conflito, as partes podem optar por este meio de 

solução. No entanto, se mostra mais prudente, em uma relação comercial, pensar nas 

possibilidades de conflito antes mesmo de sua ocorrência, planejando o meio de solução 

 
410 A exemplo de cláusulas escalonadas indicando instituição – CAM-CCBC – Centro de Arbitragem e 
Mediação. 
CLÁUSULA PADRÃO ESCALONA MED-ARB.: Qualquer controvérsia originária do ou relacionada ao 
presente contrato, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será submetida obrigatoriamente à 
Mediação, administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
(“CAM-CCBC”), de acordo com o seu Roteiro e Regimento de Mediação, a ser coordenada por Mediador 
participante da Lista de Mediadores do CAM-CCBC, indicado na forma das citadas normas. A controvérsia 
não resolvida pela mediação, conforme a cláusula de mediação acima, será definitivamente resolvida por 
arbitragem, administrada pelo mesmo CAM-CCBC, de acordo com o seu Regulamento, constituindo-se o 
tribunal arbitral de três árbitros, indicados na forma do citado Regulamento. 
CLÁUSULA DETALHADA ESCALONADA MED-ARB.: 1- Qualquer controvérsia originária do ou 
relacionada ao presente contrato, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será submetida 
obrigatoriamente à Mediação, administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”), de acordo com o seu Roteiro e Regimento de Mediação, a ser coordenada 
por Mediador participante da Lista de Mediadores do CAM-CCBC, indicado na forma das citadas normas. 
1.1- A controvérsia não resolvida pela mediação, conforme a cláusula de mediação acima, será 
definitivamente resolvida por arbitragem, administrada pelo mesmo CAM-CCBC, de acordo com o seu 
Regulamento. 2.1- A arbitragem será administrada pelo CAM-CCBC e obedecerá às normas estabelecidas 
no seu Regulamento, cujas disposições integram o presente contrato. 
2.2- O tribunal arbitral será constituído por [um/três] árbitros, indicados na forma prevista no Regulamento 
do CAM-CCBC. 2.3-. A arbitragem terá sede em [Cidade, Estado]. 2.4-. O procedimento arbitral será 
conduzido em [idioma]. 2.5-. [lei aplicável]. Disponível em: https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-
arbitragem-mediacao/resolucao-de-disputas/arbitragem/modelos-de-clausula/. Acesso em: 12 nov. 2019. 
411 Modelo - Cláusula Escalonada - Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP. Em 
caso de existência de qualquer conflito decorrente da interpretação ou execução deste Contrato, as Partes 
envidarão seus melhores esforços para solucionar o referido conflito amigavelmente. Não sendo resolvida 
a controvérsia, as Partes convencionam em solucioná-la por mediação, de acordo com as disposições do 
Regulamento de Mediação da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP. A Câmara 
apresentará às Partes a lista de seus mediadores para que estas indiquem o mediador que as auxiliará. O 
procedimento de mediação não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do Termo de 
Mediação, sendo que a qualquer das partes é permitido interrompê-lo a qualquer momento. No caso de as 
Partes não chegarem a um acordo, no prazo supracitado, o conflito será solucionado por arbitragem, a ser 
administrada pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP, na forma de seu 
Regulamento e sob as regras da Lei n° 9.307/96. Disponível em: 
http://www.camaradearbitragemsp.com.br/pt/res/docs/Clausula_Escalonada.pdf. Acesso em: 19 nov. 2019. 
412 GROSMAN, Claudia Frankel; BAYER, Sandra Regina Garcia Olivan. As oportunidades da aplicação 
da mediação no âmbito empresarial. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva. 
Mediação de conflitos: para iniciantes, praticantes e docentes. 2. ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus 
Podium, 2019. p. 408-409.  
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mais adequado e o estabelecimento das cláusulas enquanto o diálogo transcorre de modo 

harmônico e concordante. 

 

A esse respeito, Maria Cândida do Amaral Kroetz destaca a inclusão da cláusula 

de mediação como meio de resolução de conflitos nos contratos duradouros como uma 

plus valia às renegociações, especialmente quando se deseja a preservação da avença 

abalada pelos efeitos deletérios do tempo e adaptação à realidade superveniente.413  

 

A esse respeito, Daniela Gabbay salienta a escolha pela mediação de modo 

estratégico e baseada nos objetivos e interesses de cada parte; se realizada no contrato, as 

partes tendem a considerar a mediação observando critérios como o valor do negócio, 

tipo de litígio, custos envolvidos e relação entre as partes, podendo ser estipulada de 

maneira obrigatória antes de outro meio de solução de conflito, como a arbitragem ou 

jurisdição estatal.414  

 

Na atualidade, a contratação coligada, presente nos negócios mais complexos, por 

períodos de longa duração está cada vez mais comum; assim, diante de surgimento de 

conflito, em contexto em que há amplo acesso à justiça, as partes poderão valer-se do 

meio mais adequado de solução de conflitos, optando, além do judiciário, pela 

negociação, mediação, arbitragem, entre outros meios. 

 

Nesses casos, enfatizam Claudia Franquel Grosman e Sandra Regina Garcia 

Olivan Bayer, que também pode ser estabelecida a formação de um dispute board (DB) 

ou Comitê de Resolução de Disputas, nos casos de contratos de fornecimento de serviços 

de alta complexidade e de longa duração, como o de infraestrutura, que “consiste na 

formação de um comitê de especialistas no assunto que o contrato versa com a função de 

acompanhar a execução do mesmo, formular recomendações e decisões para as partes”.415 

 

 
413 KROETZ, Maria Cândida do Amaral. A mediação em contratos empresariais de longa duração. In: 
BRAGA NETO, Adolfo. Vários autores. Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo: 
Editora CLA cultural. 2019. p. 120. 
414 GABBAY, Daniela. Mediação de Conflitos no âmbito jurídico: o crescimento da mediação empresarial 
no Brasil. In: Cadernos FGV projetos, v. 10, n. 26, p. 68, dez. 2015. 
415 GROSMAN, Claudia Frankel; BAYER, Sandra Regina Garcia Olivan. As oportunidades da aplicação 
da mediação no âmbito empresarial. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva. 
Mediação de conflitos: para iniciantes, praticantes e docentes. 2. ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Ed. Jus 
Podium, 2019. p. 409. 
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Por isso, ainda que diante de um pequeno conflito entre duas empresas, o 

relacionamento pode ser afetado pela quebra da relação amigável entre elas. Assim, as 

relações nas atividades empresariais se beneficiam pela previsão contratual da realização 

da mediação antes da opção pela solução adjudicada.416    

Desta forma, melhor alternativa para as partes envolvidas em contratações 

coligadas em negócios complexos é a opção pela instituição de cláusulas de mediação, 

ou escalonada a outros meios, para que diante do surgimento do conflito, possam valer-

se, se assim quiserem, de tão eficiente ferramenta, prestigiando os meios adequados de 

solução de conflitos presentes em diversos diplomas legais e contribuindo na mudança de 

mentalidade. 

 

Nesse sentido, salienta Antonio Carlos Ozório Nunes417 o seguinte aspecto: 

 

Com o passar do tempo essas cláusulas ajudarão a construir uma maior cultura 
de autocomposição nos negócios privados. Com o estímulo da lei para os meios 
autocompositivos, aos poucos as pessoas saberão reconhecer os méritos do uso 
da mediação e incluirão as "cláusulas de mediação" nos contratos de forma 
geral. 

 

Segundo Fernanda Rocha Lourenço Levy, a estipulação contratual pode se 

apresentar por meio da cláusula de cortesia, da convenção de mediação, gênero composto 

pelas espécies cláusula de mediação e do compromisso de mediação e das cláusulas 

escalonadas418.419 

 

As referidas convenções expressam o meio por qual as partes escolhem a maneira 

e a forma que pretendem gerir as controvérsias presentes e futuras, por meio do exercício 

da autonomia privada.420 

 

 
416 Ibid. 
417 NUNES, Antonio Carlos Ozório. Manual de Mediação. Guia Prático para conciliadores. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 75 
418 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei no 9.307/96. 3. ed. rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2009. p. 34-35; ISOLDI, Ana Luiza. Principais aspectos relacionados 
à chamada cláusula escalonada também conhecida por cláusula med-arb no que toca o mecanismo 
da mediação. Disponível em: http://www.cbar.org.br/PDF/Artigo_1_Clausula_Escalonada_out-2012.pdf. 
Acesso em: 30 nov. 2019. 
419 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 165. 
420 Ibid. p. 167. 



121 
 

 
 

Desta maneira, ainda conforme a autora, a cláusula de cortesia identifica-se como 

a “previsão pela qual as partes estipulam que empreenderão conversações amigáveis, 

antes de buscarem outros meios disponíveis de solução de controvérsias, para resolver 

conflitos que venham a surgir atinentes à relação contratual existente entre elas”.421  

 

As cláusulas de cortesia não possuem efeitos jurídicos vinculantes, e por isso, as 

partes não estão obrigadas à mediação; diante da hipótese de seu desrespeito, cabe às 

partes o direito de pleitear as perdas e danos.422  Isto porque nestas, o que as partes 

pretendem é estabelecer um diálogo marcado pela cooperação, ou seja, uma comunicação 

eficiente de modo a facilitar o entendimento de questões que auxiliem o cumprimento da 

prestação estabelecida entre as partes.423  

 

A convenção de mediação privada, como mencionado anteriormente, é gênero em 

que são consideradas a cláusula de mediação e o compromisso de mediação como 

espécies. 

 

Assim, segundo Fernanda Rocha Lourenço Levy424, convenção de mediação 

privada é: 

 

[...] a previsão contratual realizada entre duas ou mais pessoas capazes, na qual 
fica estabelecido que as partes se comprometem a participar de um 
procedimento de mediação para tentarem resolver amigavelmente um conflito 
que verse sobre direito transacionável, existente ou que venha a existir entre 
elas, precedentemente à tutela jurisdicional estatal ou arbitral.   

 

Na sequência, apontada como espécie de convenção de mediação, a cláusula de 

mediação é aquela em que “duas ou mais pessoas juridicamente capazes elegem a 

mediação como meio consensual adequado para auxiliá-las a encontrar a solução de 

conflito, que venha a surgir entre elas decorrente do contrato”425; por outro lado, há 

também o compromisso de mediação, qualificado como aquele em que “diante do conflito 

já eclodido, as partes acordam em submetê-lo à mediação”426. 

 
421 Ibid. p. 168. 
422 Ibid. p. 247. 
423 Ibid. p. 167-170. 
424 Ibid. p. 178. 
425 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 184. 
426 Ibid. 
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A esse respeito, ressalta-se que o primeiro difere do segundo pelos critérios do 

momento da estipulação e existência concreta do conflito, que no primeiro caso, na 

cláusula de mediação, por ser estabelecida antes da configuração do conflito, isto é, este 

pode ou não ocorrer, evitando-se, inclusive a judicialização, enquanto que no 

compromisso, o seu surgimento foi decorrente da presença do conflito entre as partes. 

 

As cláusulas escalonadas são aquelas apresentadas por previsões contratuais que 

estabelecem a combinação de mecanismos diversos de solução de conflitos, a vontade 

das partes pela solução multietapas; de acordo com Fernanda Rocha Lourenço Levy, há 

uma simbiose fortalecedora da cláusula escalonada existente na combinação da mediação 

e da arbitragem.427 No entanto, a cláusula escalonada pode estabelecer soluções 

multietapas de toda ordem. 

 

Se a cláusula escalonada contemplar os mecanismos da mediação e da arbitragem 

para solução de controvérsias, o escalonamento pode ocorrer na forma cláusula 

escalonada med-arb, na qual primeiro submete-se o conflito à mediação e caso não seja 

alcançado o acordo, a gestão do conflito realiza-se pela arbitragem, e na forma cláusula 

escalonada arb-med, no qual a gestão do conflito começa pela arbitragem, quando será 

suspensa para que a mediação se desenvolva, até que a arbitragem seja retomada para a 

homologação do acordo ou continuidade do procedimento arbitral.428   

 

Quando se pretende analisar os efeitos da cláusula escalonada, Selma Ferreira 

Lemes apresenta entendimento de constituição de duas obrigações: uma obrigação de 

resultado quanto à origem, a de instituir um procedimento de mediação, e uma obrigação 

de meio, qual seja, a de procurar com lealdade e boa-fé uma solução para o conflito 

derivada do contrato principal em atitude construtiva. Assim, a não observância das 

obrigações caracterizam inadimplemento acarretando a responsabilidade civil.429   

 

 
427 Ibid. p. 193. 
428 Ibid. p. 200. 
429 LEMES, Selma Ferreira. Cláusula escalonada ou combinada: mediação, conciliação e arbitragem. p. 
10. Disponível em: 
http://selmalemes.adv.br/artigos/Cl%C3%A1usula%20Escalonada%20ou%20Combinada%20-
%20Media%C3%A7%C3%A3o,%20Concilia%C3%A7%C3%A3o%20e%20Arbitragem.pdf. Acesso em: 
10 nov. 2019. 
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Fernanda Rocha Lourenço Levy expressa o seguinte entendimento:430 

 

Acreditamos que a convenção de mediação prévia possui efeito vinculativo 
positivo, dirigido às partes que devem levar a controvérsia à mediação, 
honrando o previamente pactuado, e negativo, dirigido ao Estado, incluindo-
se a esfera arbitral, impedindo o árbitro de instaurar a arbitragem, quando da 
existência de uma cláusula de mediação prévia à arbitragem [...] 

 

A esse respeito, a Lei de mediação, em seu artigo 2º, § 1º431 estabelece que, 

havendo previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à 

primeira reunião de mediação; no entanto, conciliando os princípios contratuais e os da 

mediação, o § 2º estabelece que ninguém será obrigado a permanecer em procedimento 

de mediação. 

 

Sendo assim, havendo previsão contratual, a cláusula de mediação é vinculante e 

deve ser respeitada pelas partes432, sendo considerada instituída quando marcada a data 

da primeira reunião, conforme art. 17433 da Lei de Mediação.  

 

A esse respeito destacamos o previsto no artigo 23 da Lei 13.140/15434 que, em 

caso de estabelecimento de cláusula em que as partes se comprometam com a mediação 

por certo prazo ou até o implemento de determinada condição, o juiz ou árbitro 

suspenderá eventual processo e aguardará o término da mediação. Ainda, estabelece o § 

único que o disposto no caput não se aplica quando há necessidade de acesso ao judiciário 

em relação às medidas de urgência, para evitar o perecimento do Direito.  

 

 
430 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 278. 
431 § 1º Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à 
primeira reunião de mediação. 
§ 2º Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm. Acesso em: 11 nov. 2019. 
432 CUNHA, Leonardo Carneiro. Lei de mediação comentada artigo por artigo: dedicado à memória da 
profª. Ada Pellegrini Grinover; coordenado por CABRAL, Trícia Navarro Xavier; CURY, Cesar Felipe. 
Indaiatuba: Foco, 2018. p. 17. 
433 Art. 17. Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a primeira reunião de 
mediação. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm. 
Acesso em: 11 nov. 2019. 
434 Art. 23.  Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se comprometerem a não iniciar 
procedimento arbitral ou processo judicial durante certo prazo ou até o implemento de determinada 
condição, o árbitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado 
ou até o implemento dessa condição.  
Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às medidas de urgência em que o acesso ao Poder 
Judiciário seja necessário para evitar o perecimento de Direito. 
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Desta maneira, é salutar que a as cláusulas de mediação apresentem com clareza 

tal condição de procedibilidade dos processos judiciais ou arbitrais que poderão seguir, 

bem como descrever as condições necessárias essenciais do procedimento e as 

penalidades decorrentes de sua violação. 

 

Selma Ferreira Lemes adverte sobre a importância da redação das cláusulas 

escalonadas, com observação de critérios e parâmetros a serem adotados na fase de 

mediação e na possibilidade de instauração de arbitragem quando o primeiro não for 

exitoso, tais como regras sobre o início, o transcorrer e a finalização, com prazos 

definidos, de maneira a facilitar o procedimento e evitar embaraços.435  

 

Caso haja previsão contratual, é relevante destacar a regra do artigo 22 da Lei 

13.140/15436, que apresenta os requisitos mínimos que deverá conter a previsão contratual 

da mediação, que se referem aos prazos e local para a realização da primeira reunião, bem 

como a penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião 

e a escolha do mediador ou a indicação de regulamento de instituição idônea que presta 

serviços de mediação, desde que em seu regulamento haja previsão dos itens 

mencionados, conforme o § 1º.437  

 
435 LEMES, Selma Ferreira. Cláusula escalonada ou combinada: mediação, conciliação e arbitragem. p. 
7-8. Disponível em: 
http://selmalemes.adv.br/artigos/Cl%C3%A1usula%20Escalonada%20ou%20Combinada%20-
%20Media%C3%A7%C3%A3o,%20Concilia%C3%A7%C3%A3o%20e%20Arbitragem.pdf. Acesso em: 
10 nov. 2019; PACHIKOSKI, Silvia Rodrigues. A cláusula escalonada. In: ROCHA, Caio Cesar Vieira; 
SALOMÃO, Luis Felipe (coord.). Arbitragem e mediação: a reforma da legislação brasileira. 2. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Atlas, 2017. p. 285-304. 
436 Art. 22.  A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo:   
I - prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a partir da data de 
recebimento do convite; II - local da primeira reunião de mediação; III - critérios de escolha do mediador 
ou equipe de mediação; IV - penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira 
reunião de mediação. § 1o A previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima enumerados 
pela indicação de regulamento, publicado por instituição idônea prestadora de serviços de mediação, no 
qual constem critérios claros para a escolha do mediador e realização da primeira reunião de mediação.  
437 Em acréscimo, Fernanda Rocha Lourenço Levy apresenta quais os elementos que a cláusula de mediação 
deverá conter:  A cláusula de mediação deve conter a qualificação das partes, as controvérsias que serão 
levadas a mediação, se a mediação será ad hoc ou institucional, as regras procedimentais, a forma de 
indicação do mediador e seus parâmetros de escolha, a duração do procedimento, a possibilidade de 
comediação, os critérios de substituição do mediador, limites éticos de atuação do mediador, se existente 
um processo adjudicatório em andamento, se o mesmo será ou não suspenso, previsão sobre a possibilidade 
de tomada de medidas de urgência, participação dos advogados, possibilidade de outras pessoas 
participarem da mediação, termo de confidencialidade e seus limites, lugar e idioma em que será 
desenvolvida a mediação, honorários do mediador e distribuição dos custos entre as partes. Recomenda-se 
ainda que contenha previsões acerca da agenda de encontros, previsão de encontros privados e outras 
disposições que atendam à especificidade do caso concreto. LEVY. Fernanda Rocha Lourenço. p. 188. 
Em complemento, segundo a autora, o compromisso de mediação deverá conter: 1. qualificação completa 
dos participantes, incluindo-se os poderes expressos para transigir; 2. qualificação da instituição 
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Caso tenha havido previsão contratual incompleta, o § 2º do artigo 22 da Lei 

13.140/15438 estabelece os critérios para a primeira reunião da mediação; assim, podem 

destacar a fixação do prazo mínimo de dez dias úteis e máximo de três meses para sua 

realização, contados a partir do recebimento do convite, a orientação de que seja um local 

adequado para a realização da reunião, a lista de cinco nomes de mediadores em que a 

parte convidada poderá escolher, sendo que na falta da escolha, considerar-se-á o primeiro 

nome e também, por fim, a sanção do pagamento de cinquenta por cento das custas e 

honorários sucumbenciais pelo não comparecimento e que venha a ser vencedora de 

procedimento judicial ou arbitral posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual 

foi convidada. 

 

Assim, faz sentido estabelecer cláusulas de mediação em contratos de longa 

duração no âmbito empresarial, espaço de autodeterminação dos participantes por 

excelência, isto pela importância que se dá à conservação dos negócios e parcerias.439 

 

No contexto dos contratos coligados essa questão se torna mais interessante; por 

tratar de relação de união contratual em que os efeitos de um dos contratos pode ser 

verificado nos demais, o efeito de uma cláusula que estabeleça a mediação como meio de 

solução de conflitos em um dos contratos pode estender a outro contrato, ainda que este 

 
administradora se a mediação for institucional; 3. controvérsia submetida à mediação; 4. princípios que 
regem a mediação; 5. regras procedimentais; 6. previsão sobre a suspensão de processos judiciais ou 
arbitrais em curso e sobre medidas de urgência; 7. previsão de tempo de duração do procedimento; 8. 
hipóteses de suspensão ou término da mediação; 9. previsão de confidencialidade relativa aos documentos 
e aos relatos dos participantes; 10. proibição do mediador ser chamando a testemunhar sobre os fatos 
ocorridos durante a mediação; 11. lugar e idioma; 12. custos e honorários do mediador e sua distribuição 
entre as partes. LEVY. Fernanda Rocha Lourenço. p. 191. 
438 § 2o Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes critérios para a 
realização da primeira reunião de mediação:  
I - prazo mínimo de dez dias úteis e prazo máximo de três meses, contados a partir do recebimento do 
convite;  
II - local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais;  
III - lista de cinco nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados; a 
parte convidada poderá escolher, expressamente, qualquer um dos cinco mediadores e, caso a parte 
convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista;  
IV - o não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por 
parte desta de cinquenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em 
procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada.  
439 KROETZ, Maria Cândida do Amaral. A mediação em contratos empresariais de longa duração. In: 
BRAGA NETO, Adolfo. Vários autores. Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo: 
Editora CLA cultural, 2019. p. 126. 
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não contenha a previsão? A resposta mais adequada dependerá do tipo de cláusula 

contratual estabelecida e da intensidade da coligação que o caso concreto apresentar.  

 

Não obstante, a discussão sobre possibilidade de extensão dos efeitos da 

convenção de arbitragem foi objeto de análise pela doutrina e pelos tribunais; Acerca 

deste aspecto, aduz Selma Lemes440:  

 

[...] dependendo da situação presente em cada caso, a interpretação extensiva 
da cláusula arbitral seria perfeitamente possível, haja vista que os negócios 
jurídicos devem ser analisados à luz da boa-fé e seus consectários, a confiança, 
a lealdade contratual, etc.; que, aliás, representam a pedra de toque de todas as 
relações jurídicas.  

 

Nos tribunais, em razão da natureza peculiar da escolha da jurisdição arbitral por 

meio de convenção de arbitragem, cujos requisitos estão especificados na Lei 9.307/96, 

há o entendimento pela expansão dos efeitos objetivos da cláusula compromissória em 

contratos coligados, sob o fundamento da identificação da causa que caracteriza a 

coligação contratual, estabelecendo a conjugação de unidade funcional da operação 

econômica. Nesse sentido, a título de exemplo, o AI nº 2113312-90.2018.8.26.0000 

 
440 LEMES, Selma Maria Ferreira. A interpretação extensiva da cláusula arbitral. Disponível em: 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/a-interpretacao-extensiva-da-clausula-
arbitral/. Acesso em: 15 nov. 2019. 
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(TJ/SP)441, AI nº 2237615-2017.8.26.0000 (TJ/SP)442, Ap. 0002163-90.2013.8.26.0100 

(TJ/SP)443 e REsp 1.639.035-SP444. 

 
441 Ação Indenizatória - Decisão saneatória - Rejeição de questões preliminares atinentes a legitimidade de 
parte e litispendência - Recurso não conhecido nesta parcela, dada a falta de enquadramento no art. 1.015 
do CPC/2015 - Cláusula compromissória - Celebração de contratos coligados - Relação de dependência 
econômica entre os ajustes de vontade - Necessidade de atuação do Juízo arbitral - Extinção decretada - 
Recurso conhecido em parte e provido. Disponível em: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1. Acesso em: 15 nov. 2019. 
442 ARBITRAGEM CONTRATOS COLIGADOS - Apesar do contrato nominado de “comodato” ajustado 
entre as partes não conter pacto de convenção de arbitragem, mas sim cláusula de foro de eleição, é de se 
reconhecer a existência de válida e eficaz convenção de arbitragem, na modalidade de cláusula 
compromissória, pactuada entre as partes, em outros instrumentos por elas firmados, referentes ao contrato 
coligado e principal de prestação de serviços de administração de lanchonetes celebrado pelas partes, 
porque: (a) a presente demanda tem por objeto questões referentes ao contrato de prestação de serviços 
ajustado entre as partes e não especificas do contrato nominado de “comodato”, mas atípico, por conter 
previsões estranhas ao comodato, pela existência de interesse econômico do comodante, que é coligado e 
acessório, por servir de meio para a execução do contrato principal de prestação de serviços de 
administração de serviços de lanchonete; (b) a vontade clara da partes de submeter os litígios decorrentes, 
envolventes, relacionados, pertinentes, derivados ou resultantes de certa relação jurídica objeto do contrato 
principal de prestação de serviços à solução de arbitragem é revelada pela inexistência de hipótese de 
exclusão claramente especificada em qualquer um dos contratos coligados, principal e acessório; e (c) nessa 
situação, a cláusula de foro de eleição do contrato acessório não invalida a cláusula compromissória do 
contrato principal coligado - Competência do Juízo arbitral para deliberar sobre as questões discutidas no 
presente feito, que compreendem a alegação e pretensão de resolução dos contratos ajustados entre as 
partes, por culpa da ré, e responsabilidade dela por danos materiais e morais decorrentes, impondo-se, em 
consequência, o julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, 
VII, do CPC/2015, em razão do acolhimento da alegação da existência de convenção de arbitragem, na 
modalidade de cláusula compromissória. Recurso provido. Disponível em: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1. Acesso em: 15 nov. 2019. 
443 ARBITRAGEM. Conflito decorrente de contratos de “Swap” coligados a Contrato de Abertura de 
Crédito com cláusula compromissória. Negócios jurídicos acessórios que tiveram sua causa eficiente bem 
sedimentada no Contrato de Abertura de Crédito que lhes traçou as cláusulas nucleares. Inocorrência da 
alegada autonomia e independência dos ditos contratos derivativos utilizados para proteção ou possível 
alavancagem dos ativos da empresa devedora. Submissão da matéria ao tribunal arbitral. Cabimento. 
Recurso da autora não provido nessa parte. Se o contrato principal de empréstimo reflete verdadeira 
condição sine qua non da existência daqueles de “swap”, que lhe são meros anexos ou acessórios, a cláusula 
compromissória do contrato principal se estende ao acessório coligado. Assim, se o que se discute é o dever, 
ou não, de honrar esses instrumentos de pagamento do contrato principal, não se verifica conflito nenhum 
da arbitragem com a autonomia de vontade das partes expressada na cláusula de eleição de foro judicial 
pertencente aos Contratos de “Swap”, permanecendo esta preservada e em estado latente, no aguardo de 
situações específicas que lhe permitam invocação.  
ARBITRAGEM. Caso envolvendo litisconsórcio de partes com interesses distintos no mesmo polo. 
Omissão do Regulamento da Câmara de Arbitragem quanto à indicação de árbitros em casos de multipartes 
com interesses distintos no mesmo polo. Integração do regulamento pelo Presidente daquele órgão que não 
se deu com melhor técnica jurídica por fazer prevalecer a indicação de árbitro de apenas uma das partes, 
suprimindo o direito de indicação das outras. Inobservância de princípios basilares da isonomia e 
imparcialidade que viciaram a formação do painel arbitral. Parte prejudicada que invoca a reserva legal de 
apreciação de tal questão pelo judiciário. Inocorrência de preclusão nos termos do art. 19, § 2º, da Lei nº 
9307/96. Sentença arbitral anulada. Recursos dos réus não providos. No juízo comum (estatal), o julgador 
é investido diretamente pelo próprio Estado; no juízo arbitral, diferentemente, o julgador é investido 
diretamente pelas próprias partes. Portanto, se há algum momento em que não pode haver qualquer espécie 
de dúvida, incerteza ou mácula este reside no ato dessa verdadeira “investidura” manifestada pelas partes. 
Afinal, o poder de dizer o direito sobre um caso concreto outorgado ao juiz arbitral só goza de tal predicado 
de impor decisão com eficácia vinculante para as partes porque estas assim o quiseram. Disponível em: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1. Acesso em: 15 nov. 2019. 
444 Contratos coligados. Abertura de crédito e swap. Princípio da gravitação jurídica. Compromisso arbitral. 
Extensão da eficácia. Possibilidade. Reconhecida a coligação contratual, é possível a extensão da cláusula 
compromissória prevista no contrato principal de abertura de crédito aos contratos de swap. Inicialmente 
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Na hipótese de previsão de cláusulas escalonadas que conjuguem os 

procedimentos de mediação e arbitragem, presentes em um ou alguns dos contratos 

coligados, a extensão dos efeitos se estenderão aos demais contratos; desta maneira os 

efeitos de suspensão do procedimento arbitral e os efeitos vinculantes de comparecimento 

à primeira reunião de mediação, desde que expressos, em um ou alguns dos contratos, 

podem ser expandidos aos demais. 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a mediação também pode ter os efeitos 

estendidos a outros contratos coligados pela mesma razão, a identificação da causa 

concreta, formando a unidade de interesse econômico; desta forma as partes devem 

comparecer à primeira reunião de mediação e após isso poderão decidir se irão ou não 

permanecer com o procedimento, exercendo plenamente a voluntariedade, de permanecer 

ou não no procedimento, com a suspensão do curso da arbitragem. 

 

Desta forma, na coligação, se o conflito insta de maneira a convergir os interesses 

da relação do negócio como um todo, não será profícuo e nem se chegaria a um termo 

seguro instaurar a mediação para solucionar conflitos oriundos de uma relação contratual 

sem considerar as demais, especialmente em se tratando de coligação formada por 

contratos formados por partes distintas.  

 

Diante do exposto, considerando a existência de uma operação econômica única, 

considerada e realizada à luz da boa-fé, que demanda lealdade contratual e a proibição do 

comportamento contraditório, a extensão, ao priorizar o sistema de resolução de 

controvérsia nos instrumentos, inclusive, privilegiaria a autonomia privada. 

 

 Considerando-se o conjunto econômico na relação contratual coligada, caso não 

haja previsão contratual da cláusula de mediação, mostra-se recomendável que as partes 

 
registre-se que nos contratos coligados as partes celebram uma pluralidade de negócios jurídicos tendo por 
desiderato um conjunto econômico, criando entre eles efetiva dependência. Nesse sistema, o contrato 
reputado como sendo o principal determina as regras que deverão ser seguidas pelos demais instrumentos 
negociais que a este se ajustam. Assim, além da necessidade de interpretação em conjunto dos referidos 
contratos soma-se a incidência do princípio da gravitação jurídica, pelo qual, de acordo com a doutrina, 
tudo o que ocorre no contrato principal repercute no acessório. Dessa forma, não se mostra razoável que 
uma cláusula compromissória inserta no contrato principal de abertura de crédito não tenha seus efeitos 
estendidos aos contratos de swap. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=CONTRATOS+COLIG
ADOS&operador=mesmo&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em: 15 nov. 2019. 
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empenhem esforços na opção pela mediação por meio de convite à outra parte, ou a todos 

os envolvidos, no caso de coligação multipartes, isto porque terão a oportunidade de 

conhecer e participar de um procedimento de mediação, porque estão vinculados a uma 

relação complexa e sistemática. 

 

 

3.8. Mediação empresarial: algumas experiências 

 

Apresentaremos, a seguir algumas experiências de mediação empresarial em 

casos de atividades em que são comuns a ocorrência de relação contratual coligada.  

 

No relacionamento entre empresas, podemos destacar as controvérsias 

relacionadas aos contratos de infraestrutura; nestes contratos, é muito comum a 

verificação da utilização da arbitragem, os dispute boards e a jurisdição como meios de 

solucionar controvérsias. 

 

Luis Fernando Alongui relata que a arbitragem praticada nesses casos têm sido 

longas, dispendiosas e complexas, pelo fato de estarem ali referidos temas 

essencialmente técnicos e específicos, com a necessidade de participação de muitas 

pessoas da empresa para fornecer informações, prestar depoimentos ou realizar perícias, 

sendo que em muitos casos a documentação apresentar-se insuficiente e a prova técnica 

de difícil produção, o que culmina na absorção de energia da empresa e das pessoas.445  

 

A mediação, nestes casos, é recomendada para solucionar pendências existentes 

por ser método mais ágil, célere e menos complexo, cuja utilização aumentaria se não 

ocorressem duas barreiras: a primeira, a falta de conhecimento específico e preciso 

acerca do método pelos membros do corpo diretivo das empresas e a segunda, a 

dificuldade de reconhecimento de erros ocorridos internamente.446 

 

No que diz respeito à falta de conhecimento específico, conhecer o trabalho do 

mediador, as ferramentas, aliadas à confidencialidade, e trabalhar interesses em vez das 

 
445 ALONGUI, Luiz Fernando. A utilização da mediação para solução de controvérsias relacionadas aos 
contratos de infraestrutura. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 42, p. 299; jul., 2014. 
446 Ibid. 
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posições das partes, entendendo que o mediador atua de forma diferente do negociador 

no auxílio da resolução do conflito, pois a confidencialidade, que se faz presente na 

mediação, torna possível a presença de informações indispensáveis que auxiliam o 

mediador em sua atuação com as partes em busca de uma composição.447  

 

Em relação aos erros cometidos, como erro de orçamento, erro de planejamento 

de obra, subavaliação da complexidade de execução, omissões ou tomada de decisões 

durante a execução do contrato, que levaram a resultados insatisfatórios e irreversíveis, 

gerando desgaste entre as partes, o acordo faria com que uma das partes despendesse 

valores menores e preservar uma boa relação com a outra parte; além disso, é certo que 

tais situações tragam bons aprendizados na gestão das informações repassadas.448  

 

Assim, não obstante a arbitragem desempenhar papel fundamental na resolução 

dos casos desta natureza, também a mediação irá colaborar para preparar as partes para 

no futuro lidarem melhor com os problemas que surgirem, adequando suas práticas, 

planejamento e gestão de suas atividades. 

 

L. Tyrone Holt afirma que em grandes projetos complexos de construção há o 

envolvimento de muitas partes, como os investidores, engenheiros, arquitetos, 

advogados, de forma que, ao mediador há o desafio de identificar quais são os 

relacionamentos estabelecidos entre as várias partes na disputa e sobre quais questões 

estão alinhados, separando-as em grupos.449   

 

A questão essencial é a escolha do mediador, que deve ser profissional com 

experiência e conhecimento com o tipo de disputa, de modo a facilitar a troca de 

informação entre as partes.450 

 

Outra questão importante é o contato inicial do mediador com as partes, na pré-

mediação, em que irá conhecer as personalidades, identificar os participantes-chave, 

 
447 ALONGUI, Luiz Fernando. A utilização da mediação para solução de controvérsias relacionadas aos 
contratos de infraestrutura. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 42, p. 299, jul., 2014.  
448 Ibid. 
449 BATES JR., Albert; HOLT, L. Tyrone. Large, complex construction disputes: the dynamics of multi-
party mediation. Dispute Resolution Journal, p. 38, May/Jul. 2007. 
450 Ibid. p. 38-39 
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analisar a utilidade do processo e entender os obstáculos que podem impedir a solução 

da disputa.451 

 

Na perspectiva do advogado, Albert Bates Júnior enfatiza o seu papel:  

 

As outside counsel, I view my role as leading the consensus-building process 
on behalf of my client, trying to draw out and fully understand the views of the 
members of my negotiating team, including my client, and to aligning 
divergent interests that may exist. From a broader perspective, I try to 
understand where the money is and the extent to which the responsibility for 
the losses follows the ability to pay. 

 

Albert Bates Júnior considera quatro temas essenciais ao preparo para o processo 

de mediação: o primeiro, promover a linha de comunicação adequada para que as partes 

entendam a diferença do que elas querem do que o que precisam, de certo que na 

mediação, “needs must be the focus of the dynamic within the negociating team”, de 

certo que na mediação, em muitos casos, não se tem o que se quer, no entanto “Clients 

choose mediation to have the dispute quickly and efficiently resolved, eliminate 

business risk and minimize disruptive effect on business operations on financial terms 

that are acceptable”.452 

 

O segundo tema é a avaliação objetiva dos casos e, nesse sentido, “Clients must 

understand the risks to their business if a negotiated solution is not achieved in 

mediation”. Tais riscos estão relacionados ao impacto de uma sentença desfavorável, os 

custos do litígio, de oportunidade e a reputação, que devem ser demonstrados por meio 

de gráficos.453 

 

O terceiro tema refere-se à identificação dos impedimentos à resolução de modo 

a reduzir ou minimiza-los; dentre eles destacam-se as diferenças de opiniões, conflitos 

de personalidade, ausência de participante importante, questões técnicas, legais ou 

financeiras.454 

 
451 BATES JR., Albert; HOLT, L. Tyrone. Large, complex construction disputes: the dynamics of multi-
party mediation. Dispute Resolution Journal, p. 39, May/Jul., 2007. 
452 Ibid. p. 40. 
453 Ibid. 
454 Ibid. p. 41. 
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O quarto tema refere-se à preparação do cliente para o processo, de modo que seja 

instruído a respeito do procedimento, mostrar-se positivo, proativo e colaborativo e a lidar 

com suas emoções.455 

 

Albert Bates Júnior e L. Tyrone Holt apresentam suas conclusões456: 

 

Successfully mediating a large, complex construction case requires a 
commitment from each participant in the process. Open communication and 
understanding the needs of each person involved in the process is critical to 
achieving a negotiated solution. Counsel and the mediator each have very 
difficult jobs in finding commonality within the negotiating teams, building 
consensus within the teams, and fully engaging all necessary stakeholders. 
Effective mediation, particularly with the myriad of participants in large 
construction projects, takes hard work by all involved. The mediation process 
is highly suCcessful because it meets the needs of the parties to achieve an 
acceptable resolution of difficult issues while minimizing the cost, time and 
disruptive effect of resolving the underlying dispute. 

 

 

Na relação contratual no setor de comercialização de combustíveis, James I. 

Mohr-Bell et al. salientam o importante papel do petróleo como fonte de renda no Brasil 

e da necessidade do país em oferecer segurança jurídica e os meios adequados de solução 

de conflitos no intuito de tornar o Brasil um polo atrativo de investimentos, aduzindo que 

“a mediação traz segurança jurídica tanto no setor envolvido como nos que se interessam 

em investir no país e assim crescer economicamente e se desenvolver sem os entraves 

judiciais que hoje imperam o setor”.457 

 

Ainda, de acordo com o autor, na área de combustíveis as empresas têm buscado 

a mediação, nas relações estabelecidas entre as distribuidoras e os postos de combustíveis. 

A título de ilustração, em tais casos, de relação continuada, relata-se caso em que  entre 

distribuidora e postos de combustíveis, o conflito foi instaurado em razão de cláusula na 

qual dificultava a desvinculação da distribuidora por não terem vendido a galonagem 

contratada, sendo que de um lado o posto entendia ter cumprido o contrato, devendo estar 

livre para negociar contrato novo com outras empresas e o outro lado queria manter o 

 
455 BATES JR., Albert; HOLT, L. Tyrone. Large, complex construction disputes: the dynamics of multi-
party mediation. Dispute Resolution Journal, p. 39, May/Jul., 2007. 
456 Ibid.  
457 MOHR-BELL, James I.; TAVARES, Maria Cecilia Carvalho; VILELLA, Rosimeire; RUSSO, Vivian 
Aguiar. Benefícios da mediação empresarial no contexto empresarial: análise geral e exemplo prático de 
aplicação no setor de comercialização de combustíveis. In: BRAGA NETO, Adolfo. Vários autores. 
Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo: Editora CLA cultural, 2019. p. 150. 
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contrato. Em tais casos, relata que as mediações foram exitosas, aproximando as partes, 

resolvendo os conflitos e atendendo aos interesses de todos.458    

 

A esse respeito, importante destacar que a mediação é bem avaliada e elogiada, 

no entanto ainda pouco utilizada como método de resolução de conflitos, isto ocorre por 

várias razões, com destaque a fatores culturais e desconhecimento do método.459  

 

De acordo com Melitha Novoa Prado, a mediação também está presente nas 

atividades de franchising, atividade que registrou crescimento no Brasil entre 7% e 10% 

ao ano, na última década, com faturamento superior a R$ 170 bilhões por ano, ainda que 

em meio a constantes crises econômicas.460 

 

Nesse sentido é de se destacar que, entre franqueadores e franqueados, o modelo 

de gestão bottom up, aquele marcado por organizações colaborativas, em que os gestores 

são mais facilitadores no desenvolvimento das organizações, substituiu o modelo de 

relação top down, “aquela que prioriza o poder organizado e as cadeias claras de 

comando”.461  

 

O relacionamento entre franqueador e franqueado é um ponto de destaque neste 

modelo de negócio, de modo que as franqueadoras criaram mecanismos para a gestão do 

relacionamento e do negócio, com a criação de Conselhos de Franqueadores, Comitês de 

Redes e  Grupos de Desenvolvimento, com foco na comunicação e no agir com 

transparência e honestidade, haja vista a inevitabilidade dos conflitos, de forma a 

soluciona-los sem envolver a justiça comum.462 

 

Nesses casos, os conflitos aparecem quando surgem os problemas financeiros; o 

franqueado não tem o faturamento conforme o previsto, dificuldades em relação ao 

 
458  MOHR-BELL, James I.; TAVARES, Maria Cecilia Carvalho; VILELLA, Rosimeire; RUSSO, Vivian 
Aguiar. Benefícios da mediação empresarial no contexto empresarial: análise geral e exemplo prático de 
aplicação no setor de comercialização de combustíveis. In: BRAGA NETO, Adolfo. Vários autores. 
Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo: Editora CLA cultural, 2019. p. 152. 
459 Ibid. p. 144. 
460 PRADO, Melitha Novoa. Mediação no franchising: uma ponte entre o conflito e a colaboração. In: 
BRAGA NETO, Adolfo. Vários autores. Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo: 
Editora CLA cultural. 2019. p. 105. 
461 Ibid.  
462 Ibid. p. 108-109. 
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retorno dos investimentos, dificuldade de abastecimento da loja, má localização do ponto, 

falhas da equipe, falta de suporte, entre outros.463 Aliadas a estas incluem-se os conflitos 

de esfera cível, como rescisão antecipada, pagamento de multas contratuais, indenizações, 

inadimplência, deverão ser analisados pela mediação.464 

 

Em tais situações, as franqueadoras se valem da boa comunicação e da 

transparência  na administração dos conflitos e contratualmente, a mediação é o método 

preferencial de resolução de conflitos, pois empodera as partes para que resolvam suas 

questões, contribuindo para o avanço das relações humanas e empresariais, promovendo 

a preservação da relação e a continuidade dos negócios, que têm vida média de cinco 

anos, com perspectivas de renovação.465 

 

Ilustrando um caso prático, segundo a autora, uma empresa franqueada vinha 

acumulando dívidas e duas sócias se negavam a entregar o ponto, obstruíam as 

possibilidades de um novo comprador e negavam-se a deixar o uso da marca. Após 

atuação do mediador, foi possível identificar que as dificuldades estavam marcadas pela 

satisfação e apego da franqueada em trabalhar com a marca. Desta forma, a franqueadora 

passou a ajudar a franqueada na busca de saídas para solucionar a questão de modo que 

houvesse manutenção do empreendimento; assim, houve a proposta de recompra da 

franquia pelo valor da dívida; após isso, a franqueadora aumentou o número de lojas 

próprias e a franqueada foi mantida na operação do negócio, trabalhando pela marca, 

como sócia minoritária.466 

 

Finaliza-se esta apresentação com este caso em que houve o ganha-ganha, 

preservando-se o relacionamento. A esse respeito, afirma Melitha Novoa Prado, que “[...] 

a mediação cria uma ponte entre o conflito e a colaboração”; apresentando as vantagens 

e evolução nos relacionamentos empresariais, entre franqueados e franqueadores, e diz, 

“é muito mais importante construir pontes do que muros”. 467 

 

 
463 PRADO, Melitha Novoa. Mediação no franchising: uma ponte entre o conflito e a colaboração. In: 
BRAGA NETO, Adolfo. Vários autores. Mediação empresarial: experiências brasileiras. São Paulo: 
Editora CLA cultural. 2019. p. 109-110. 
464 Ibid. p. 111. 
465 Ibid. p. 110-111. 
466 Ibid. p. 111-112. 
467 Ibid. p. 112. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do exposto, é possível extrair algumas conclusões após pesquisa e análise 

da pertinência da mediação como método adequado à solução de conflitos nas relações 

contratuais coligadas. 

 

Os contratos coligados são uma categoria jurídica específica para estruturar 

operações econômicas e negócios de maior complexidade, cujas relações demandam a 

reunião de vários contratos para retratar as relações jurídicas obrigacionais essenciais ao 

negócio. Tais contratos, embora autônomos, encontram-se interligados pela conexão de 

causas e seu tratamento jurídico foi sendo construído pela doutrina e pela jurisprudência. 

 

Não há unanimidade na doutrina a respeito da classificação dos contratos, mas é 

correto afirmar que a coligação surge da pluralidade de contratos unidos por um vínculo 

de dependência; sua representação pode ser originada pela lei, pela relação de 

acessoriedade entre eles ou pela vontade das partes, que pode se apresentar de maneira 

expressa ou implícita. 

 

Tal estruturação foi essencial para elucidar que, na composição contratual 

coligada, os eventuais problemas e efeitos percebidos em um dos contratos possam ser 

irradiados aos demais, de maneira que devam ser analisados de forma sistemática.   

 

A relação jurídica contratual é a expressão máxima da relação jurídica 

obrigacional e deve ser vista como relação de cooperação entre as partes segundo a visão 

constitucional. Desta forma, à luz do princípio da solidariedade, a relação obrigacional é 

vista como relação de cooperação, permeada pela boa-fé, com vistas ao adimplemento.  

 

A relação obrigacional complexa deve ser vista como um todo ou como um 

processo, de modo que além dos deveres principais, deveres laterais também são exigidos, 

como o dever de cooperação e lealdade, oriundos da boa-fé. 

 

A boa-fé objetiva, por meio de sua função integrativa, cria deveres laterais que 

devem ser observados em toda relação contratual. Os contratos coligados são formados 
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por relações jurídicas complexas, estabelecidas por longo período e que devem ser 

entendidas e analisadas de maneira sistemática. 

 

Assim, além da preocupação com o adimplemento dos contratos em sua existência 

autônoma, as partes devem cooperar entre si para dar substância e alcance ao 

adimplemento da operação negocial na sua dimensão total. 

 

O que se pretendeu com a abordagem da obrigação vista como um processo e do 

dever de cooperação oriundos da boa-fé foi evidenciar a relevância do comportamento 

das partes para a funcionalização e concretização da operação econômica que se 

pretendeu ao celebrar o negócio. 

 

Nas contratações coligadas, as partes devem empenhar esforços para alcançar o 

adimplemento do negócio visto como um todo; diante desta complexidade, não raras 

vezes podem ocorrer circunstâncias que impossibilitam o adimplemento negocial, 

colaborando para o surgimento de diversos conflitos. 

 

Os conflitos são caracterizados pela falta de entendimento entre as partes por 

divergirem em relação aos seus interesses; nas relações contratuais os conflitos podem 

surgir por fatores variados, como problemas relacionados ao convívio, divergências na 

visão sobre o cumprimento do que foi pactuado; nos contratos coligados os conflitos 

podem se configurar de maneira de mais intensa, dada a sua estrutura complexa e 

sistemática. 

 

Diante da presença de conflitos, é preciso analisa-lo e verificar o método mais 

adequado para solucioná-los, isto porque as partes podem não desejar romper o vínculo 

contratual; nesses casos, ajustes e adequações são inevitáveis ao longo do processo, de 

modo que devem ser utilizados com o objetivo da conservação e evolução contratual e 

das relações estabelecidas durante o período de execução que podem ser feitos por meio 

de renegociação, desde que haja acordo entre as partes, privilegiando as soluções 

consensuais, por meio de cláusulas escalonadas.  
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O acesso à justiça tem passado por muitas transformações ao longo dos anos; no 

Brasil foi marcado pela solução por meio de sentença, resultando na cultura da sentença, 

acarretando, entre outras consequências, a sobrecarga de processos.  

 

Na atualidade, a sociedade volta seus olhos para a cultura da pacificação e o acesso 

à ordem jurídica justa, que exige oferta de solução adequada de conflitos tanto na esfera 

judicial quanto na extrajudicial.  

 

Por meio da Resolução nº 125/2010 foi possível a ocorrência de uma reforma no 

Brasil, com o objetivo de estimular a pacificação e o implemento de um sistema 

multiportas de acesso à justiça.  

 

Assim, os conflitos passaram a ser solucionados de maneira mais adequada e 

dinâmica e em ambiente onde concorrem meios judiciais e extrajudiciais de solução de 

conflitos, entre estes, além do judiciário e da arbitragem, os mais comuns são a 

negociação, conciliação e a mediação. 

 

A mediação é um método adequado à solução de conflitos oriundos de relações 

contratuais, isto porque, por meio dela, são criadas oportunidades para o diálogo e a 

cooperação.        

 
  O marco legal da mediação, a lei 13.140/2015, veio para estabelecer regras que 

norteiam a mediação judicial e a extrajudicial.  

 

A mediação é meio de resolução de conflitos em que um terceiro exerce papel de 

facilitador do diálogo para que as próprias partes construam as decisões mais favoráveis. 

Está norteada por princípios, destacados pela lei e pela doutrina, destinados ao mediador, 

às partes e às características do instituto; dentre eles destacamos a imparcialidade, 

isonomia, oralidade, informalidade, autonomia privada, busca do consenso, 

confidencialidade e boa-fé. 

 

Destacando o papel do mediador, a ele incumbe o papel de facilitador da 

comunicação, por isso é importante que o mediador tenha habilidade específica para o 

mundo dos negócios.  
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Outro papel de destaque pertence ao advogado, de quem é esperado uma atuação 

colaborativa e consciente a respeito da importância de sua atuação; desempenha função 

estratégica, a análise do caso do cliente, indicando o meio mais adequado à solução de 

conflitos, auxiliar na escolha do mediador, examinar o termo de mediação e participar das 

reuniões dando suporte jurídico aos clientes. 

 

Além do mais, a atuação da mediação no universo empresarial pode ocorrer nos 

conflitos internos e externos; estes últimos, entre empresas, melhor denominado como 

mediação comercial; nestes casos destacamos as vantagens, como a manutenção da 

relações comerciais, garantindo a evolução do cumprimento contratual, possibilitando 

resultados ganha-ganha, facilitação do diálogo, confidencialidade, autonomia das partes, 

redução de custos, salvaguardando oportunidades futuras. 

  

A escolha pela mediação pode ser feita por meio de cláusula contratual, antes da 

configuração do conflito ou após, por meio de convite de uma das partes à outra, com a 

respectiva aceitação. Mais comumente utilizadas nos contratos complexos são as 

cláusulas escalonadas, valendo-se da mediação e da arbitragem como método de 

resolução de conflitos. 

 

Nos contratos coligados, havendo a presença de conexão de causas, os efeitos de 

uma cláusula escalonada presente em um dos contratos podem ser refletidos nos outros 

contratos. Nesse sentido, considerando a abordagem sistemática provocada pela conexão 

de causas, mais útil se mostra que a oportunidade da mediação também seja feita pela 

análise global negocial.  

 

A cláusula de mediação celebrada entre partes equiparadas tem como principal 

efeito o comparecimento das partes à primeira reunião; havendo previsão específica a 

respeito, gera o efeito de suspensão do processo pelo juiz ou árbitro, até que haja o termino 

da mediação.  
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