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Tribunal Multiportas e a busca 
pelo meio mais adequado

Como escolher a 

porta mais 

adequada de 

solução de 

conflitos?



 Tempo e custos

 Relação continuada entre as partes

 Tipo de conflito

 Controle do processo e resultado (autonomia)

 Publicidade/Privacidade

 Tutela de urgência e medidas coercitivas

 Decisões e criação de precedentes

 Critérios qualitativos vs. quantitativos.

Critérios para a escolha



Vantagens dos métodos consensuais

Mantém relações continuadas, cria valor
Gera resultados ganha-ganha
 Terceiro mantém partes na mesa, gera fluxo de

informação e esclarecimento da controvérsia
 Reduz custos e tempo na solução do conflito
 Empresas: benefício contábil, impacto em

provisionamento
 Confidencialidade
 Técnicas , Agenda e ritmo
Melhora a compreensão das partes sobre a

disputa



 Custos da Mediação: Despesas e taxas administrativas pagas
à instituição; honorários do(s) mediador(es); honorários
advocatícios; e honorários de eventuais peritos e assistentes
técnicos

Câmara 1 Câmara 2 Câmara 3 Câmara 4

Cobrança 
dos 

honorários 
do 

mediador é 
pela base 
horária? 

Sim. O valor da 
hora varia de 
acordo com o 

valor da causa, 
sendo o 

mínimo de R$ 
350,00 e o 

máximo de R$ 
1.000,00 

Sim, R$ 900,00/hora 
nos procedimentos 
até julho de 2016. 
Na nova tabela de 
custas, o valor da 

hora está 
condicionado ao 

valor da 
controvérsia, sendo 
o valor mínimo de 

R$ 750,00 para 
causas até R$ 
750.000,00.

Sim, 
R$ 444,00 
por hora.

Sim,
R$ 650,00 
por hora 



Cultura do litígio

 Mudanças nas práticas e não apenas na legislação.

 Ampliação de casos de sucesso

 Empresas e gestão de conflitos: novas oportunidades para a 
mediação.

 Empresas familiares: entrada da segunda geração de sócios, 
conflito entre herdeiros no momento da sucessão.

 Oportunidades em disputas contratuais em geral, disputas 
entre acionistas,  discussão de ajuste de preço pós M&A; 
responsabilidade por contingências pós M&A; acordos de 
não-concorrência

 Mediação e grandes litigantes.



Resoluções 
internas de cada 

Tribunal

Resolução 125 do 
CNJ: política 

judiciária
Lei de Mediação: 
foco na mediação 

extrajudicial

Novo CPC: foco na 
mediação judicial



“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”.

O Pacto de mediação realizado no Brasil
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