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RESUMO: Em um cenário de maior abertura do processo à consensualidade, evi-
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e pela ampliação da liberdade negocial das partes no âmbito do CPC/15, ganham 
destaque os negócios jurídicos processuais prévios, em que as partes têm a oportuni-
dade de desenhar o procedimento a ser adotado em caso de eventuais controvérsias. 
Estão inseridas, nesse quadro, as cláusulas de mediação prévia, em que as partes se 
comprometem a submeter eventual conflito à mediação, antes de tentarem outra via, 
geralmente heterocompositiva. Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar o 
efeito processual do descumprimento a tal disposição contratual, considerando as 
divergências na doutrina e na jurisprudência sobre o tema, bem como analisar os 
cenários de adoção da cláusula em contratos envolvendo a administração pública.
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1. INTRODUÇÃO: A CLÁUSULA DE MEDIAÇÃO 
PRÉVIA NO DIREITO BRASILEIRO

O Código de Processo Civil de 2015, em um cenário de maior abertura 
do direito público para o consenso3 e na busca de garantir maior efetivi-
dade à tutela dos direitos subjetivos substanciais, acolheu diversos me-
canismos de flexibilização procedimental, conferindo maior autonomia 
e protagonismo às partes.4 Consagrou a utilização de métodos adequa-
dos de resolução de conflitos (art. 3º, §§ 1º a 3º do CPC/15), privilegian-
do o sistema multiportas,5 e ampliou a liberdade negocial das partes por 
meio da previsão de uma cláusula geral de negociação processual (art. 
190 CPC/15), em uma perspectiva de maior valorização da consensuali-
dade como forma de garantir maior estabilidade às relações inter partes.

Destaca-se que a mudança na concepção tradicional de resolução de 
conflitos exclusivamente pelo Poder Judiciário já podia ser vislumbra-
da no país antes mesmo da promulgação do CPC/15,6 indicando a que-

3 ANDRADE, Érico. A “Contratualização” do Processo. In: THEODORO JUNIOR, 
Humberto (Coord.). JAYME, Fernando Gonzaga; GONÇALVES, Gláucio Maciel; 
FARIA, Juliana Cordeiro de; FRANCO, Marcelo Veiga; ARAÚJO, Mayara de Carvalho; 
CREMASCO, Suzana Santi (Org.). Processo Civil Brasileiro: Novos Rumos a partir do 
CPC/2015. Belo Horizonte: Del Rey, 2016, p. 48-50.

4 Logo na Exposição de Motivos do CPC/15, a Comissão de Juristas nomeada pela 
Presidência do Senado Federal para a elaboração do Anteprojeto de Novo Código 
de Processo Civil evidenciou a pretensão de “converter o processo em instrumento 
incluído no contexto social em que produzirá efeito o seu resultado”, entendendo que 
a “satisfação efetiva das partes pode dar-se de modo mais intenso se a solução é por elas 
criada e não imposta pelo juiz”.

5 Expressão que, como explicam CABRAL, Antonio do Passo; CUNHA, Leonardo 
Carneiro da. Negociação direta ou resolução colaborativa de disputas (collaborative 
law): “Mediação sem Mediador”. In: ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro 
Xavier. Justiça multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios ade-
quados de solução de conflitos. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 726, decorre 
de uma metáfora: “seria como se houvesse, no átrio do fórum, várias portas; a de-
pender do problema apresentado, as partes seriam encaminhadas para a porta da 
mediação, ou da conciliação, ou da arbitragem, ou da própria justiça estatal”.

6 No Brasil, a ideia de utilização de métodos de composição de conflitos diversos 
da jurisdição estatal começou a ganhar terreno no fim do século XX e início do 
século XXI, o que pode ser visto, por exemplo, com a edição da Lei 9.307/1996, a 
Lei de Arbitragem.
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bra ou ruína do monopólio estatal da justiça,7 e, especificamente em 
relação à mediação, método no qual as partes constroem, em conjunto, 
um sistema de solução do conflito, com auxílio de um terceiro impar-
cial,8 o incentivo maior à sua adoção no Brasil adveio da Resolução nº 
125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, responsável por instituir 
no país a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos con-
flitos de interesses,9 cujas bases foram incluídas no CPC/15 e fortaleci-
das com a promulgação da Lei nº 13.140/15, a Lei de Mediação.10

Registra-se que a Resolução nº 125/2010 do CNJ foi importante 
para propor uma mudança de paradigma e promover a atualização no 
conceito de direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV da 
CRFB/88), transformando-o em uma concepção de acesso à ordem jurí-
dica justa e adequada, em oposição às ideias de mero acesso aos órgãos 
judiciários para resolução de crises de direito material por meio de 
sentença judicial,11 conferindo assim maior importância aos mecanis-
mos não jurisdicionais de solução de conflitos, que se colocam ao lado 

7 Cf. PUNZI, Carmine. Dalla crisi del monopolio statale della giurisdizione al su-
peramento dell’alternativa contrattualità-giurisdizionalità dell’arbitrato. Rivista di 
Diritto Processuale, Padova: Cedam, anno LXIX, 2014, n. 1, p. 19: “Appare, dunque, 
pienamente giustificata la profonda revisione operata dalla dottrina contempora-
nea dell’assioma della giurisdizione quale attribuzione esclusiva della sovranità e 
la conclusione che il monopolio statale della giurisdizione si è andato vistosamente 
sgretolando”. No direito brasileiro, cf. THEODORO JÚNIOR, Humberto; ANDRADE, 
Érico. Impactos da Constituição Federal na evolução do processo civil. In: MORAES, 
Guilherme Peña de (Org.). 30 Anos da Constituição Federal e o Direito Brasileiro. Rio 
de Janeiro: Forense-Gen, 2018, p. 334/336.

8 CABRAL, Trícia Navarro Xavier. A Evolução da Conciliação e da Mediação no 
Brasil. Revista FONAMEC, Rio de Janeiro, v.1, n. 1, maio 2017, p. 355.

9 Fortaleceu-se aí a ideia de meios “adequados” de resolução de conflitos em subs-
tituição à ideia de meios “alternativos” de resolução de conflitos, em uma concepção 
de que haveria uma técnica adequada para cada tipo de conflito, levando em consi-
deração as particularidades de cada controvérsia.

10 ORSINI, Adriana Goulart de Sena; SILVA, Nathane Fernandes da. Entre a pro-
messa e a efetividade da mediação: uma análise da mediação no contexto brasileiro. 
Revista Jurídica da Presidência, Brasília, v. 18, n. 115, jun./set. 2016, p.338.

11 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e solução pacífica dos conflitos de interesse. 
In: ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça multiportas: media-
ção, conciliação, arbitragem e outros meios adequados de solução de conflitos. 2. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 840.
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da justiça estatal e que com ela se coordenam para apoiar a resolução 
de controvérsias.12

Já em relação aos negócios processuais, embora sua existência re-
monte ao período das ordenações13 e possa ser vislumbrada nos diplo-
mas legais subsequentes, inclusive no CPC/73,14 a novidade do CPC/15 

12 ANDREWS, Neil. La “doppia elica” della giustizia civile: i legami tra metodi priva-
ti e pubblici di risoluzione delle controversie. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 
Civile. Milano: Giuffrè editore, v. LXIV, 2010, p. 529: “Questo saggio esamina il ra-
pporto tra giustizia c.d. alternativa e processo civile tradizionale. La scelta del titolo 
e, in particolare, il riferimento alla ‘doppia elica’ si giustificano considerando che il 
processo e i metodi alternativi (mediazione, arbitrato e così via) sono complemen-
tari e si intrecciano tra di loro. Questa considerazione vale certamente per l’Inghil-
terra. Insieme, giustizia formale e ADR hanno una forza notevole. Per mantenere 
vitale la giustizia civile, in Europa come dovunque, è necessario che gli operatori 
del diritto ed i legislatori consolidino e raffinino le due parti della ‘doppia elica’”. 
No mesmo sentido, cf. COSTANTINO, George. La istituzione dell’“arbitrato banca-
rio finanziario”. In: FERRUCCIO, Auletta; CALIFANO, Gian Paolo; DELLA PIETRA, 
Giuseppe; RASCIO, Nicola (a cura di). Sull’arbitrato - Studi offerti a Giovanni Verde. 
Napoli: Jovene Editore, 2010, p. 299: “Come, in altre sedi, si è ripetutamente pos-
to in evidenza, gli strumenti alternativi di composizione delle controversie (Adr), 
quale che ne sia la forma, sono destinati ad affiancarsi, non a sostituire la tutela 
giudiziale”. Nesse sentido, parte da doutrina chega a indicar que tais meios não se-
riam “alternativos” à jurisdição, mas comporiam o mosaico mais amplo de solução 
de conflitos jurídicos, relacionado com o próprio sistema processual, como aponta, 
v.g., NIEVA-FENOLL, Jordi. La mediazione: un’alternativa ragionevole al processo? 
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè Editore, anno LXVII, 
2013, n. 4, p. 1327.

13 Como explica NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios jurídicos processuais. 3. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 159-160, entre os séculos XVI e XIX, “as Ordenações 
do reino (extensíveis ao Brasil-colônia) estavam marcadas pela rigidez das regras 
cogentes, deixando pouco ou praticamente nenhum espaço à livre estipulação das 
partes”, mas aponta uma exceção: “Uma das exceções a serem apontadas estava na 
livre estipulação entre as partes para eleição de juízes árbitros para julgar a causa 
(Ordenações Filipinas, Livro III, Título XVI, cujas regras vigoraram no Brasil mes-
mo após a independência) e também no juízo de conciliação prévia (Ordenações 
Filipinas, Livro III, Título XX), previsto inclusive na própria Constituição imperial 
brasileira de 1824, em seu art. 161.”.

14 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios jurídicos processuais. 3. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2018, p. 263. Cf. ainda, ANDRADE, Érico. A “Contratualização” do 
Processo. In: THEODORO JUNIOR, Humberto (Coord.). JAYME, Fernando Gonzaga; 
GONÇALVES, Gláucio Maciel; FARIA, Juliana Cordeiro de; FRANCO, Marcelo Veiga; 
ARAÚJO, Mayara de Carvalho; CREMASCO, Suzana Santi (Org.). Processo Civil 
Brasileiro: Novos Rumos a partir do CPC/2015. Belo Horizonte: Del Rey, 2016, p. 53.
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foi a ampliação da participação das partes na atividade jurisdicional, 
que podem, em clima de cooperação, ajustar acordos de natureza ex-
clusivamente processual acerca da condução do processo e do momen-
to da prática de determinados atos processuais.15

Dentro desse contexto de valorização da autonomia privada, ou, 
como se indica mais modernamente, autonomia negocial,16 com vistas 
a maior pacificação entre os litigantes,17 ganham destaque os negócios 
jurídicos processuais prévios, firmados antes mesmo de a controvérsia 
surgir, nos quais as partes estabelecem o procedimento a ser instaura-
do em caso de conflito.18 É nesse cenário que estão inseridas as chama-
das “cláusulas escalonadas”, nas quais as partes estipulam que even-
tuais litígios serão dirimidos por meio de uma sequência escalonada 
de procedimentos de resolução de conflitos,19 envolvendo geralmente 
a combinação de métodos consensuais e adjudicatórios.20

De modo geral, essas cláusulas estão presentes com maior frequência 
em contratos de longa duração e complexidade, como contratos de 

15 ANDRADE, Érico. A “Contratualização” do Processo. In: THEODORO JUNIOR, 
Humberto (Coord.). JAYME, Fernando Gonzaga; GONÇALVES, Gláucio Maciel; 
FARIA, Juliana Cordeiro de; FRANCO, Marcelo Veiga; ARAÚJO, Mayara de Carvalho; 
CREMASCO, Suzana Santi (Org.). Processo Civil Brasileiro: Novos Rumos a partir do 
CPC/2015. Belo Horizonte: Del Rey, 2016, p. 52.

16 PERLINGIERI, Pietro. Il diritto civile nella legalità costituzionale. Terza edizio-
ne. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 316/317, anota que a expres-
são “autonomia privada” é hoje estreita e inadequada e pode gerar entendimentos 
equivocados, pois também se reconhece atualmente que a autonomia não é só dos 
privados, mas também se reconhece autonomia aos entes públicos (autonomia pú-
blica), que a exercem quando atuam negocialmente, seja com os privados seja com 
outros entes públicos.

17 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. I. 59. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2018, p. 49.

18 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 
2020. p. 95.

19 BERGER, Klaus Peter. Law and Practice of Escalation Clauses. Arbitration 
International: Journal of the London Court of International Arbitration. vol. 22. nº 1. 
Londres: Kluwer Law International, 2006, p. 1.

20 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial 
no contexto da arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. E-book.
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construção civil, de infraestrutura e de recursos energéticos,21 e isso 
ocorre, pois elas visam a manutenção de vínculos por meio da cons-
trução de soluções periódicas e amigáveis para os conflitos que vão 
surgindo durante a execução das prestações contratuais e de acordo 
com os benefícios oferecidos pelos mecanismos em separado.22

Interessante uso da cláusula escalonada na administração pública 
encontra previsão agora na Lei nº 14.133/21, Nova Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos, que no art. 151, ao lado da arbitragem 
e mesmo da judicialização, acolheu expressamente a possibilidade de 
utilização prévia da mediação e outros métodos adequados de resolu-
ção de conflitos para a solução de controvérsias que envolvam direitos 
patrimoniais disponíveis.

No caso da cláusula de mediação prévia (art. 2º, § 1º e art. 23 da Lei 
de Mediação), foco do presente trabalho, as partes se comprometem a 
submeter eventual conflito à tentativa de solução consensual, por meio 
da mediação extrajudicial,23 antes de tentarem outra via, na maioria 
das vezes, heterocompositiva, a exemplo do ambiente clássico da ju-
risdição estatal ou da via arbitral. Tal cláusula se constitui como um 
importante ponto de conexão entre as duas expressões de liberdade 
e consensualidade encampadas pela legislação processual: como não 
existe mediação prévia obrigatória no direito brasileiro, a obrigatorie-
dade do uso dessa técnica anteriormente à via adjudicatória surge da 
autonomia negocial das partes, com a pactuação sobre a utilização des-
se meio autocompositivo em cláusula contratual.

Ressalta-se que a mediação pode ser utilizada em conflitos envolven-
do a Administração Pública (art. 1º da Lei nº 13.140/15), de modo que 
o art. 174 do CPC/15 e o art. 32 da Lei de Mediação dispõem sobre a 
criação de câmeras de mediação (e conciliação) pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios com atribuições relacionadas à solução 

21 LEMES, Selma Ferreira. Cláusula Escalonada ou Combinada: Mediação, 
Conciliação e Arbitragem. In: FINKELSTEIN, Cláudio; VITA, Jonathan B.; CASADO 
FILHO, Napoleão (Org.). Arbitragem Internacional, UNIDROIT, CISG e Direito 
Brasileiro. São Paulo: Quarter Latin, 2010, p. 164.

22 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial 
no contexto da arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. E-book.

23 LIPIANI, Júlia; SIQUEIRA, Marília. Negócios Jurídicos Processuais sobre Mediação 
e Conciliação. In: ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça multi-
portas: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios adequados de solução de 
conflitos. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p.156.
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consensual de conflitos no âmbito administrativo, inclusive como in-
serção em cláusula escalonada em contratos administrativos, em linha 
com o art. 151 da Lei nº 14.133/21.

Assim, o presente trabalho parte da caracterização da cláusula de 
mediação prévia como negócio jurídico processual, como forma de 
compreender a sua constituição como instrumento de exercício da au-
tonomia negocial, para, na sequência, analisar as divergências sobre as 
consequências de sua violação, com o enfrentamento de algumas dis-
cussões sobre o tema, e por fim, identificar algumas possibilidades que 
podem ser exploradas no âmbito do direito administrativo brasileiro.

2. CARACTERIZAÇÃO COMO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL

Embora possam ser encontradas divergências na conceituação dos 
negócios jurídicos processuais por diferentes doutrinadores brasilei-
ros24, há noções que comumente acompanham a definição do insti-
tuto: a manifestação de vontade do sujeito e a aptidão para produ-
zir efeitos processuais, bem como para promover a modificação do 
procedimento.

Na tentativa de estabelecer um conceito próprio sobre convenções 
processuais,25 Antônio do Passo Cabral analisa criticamente alguns 
critérios utilizados pela doutrina para a sua definição e considera que 
o melhor critério é aquele que leva em consideração os efeitos que 
a convenção pretende produzir, sendo relevante a “aptidão do acordo 

24 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 
2020, p. 63, por exemplo, conceitua negócio jurídico processual como o “ato que 
produz ou pode produzir, no processo escolhido em função da vontade do sujeito 
que o pratica. São, em geral, declarações de vontade unilaterais ou plurilaterais 
admitidas pelo ordenamento jurídico como capazes de constituir, modificar e ex-
tinguir situações processuais”. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: 
introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 21. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 443, por sua vez, define negócio jurídico proces-
sual como o “fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático se reconhece ao sujeito 
o poder regular, dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas 
situações jurídicas processuais ou alterar o procedimento”.

25 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais. 3.ed. Salvador: Juspodivm, 
2020, p. 85: “convenção (ou acordo) processual é o negócio jurídico plurilateral, 
pelo qual as partes, antes ou durante o processo e sem necessidade da interme-
diação de nenhum outro sujeito, determinam a criação, modificação e extinção de 
situações jurídicas processuais, ou alteram o procedimento”.
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para produzir efeitos jurídicos no processo, ou sua referibilidade a um 
processo, atual ou potencial”.26

Nessa ordem de ideias, aqui se alinha com a tese defendida por 
Antonio do Passo Cabral de que a definição dos acordos processuais 
não deve estar atrelada à verificação de que o negócio jurídico tenha 
sido firmado dentro do processo, ou por sujeitos do processo, ou sobre 
a aplicação de normas processuais; interessa-nos se o acordo poderá 
repercutir em processo atual ou futuro. E é isso que ocorre com a cláu-
sula de mediação prévia, pois ainda que as partes convencionem em 
retirar o exame inicial da crise de direito material da via arbitral ou 
judicial, como comumente ocorre, o acordo se refere a uma situação 
jurídica processual, com repercussão para processos futuros, na medi-
da em que gera uma obrigação de não agir temporária àqueles que o 
celebraram, consubstanciada em não recorrer à jurisdição, até que seja 
satisfeita uma condição: seja empregada a via autocompositiva, por 
meio da mediação.

De forma similar como ocorre no pactum de non petendo,27 a cláusula 
de mediação prévia age na seara processual, repercutindo nas situações 
subjetivas das partes,28 sobretudo ao estabelecer que elas não pode-
rão exercitar suas pretensões, na maioria das vezes, perante à justiça 
estatal ou arbitral, enquanto não se destinarem à mediação.29 Nesse 
sentido, pode-se dizer que a cláusula de mediação prévia, assim como 
a cláusula compromissória de arbitragem,30 configura-se como negócio 

26 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 3.ed. Salvador: Juspodivm, 
2020, p. 79.

27 CABRAL, Antonio do Passo. Pactum de non petendo: a promessa de não proces-
sar no direito brasileiro. Revista de Processo, v. 305, p. 17-44, jul./2020 explica que 
o pactum de non petendo “é um negócio jurídico processual dos mais antigos de que 
se tem conhecimento. (…) [nele] os convenentes se comprometem, por um prazo 
ou sob condição, a não ajuizar ações judiciais uns contra os outros.”

28 PANTOJA, Fernanda Medina. Convenções pré-processuais para a concepção de 
procedimentos preliminares extrajudiciais. In: MARCATO, Ana; GALINDO, Beatriz; 
GÓES, Gisele Fernandes; BRAGA, Paula Sarno APRIGLANO, Ricardo; NOLASCO, Rita 
Dias (Coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2017, p 146.

29 CABRAL, Antonio do Passo. Pactum de non petendo: a promessa de não proces-
sar no direito brasileiro. Revista de Processo, v. 305, p. 17-44, jul./2020.

30 A respeito da configuração da cláusula compromissória de arbitragem como 
negócio jurídico processual, cf. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e pro-
cesso: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 102; 
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jurídico processual, ainda que de forma ampla,31 constituindo-se como 
um importante instrumento de exercício da autonomia privada, na 
qual sujeitos manifestam sua vontade, obrigando-se a ter determinado 
comportamento no processo. Tem-se aqui o que a doutrina denomina 
como convenção (ou contrato) de natureza obrigacional: as partes de-
liberam sobre sua prerrogativa de agir em juízo, abdicam de situações 
processuais, ainda que temporariamente, e se comprometem a agir de 
determinada forma, estipulando um acordo sobre uma situação jurí-
dica.32 E por ter essa roupagem, são as partes que devem invocar a 
aplicação da convenção, sob pena de preclusão, não cabendo ao juiz 
reconhecê-la de ofício, uma vez que, nesse caso, a parte tem maior li-
berdade para agir em seu interesse e, inclusive, pode, na esfera de sua 
autonomia, renunciar ao acordo.33

Estabelecida a premissa de que a cláusula de mediação nos ter-
mos ora indicados se configura como negócio jurídico processual, 
é possível classificá-lo como um negócio típico, na medida em que 
há previsão expressa na Lei de Mediação (art. 2º, § 1º e art. 23)34, e 

GUERRERO, Luis Fernando. Convenção de arbitragem e processo arbitral. São Paulo: 
Atlas, 2009, p. 12.

31 Para PANTOJA, Fernanda Medina. Convenções pré-processuais para a concepção 
de procedimentos preliminares extrajudiciais. In: MARCATO, Ana; GALINDO, Beatriz; 
GÓES, Gisele Fernandes; BRAGA, Paula Sarno APRIGLANO, Ricardo; NOLASCO, Rita 
Dias (Coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 143-146, o pró-
prio art. 190 do CPC/15 dispõe que a convenção pode ser realizada antes ou duran-
te o processo. Assim, os procedimentos prévios extrajudiciais, uma vez realizados 
antes do processo, também seriam negócios jurídicos em sentido amplo, sobretudo 
por atuar como um mecanismo voltado à satisfação das pretensões das partes e por 
ser possível sua repercussão nas situações subjetivas das partes dentro do processo.

32 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020, p. 90-92.

33 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções Processuais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 
2020, p. 300-303.

34 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito proces-
sual civil, parte geral e processo de conhecimento. 21. ed. Salvador: Juspodivm, 
2019, p. 443: “Há diversos exemplos de negócios processuais: (…) o pacto de me-
diação prévia obrigatória (art. 2º, § 1º, Lei n. 13.140/2015) etc. Todos são negó-
cios processuais típicos.” No mesmo sentido, MAZZEI, Rodrigo; CHAGAS, Bárbara 
Seccato Ruis. Breve ensaio sobre a postura dos atores processuais em relação aos 
métodos adequados de resolução de conflitos. In: ZANETI JR., Hermes; CABRAL, 
Trícia Navarro Xavier. Justiça multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros 
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também como “prévio”, visto que é celebrado antes da instauração 
do processo e, geralmente, antes de surgir o conflito,35 em verdadeiro 
“exercício de sabedoria contratual”, por se tratar do momento mais 
propício para a celebração de acordos sobre conflitos que podem surgir 
entre as partes.36

Ainda que os ajustes negociais de direito material e processual se-
jam dispostos no mesmo instrumento jurídico, no mais das vezes de 
natureza contratual, é certo que o negócio jurídico processual terá au-
tonomia em relação ao instrumento em que foi inserido,37 devendo 
ser compreendido como independente do negócio jurídico de direito 
material, na medida em que os atos processuais produzirão efeitos di-
versos do negócio jurídico material.38 Aqui, inclusive, pode ser usada, 
em relação às cláusulas de mediação prévia, a mesma lógica do art. 
8º da Lei de Arbitragem, no que diz respeito à autonomia da cláu-
sula compromissória arbitral: “a cláusula compromissória é autôno-
ma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a 
nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 
compromissória”39.

Aplicam-se à cláusula de mediação prévia os requisitos previstos no 
art. 104, CC e 190, caput e parágrafo único do CPC/15. Registra-se 

meios adequados de solução de conflitos. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 71: 
“Segundo a Lei de Mediação, as partes podem estipular em cláusulas escalonadas 
(art. 23), condicionando o início da via judicial ou arbitral à previa tentativa de 
resolução autocompositiva.”

35 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020, p. 95.

36 CADIET, Loïc. Perspectivas sobre o Sistema da Justiça Civil Francesa – Seis Lições 
Brasileiras. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2017, p. 80.

37 A esse respeito, indica-se o Enunciado nº 409 do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis: “A convenção processual é autônoma em relação ao negócio 
em que estiver inserta, de tal sorte que a invalidade deste não implica necessaria-
mente a invalidade da convenção processual”.

38 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020, p. 307-309.

39 No direito francês, cf. CADIET, Loïc; JEULAND, Emmanuel. Droit judiciaire privé. 
5 ed. Paris : LexisNexis, 2006, p. 327 : «En effet, pour être, formellement, une clau-
se du contrat qui la contient, la clause compromissoire n’en est pas moins, eu égard 
à la fonction, une clause à part, ‘séparable’ selon l’expression di M. Mayer, qui doit 
pouvoir être mise en œuvre indépendamment de la validité du contrat principal».
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que, embora deva ser pactuada por partes capazes, titulares da situação 
jurídica,40 a referida capacidade deverá levar em conta apenas a capa-
cidade de ser parte e a capacidade processual,41 não sendo necessário 
o preenchimento do requisito da capacidade postulatória, na medida 
em que é possível que não haja instauração de procedimento judicial 
e, inclusive, a Lei 13.140/15 prevê que a presença do advogado na me-
diação extrajudicial é facultativa,42 devendo ser obrigatória apenas se 
uma das partes comparecer ao procedimento com advogado, hipótese 
em que o mediador deverá suspender o procedimento, até que todas as 
partes estejam devidamente assistidas (art. 10, caput e parágrafo único 
da Lei 13.140/15).

É imprescindível que a cláusula tenha redação clara e que o consen-
timento das partes seja livre e informado,43 principalmente porque o 
negócio jurídico em questão se relaciona a uma pretensão processual 
e obriga as partes a não acessarem à jurisdição até que seja satisfeita 
a condição da instauração da mediação, ou seja, as partes dispõem 
temporariamente de seu direito de acessar os órgãos jurisdicionais, em 
razão do método autocompositivo que elegeram como adequado para 
resolver o conflito no momento inicial de sua instauração.

Por se tratar de um negócio jurídico que toca direitos fundamentais, 
é importante que, justamente por essa particularidade, seja limitado 
no tempo44 e que seu cumprimento não leve à ocorrência de prescrição 

40 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 
2020, p. 331.

41 Por se tratar de um negócio jurídico processual prévio, que tem o condão de 
produzir efeitos em uma situação jurídica processual futura, em princípio, deve ser 
respeitado tal pressuposto processual. A esse respeito: CABRAL, Antonio do Passo. 
Convenções processuais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 337-338.

42 CABRAL, Trícia Navarro Xavier; CURY, Cesar Felipe (Coord.). Lei de mediação 
comentada artigo por artigo: dedicado à memória da Profª Ada Pellegrini Grinover. 
2.ed. Indaiatuba: Foco, 2020 E-book: “Essa mesma condição se verifica em outros 
ordenamentos jurídicos, como nos Estados Unidos, onde o Uniform Mediation 
Act de 2003 prevê que o advogado ‘pode’ acompanhar a parte na mediação, e em 
Portugal, cuja Lei de Mediação (no 29/2013) estabelece a possibilidade de partici-
pação dos advogados.”

43 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 
2020, p. 345.

44 Para LEMES, Selma Ferreira. Cláusula Escalonada ou Combinada: Mediação, 
Conciliação e Arbitragem. In: FINKELSTEIN, Cláudio; VITA, Jonathan B.; CASADO 
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e decadência, caso contrário, a garantia de acesso à jurisdição poderá 
ser reduzida a zero.45

Nessa perspectiva, é relevante que a cláusula seja pactuada de for-
ma “cheia”, ou seja, que sejam especificados todos os procedimentos 
e condições que deverão ser seguidos, com indicação de: (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 pri-
meira 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 (art. 22, caput, 
da Lei 13.140/15). Nesse ponto, a Lei de Mediação prevê que a dis-
posição contratual completa pode ser substituída pela “indicação de 
regulamento, publicado por instituição idônea prestadora de serviços 
de mediação, no qual constem critérios claros para a escolha do me-
diador e realização da primeira reunião de mediação” (art. 22, § 1º da 
Lei 13.140/15).

No tocante à forma do ato, o art. 2º, § 1º e o art. 23 da Lei 13.140/15 
referem-se expressamente à “previsão contratual”, razão pela qual a 
cláusula de mediação prévia deve observar tal forma, devendo ser in-
serida em instrumento contratual.

No que se refere a situações de vulnerabilidade e inserção do negócio 
processual em contratos de adesão, entende-se que deverão ser anali-
sadas as circunstâncias do caso concreto para que seja possível aferir 
sobre eventual nulidade do negócio jurídico, o que ocorrerá somente 
nas hipóteses em que a vulnerabilidade atingir a formação do negó-
cio jurídico, de forma a desequilibrá-lo.46 Nesse aspecto, verifica-se 
que a Lei de Arbitragem possibilita a inserção da cláusula arbitral nos 
contratos de adesão, estabelecendo, porém, que só terá eficácia “se 

FILHO, Napoleão (Org.). Arbitragem Internacional, UNIDROIT, CISG e Direito 
Brasileiro. São Paulo: Quarter Latin, 2010, p. 171, é fundamental que as cláusulas 
escalonadas tenham redação clara, sendo importante que as partes estipulem como 
o processo autocompositivo deverá iniciar, transcorrer e finalizar, inclusive com a 
definição de prazos.

45 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 
2020, p. 417; DIDIER JR., Fredie. Ensaios sobre os negócios jurídicos processuais. 
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 189.

46 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito pro-
cessual civil, parte geral e processo de conhecimento. 21.ed. Salvador: Juspodivm, 
2019, p. 454.
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o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, 
expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em docu-
mento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente 
para essa cláusula” (art. 4º, § 2º da Lei nº 9.307/96). Embora a Lei 
de Mediação não tenha nenhuma disposição semelhante à da Lei de 
Arbitragem, considera-se interessante a condição estipulada no art. 4º, 
§ 2º da Lei de Arbitragem, que pode vir a ser aplicada analogicamente 
às cláusulas de mediação prévia, como forma de possibilitar a formula-
ção de cláusulas mais claras, precisas, em que seja possível verificar o 
real interesse do consumidor ou daquele considerado como vulnerável 
na pactuação. Assim é que o negócio jurídico realmente conseguirá 
fazer valer a sua razão de ser: possibilitar que as partes, consensual-
mente, possam resolver o conflito, sem a imposição de uma decisão, 
por meio da via que efetivamente consideraram adequada.

Além disso, válido salientar que não cabe ao juiz controlar a conve-
niência da celebração do negócio jurídico processual, mas tão somente 
fazer um exame de sua validade,47 e, uma vez considerada válida a 
cláusula de mediação prévia firmada, seus efeitos serão produzidos 
desde o momento da pactuação.48

47 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito pro-
cessual civil, parte geral e processo de conhecimento. 21.ed. Salvador: Juspodivm, 
2019, p. 334.

48 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais. Op. cit., p. 256-287: “A ho-
mologação ou o deferimento são desnecessários, e não podem ser considerados 
pressupostos para a eficácia dos negócios processuais por três razões principais. 
Primeiro, porque as convenções processuais decorem diretamente da autonomia 
das partes no processo, normativamente justificada no permissivo geral de autorre-
gramento da vontade, exercido nos limites extraídos da combinação dos princípios 
dispositivo e do debate. (…) A segunda razão é que pode haver acordos pré-proces-
suais, celerados antes do processo e comumente antes do próprio conflito. (…) Por 
fim, compreender a homologação prévia como necessária significa negar a autono-
mia na qual a negociação se baseia, justificando uma estruturação teleocrática das 
relações entre Estado e indivíduo.”
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3. ANÁLISE COMPARADA DO EFEITO PROCESSUAL DO 
DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA PRÉVIA DE MEDIAÇÃO, COM 
INGRESSO DIRETO DA AÇÃO PERANTE A JURISDIÇÃO ESTATAL

No Brasil, a mediação prévia, realizada de forma extrajudicial, não 
é, até o momento, obrigatória,49 razão pela qual as partes precisam se 
valer de um negócio jurídico processual para que seja possível condi-
cionar o ingresso à via heterocompositiva (judicial ou arbitral) à reali-
zação da mediação prévia. Assim, essa estipulação contratual surge da 
autonomia negocial das partes, que elegem a mediação como o meio 
adequado para a composição inicial de eventual conflito. E é no campo 
de descumprimento do referido negócio jurídico processual que sur-
gem algumas divergências.

No direito brasileiro, o art. 23 da Lei nº 13.140/15 estabelece o efeito 
processual em caso de descumprimento do acordo: “o árbitro ou o juiz 

49 Há dois projetos de lei recentes tramitando na Câmara dos Deputados que, 
embora não obriguem as partes especificamente à tentativa da mediação extra-
judicial prévia, tentam condicionar o ingresso à jurisdição estatal à tentativa de 
composição anterior: (i) o PL 3813/2020 prevê em seu art. 1º que “nos litígios 
entre particulares, relativos a direitos patrimoniais disponíveis, sobretudo os que 
envolvam relações jurídicas cíveis, consumeristas, empresariais e trabalhistas, as 
partes envolvidas deverão obrigatoriamente se submeter, antes da propositura de 
eventual ação judicial, à prévia sessão de autocomposição, a ser realizada nos mol-
des da presente lei” e estabelece que a não comprovação da realização ou tentativa 
de realização da sessão extrajudicial implicaria extinção do processo, sem resolução 
do mérito, por falta de interesse de agir, podendo a matéria ser conhecida de ofício 
pelo juiz; e (ii) o PL 533/2019 visa instituir o requisito da pretensão resistida como 
necessário à constatação do interesse processual da parte nas ações que envolvam 
direitos patrimoniais disponíveis. Ao lado do legislador, observa-se iniciativa do 
Poder Judiciário em Minas Gerais nesse mesmo sentido, rechaçada pelo Conselho 
Nacional de Justiça: o Núcleo Permanente de Métodos de Solução de Conflitos 
(NUPEMEC) da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por 
meio da Orientação Normativa nº 01/2020, tentou estabelecer a comprovação de 
negociação prévia ao ajuizamento da ação como condição para aferição do inte-
resse processual nas ações em que se admite autocomposição, no entanto, o CNJ 
determinou a anulação do referido ato normativo, por entender ter criado obriga-
ções novas para constatação de interesse processual, inexistentes no CPC/15, o que 
denotaria afronta à legislação processual civil. Disponível em: https://www.cnj.jus.
br/pjecnj/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLogi-
nHTML.seam?ca=84eee62468abd15e4e33562f2a590bd885fa4fe0968af170c14d14
0fb3baa04902998203b095b60762cf97acf53c71e539b484d172d84d8e&idProces-
soDoc=4475441. Acesso em 17 set. 2021.
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suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente 
acordado ou até o implemento dessa condição”50. Contudo, não é pací-
fico o entendimento de que este deve ser o papel do árbitro ou do juiz 
caso uma das partes “pule” a etapa da mediação.

Tal cenário suscita algumas discussões, que serão trazidas neste ca-
pítulo especificamente em relação ao descumprimento da cláusula e 
ingresso direto perante a jurisdição estatal: qual deveria ser a condu-
ta adotada pelo juiz ao ser informado por uma das partes, na primeira 
oportunidade em que se manifestarem, da existência de uma cláusula de 
mediação prévia? O juiz deveria extinguir o feito, diante do não preen-
chimento de um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 
processo? Admitir o feito, sob pena de violação ao princípio do acesso à 
jurisdição? Suspender o processo até que as partes compareçam à sessão 
inaugural de mediação? Haveria violação aos princípios que regem à me-
diação na hipótese de “obrigá-las” a se submeter a tal técnica? Haveria 
violação ao art. 23 da Lei nº 13.140 ou à autonomia negocial, caso a 
cláusula fosse afastada? As partes são “obrigadas” a ingressar e a se man-
ter na mediação em caso de pactuação de cláusula de mediação prévia?

3.1. ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS

Na doutrina brasileira, antes da promulgação da Lei de Mediação, 
havia quem defendesse que a realização da mediação prévia, prevista 
em cláusula contratual, seria configurada como um pressuposto ao 
exercício da ação judicial ou para a instituição de arbitragem, cabendo 
ao juiz ou árbitro, em caso de descumprimento, encaminhar as partes 
à realização da mediação ou conciliação prévia pactuada antes da aná-
lise da demanda,51 e também quem sugerisse que fosse dada à cláusula 

50 Aqui se excluem as medidas de urgência em que o acesso ao Poder Judiciário 
seja necessário para evitar o perecimento de direito, conforme previsto no parágrafo 
único do art. 23 da Lei nº 13.140/15.

51 LEMES, Selma Ferreira. Cláusula Escalonada ou Combinada: Mediação, 
Conciliação e Arbitragem. In: FINKELSTEIN, Cláudio; VITA, Jonathan B.; CASADO 
FILHO, Napoleão (Org.). Arbitragem Internacional, UNIDROIT, CISG e Direito 
Brasileiro. São Paulo: Quarter Latin, 2010, p. 164: “a cláusula escalonada teria os 
mesmos efeitos de uma convenção de arbitragem, no sentido de impor às partes a 
mediação ou conciliação prévias e retirar do juiz ou árbitro sua competência para 
analisar a questão (eficácia negativa). Ou seja, a mediação (ou conciliação) seria 
pressuposto ao exercício da ação (judicial) ou instituição da arbitragem. (…) a clas-
sificação da cláusula escalonada como de eficácia processual determina o envio 
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de mediação a mesma condição jurídica da convenção de arbitragem, 
ou seja, que a cláusula de mediação, uma vez descumprida, levasse à 
extinção do processo judicial, sem a resolução do mérito.52

A Lei de Mediação, todavia, tratou diretamente do tema nos se-
guintes termos:

“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 ár-
bitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo 
previamente acordado ou até o implemento dessa condição.”

Mesmo após a entrada da Lei de Mediação em vigor, ainda há quem 
defenda que, mediante o descumprimento da cláusula, suscitado pelas 
partes, o processo deva ser extinto, sem resolução do mérito, por au-
sência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.53

Fernanda Pantoja, ao tratar dos negócios jurídicos processuais pré-
vios de forma geral, estabelece que o seu descumprimento não deveria 
levar à extinção do processo sem julgamento do mérito, ante o prin-
cípio do julgamento de mérito, mas sim à suspensão do processo para 
que as partes o cumpram, com a possibilidade de ser imposta multa 
por litigância de má-fé àquele que descumpriu o acordo ou de ser a ele 
transferido o ônus de arcar com as custas processuais.54

Em perspectiva comparada, Loïc Cadiet defende ser o caso de inad-
missão da ação judicial, na medida em que a existência da cláusula de 
mediação se configuraria apenas como uma interdição provisória do 

das partes pelo juiz ou árbitro à prévia mediação ou conciliação, mesmo que os 
resultados posteriores não sejam positivos e as partes não alcancem um consenso”.

52 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no 
contexto da arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2013. E-book.

53 LIPIANI, Júlia; SIQUEIRA, Marília. Negócios Jurídicos Processuais sobre Mediação 
e Conciliação. In: ZANETI JR., Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça multi-
portas: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios adequados de solução de 
conflitos. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p.157.

54 PANTOJA, Fernanda Medina. Convenções pré-processuais para a concepção de 
procedimentos preliminares extrajudiciais. In: MARCATO, Ana; GALINDO, Beatriz; 
GÓES, Gisele Fernandes; BRAGA, Paula Sarno APRIGLANO, Ricardo; NOLASCO, Rita 
Dias (Coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2017, p 156.
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agir na justiça, devendo a justiça estatal reforçar a autoridade dessas 
disposições.55

Paula Costa e Silva, por sua vez, considera ser necessária a suspen-
são do processo, até o cumprimento do avençado, reconhecendo que, 
quando as partes acordam sobre o escalonamento de instâncias, criam 
um esquema vinculante quanto ao modo de resolução do conflito, que 
corresponde a seus interesses e é digno de proteção legal.56

Lotta Maunsbach, ao analisar a cláusula de mediação prévia no di-
reito suíço, aponta que, como a existência de tal cláusula não constitui 
um impedimento processual, a justiça estatal não está autorizada a 
rejeitar a ação, mesmo quando estipulado que a etapa da mediação seja 
um pré-requisito absoluto para se ingressar à via judicial.57

3.2. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

Para demonstrar como o julgamento de casos envolvendo o descum-
primento de cláusula de mediação vem ocorrendo nos tribunais bra-

55 CADIET, Loïc. Perspectivas sobre o Sistema da Justiça Civil Francesa – Seis Lições 
Brasileiras. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 84-85.

56 SILVA, Paula Costa e. Perturbações no cumprimento dos negócios processuais: con-
venções de arbitragem, pactos de jurisdição cláusulas escalonadas e outras tantas 
novelas talvez exemplares, mas que se desejam de muito entretenimento. Salvador: 
Editora Juspodivm, 2020, p. 97-99.

57 MAUNSBACH, Lotta. Litigation Agreements in Swedish Law. In: CABRAL, Antonio 
do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coord.). Negócios Processuais. Tomo 2. 
Salvador: Juspodivm, 2020, p. 221-222: “(…) as Sweden has no legislation tur-
ning such a mediation agreement into a procedural impediment if invoked before a 
court, a party not wishing to take part in mediation is always able to bring an action 
before a court to have the dispure examined by it. (…) It would then be reasonable 
to assume that those parties cannot bring an action before a court unless they have 
first tried to reach an agreement through mediation, as this would be in breach of 
that contractual term. However, given that the existence of a mediation agreement 
does not constitute a procedural impediment under Swedish law, the court is not 
allowed to dismiss such an action even until such time as mediation has been car-
ried out. This is so even if the wording of the clause is such that exhastion of the 
first tier (mediation) is an absolute prerequisite for a court to be competente to hear 
a dispute. Here it should also be added that multi-tiered dispute-resolution clauses 
where the first tier involver some other alternative dispute-resolution mechanism, 
such as proceedings before the types of dispute boards mentioned above, also do 
not constitute procedural impediments in cases where party chooses to skip the first 
tier and immediately bring an action before a court.”
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sileiros, apresentam-se abaixo resumos de alguns acórdãos recentes 
envolvendo a temática:

No julgamento da Apelação Cível nº 1091214-22.2018.8.26.0100, 
em 2021,58 o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou a sen-
tença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de 
interesse processual, a fim de que o feito tivesse regular prosseguimento, 
entendendo, em suma, que: (a) a mediação prévia não seria condição 
de admissibilidade da ação judicial; (b) a cláusula seria incompatível 
com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional; (c) a 
cláusula atentaria contra os princípios que regem a mediação; (d) o 
processo só poderia ser extinto caso firmada cláusula compromissória 
de arbitragem.

No julgamento da Apelação Cível nº 1025238-94.2016.8.26.0114, 
em 2020,59 o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou a sen-
tença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, 
do CPC/15), para que fosse dado regular prosseguimento ao feito, por 
entender que: (a) a parte ré/recorrida teria recebido uma notificação 
extrajudicial sobre o descumprimento do acordo de sócios quotistas 
com a advertência de que “o não atendimento à presente notificação 
será interpretado como falta de interesse para um acordo amigável” e 
não teria respondido; (b) no âmbito do processo, teria ocorrido uma 
audiência de conciliação, que teria restado infrutífera.

No julgamento da Apelação Cível nº 0702048-52.2019.8.07.0001, 
em 2020,60 o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
anulou a sentença que havia extinguido o processo em razão da exis-
tência de cláusula de mediação, para que o processo ficasse suspenso 
por seis meses para a realização da mediação pactuada pelas partes.

58 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 
1091214-22.2018.8.26.0100. Relator: Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, julgamento em 16/06/2021, publicação em 21/06/2021.

59 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível 
1025238-94.2016.8.26.0114. Relator: Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial, julgamento em 24/08/2020, publicação em 04/09/2020.

60 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apelação Cível 
0702048-52.20198.07.0001. Relatora: Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8ª Turma 
Cível, julgamento em 01/07/2020, publicação em 05/08/2020.
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No julgamento da Apelação Cível nº 5000000-80.2017.8.13.0324, 
em 2019,61 o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a 
preliminar de falta de interesse de agir alegada pela parte apelante, por 
considerar que: a) a obrigatoriedade da mediação prévia, disposta em 
contrato, não se coadunaria com os próprios princípios que regem a 
mediação, marcada pela voluntariedade, b) a cláusula estaria inserida 
em contrato de adesão, sem que fossem respeitados os requisitos pre-
vistos no § 2º do art. 4º da Lei de Arbitragem, aplicável à mediação 
por analogia.

No julgamento da apelação nº 0019428-33.2018.8.19.0001, em 
2018,62 o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou a pre-
liminar de falta de interesse processual, também por considerar nula 
a inserção de cláusula de mediação prévia em contrato de adesão (art. 
51, VII, CDC), pois “o acesso ao Judiciário é livre e não pode depender 
da submissão da parte à mediação privada”, de modo que seria “desne-
cessário o esgotamento de via administrativa para se solicitar a tutela 
jurisdicional, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição”.

Importante dizer que nenhum dos acórdãos, não obstante posterio-
res, menciona o art. 23, caput, da Lei de Mediação, relativo à suspen-
são do processo,63 seja para afastar ou determinar sua aplicação.

Oportuno destacar também que, em outros países, já se verificou 
divergência de entendimentos sobre a questão. Nesse sentido, Selma 
Lemes aponta que em dois julgados oriundos da Corte de Cassação 
Francesa (1ª Câmara Civil) em que foram partes Clinique du Morvan v. 
Vermuseau (julgamento em 23/01/2001) e SNEP e/os v. SNAM et SPEDIAM 

61 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apelação Cível 
0019428-33.2018.8.19.0001. Relatora: Desembargadora Aparecida Grossi, 17ª 
Câmara Cível, julgamento em 03/10/0019, publicação em 04/10/2019.

62 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível 
0019428-33.2018.8.19.0001. Relator: Desembargador Lúcio Durante. 19ª Câmara 
Cível, julgamento em 13/11/2018, publicação em 23/11/2018.

63 Não obstante envolver cláusula arbitral, interessante notar que, em acórdão re-
cente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, priorizou-se a suspensão 
em relação à extinção do processo diante do ajuste feito pelas partes: foi mantido o 
acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou 
a suspensão de execução judicial pelo fato de o contrato estar sendo discutido no 
juízo arbitral, inclusive em relação à constituição do próprio título executado. Cf. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1949566. Relator: Ministro 
Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgamento em 14/09/2021.
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(julgamento em 06/03/2001), a cláusula de conciliação/mediação pré-
via foi reputada como mera disposição contratual, sendo considerado 
que a sua inobservância não violaria nenhuma norma de ordem públi-
ca, não havendo ainda sanção pela violação do preceito contratual, o 
que não impediria o recebimento da ação judicial.

Em sentido oposto, Selma Lemes aponta outros dois precedentes, um 
da Corte de Cassação Francesa (2ª Câmara Civil), Société Polyclinique 
des Fleurs v. Peyrin (julgamento em 06/07/2000) e um da Alta Corte da 
Inglaterra e do País de Gales (Corte Comercial), Cable&Wireless Plc v. 
IBM United Kingdom Ltd. (julgamento em 11/10/2002), paradigmático 
no direito inglês sobre a questão, em que as partes foram enviadas ao 
processo de conciliação ou mediação previamente acordados, de modo 
que os processos judiciais ficariam suspensos enquanto as partes não 
se submetessem ao rito convencionado.64

3.3. ENFRENTAMENTO DE ALGUMAS DISCUSSÕES SOBRE O TEMA

Verificadas as divergências apontadas sobre a questão, entende-se 
que o afastamento da cláusula de mediação prévia pelos órgãos jurisdi-
cionais, quando informados por uma das partes, na primeira oportuni-
dade em que se manifestarem nos autos, sobre o descumprimento pela 
outra, representa violação à liberdade conferida às partes no processo, 
na medida em que ignora o desenho procedimental feito por elas, para 
a resolução de seus próprios conflitos, com vistas à tentativa inicial de 
autocomposição, consagrada em nosso ordenamento jurídico.

Sendo a mediação regida pela busca do consenso (art. 2º, VI, da Lei 
nº 13.140/15), pela autonomia negocial das partes (art. 2º, V, da Lei nº 
13.140/15) e pela boa-fé (art. 2º, VIII, da Lei nº 13.140/15), observar 
o que foi contratualmente estipulado pelas partes significa respeitar 
tais princípios.

Frisa-se que o legislador apontou expressamente o efeito proces-
sual para o caso de violação da cláusula de mediação prévia no art. 
23 da Lei nº 13.140/15: a suspensão do processo pelo juiz ou árbitro 
pelo prazo previamente acordado ou até o implemento da condição, 

64 LEMES, Selma Ferreira. Cláusula escalonada ou combinada: mediação, concilia-
ção e arbitragem.

In: FINKELSTEIN, Cláudio; VITA, Jonathan B.; CASADO FILHO, Napoleão (Org.). 
Arbitragem Internacional, UNIDROIT, CISG e Direito Brasileiro. São Paulo: Quarter 
Latin, 2010, p. 163-178.
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o que não impede, todavia, que as próprias partes convencionem que 
o processo seja extinto caso não haja o cumprimento do acordo, de-
vendo ser observado pelo juiz o que fora especificamente pactuado 
no contrato.

Há que se ressaltar que a Lei de Mediação estabelece que, em caso de 
previsão contratual, “as partes deverão comparecer à primeira reunião 
de mediação” (art. 2º, § 1º, da Lei nº 13.140/15), mas nenhum sujeito 
será “obrigado a permanecer em procedimento de mediação” (art. 2º, § 
2º, da Lei nº 13.140/15), de modo que a “obrigatoriedade” diz respeito 
tão somente ao comparecimento à primeira sessão e não às demais.65

No que se refere ao argumento de que supostamente a convenção 
violaria o princípio constitucional do acesso à jurisdição, aponta-se 
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da sentença estrangei-
ra n° 5.206-7,66 no bojo do qual restou assentada a constitucionalidade 
da Lei de Arbitragem em face do art. 5º, XXXV da CRFB/88, reconhe-
ceu não ser tal procedimento incompatível com o princípio do livre 
acesso à jurisdição estatal ou inafastabilidade da tutela jurisdicional 
pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, se o Supremo Tribunal Federal, 
em respeito à autonomia privada, já reconheceu a constitucionali-
dade de se utilizar outra via em substituição à jurisdição estatal, não 
se pode considerar que uma mera condição temporária de acesso ao 
Judiciário, tal como ocorre com a cláusula de mediação prévia, viole a 
Constituição (art. 5º, XXXV, da CRFB/88).

65 Nesse sentido, veja-se a redação da cláusula modelo de mediação prévia da 
Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB): “As partes con-
cordam em submeter as controvérsias relativas ao presente contrato à mediação, de 
forma prévia e obrigatória, sob a administração da CAMARB – Câmara de Mediação 
e Arbitragem Empresarial – Brasil, de acordo com as regras do seu Regulamento 
de Mediação. As partes declaram estar cientes que deverão comparecer à primeira 
sessão de mediação, conforme previsto no artigo 2º, parágrafo primeiro, da Lei nº 
13.140/15. Apenas será considerado como obrigatório o comparecimento das par-
tes à primeira sessão de mediação. Após a realização da primeira sessão, a mediação 
somente terá seguimento se houver manifestação de vontade das partes.” Disponível 
em: https://camarb.com.br/arbitragem/clausula-modelo-escalonada/. Acesso em 13 
set. 2021.

66 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Sentença Estrangeira 
5.206-7. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Tribunal Pleno. Julgamento em 
12/12/2001, DJ 30/04/2004.
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Noutras palavras, pode-se afirmar que no direito brasileiro, inclusive 
na esteira das normas fundamentais inseridas no art. 3º, §§ 1º a 3º, 
CPC/15, não existe mais o monopólio estatal da solução de conflitos.67

Além disso, conforme já ressaltado, hoje a noção de acesso à justiça 
não se limita ao mero acesso à jurisdição estatal, sendo mais abran-
gente, visto como acesso à ordem jurídica justa e adequada, na qual 
se inserem os diversos meios de resolução de conflitos que atuam ao 
lado da jurisdição estatal, a exemplo da mediação. Embora o acesso à 
justiça seja amplo, não é irrestrito e ilimitado, sendo adequadamente 
condicionado. À exemplo disso, o legislador exige a demonstração de 
direito líquido e certo na impetração de mandado de segurança (art. 1º 
da Lei nº 12.016/2009); exige a presença de título executivo extraju-
dicial nas execuções extrajudiciais (art. 783 do CPC/15); e até mesmo 
a jurisprudência institui condições para o exercício do direito de ação, 
quando impõe o prévio requerimento administrativo perante o INSS 
para que se possa pleitear a concessão de benefícios previdenciários 
perante o Judiciário.68

Logo, não se pode ignorar o que foi pactuado pelas próprias partes 
como condição de ingresso à justiça estatal, em cenário em que o estí-
mulo à solução consensual de controvérsias é incorporado à legislação 
processual e em que a valorização da liberdade negocial vem ganhando 
relevância no ordenamento jurídico como um todo.69

Assim, em observância ao princípio da economia processual e ao que 
dispõe a Lei de Mediação, o efeito que, em regra, deve ser observado 
em nosso ordenamento jurídico quando suscitado por uma das partes 

67 Como leciona PICARDI, Nicola. La giurisdizione all’alba del terzo millennio. 
Milano: Giuffrè, 2007. p. 181, “in definitiva, il principio del monopolio statuale 
della giurisdizione si è vistosamente sgretolato: la giurisdizione non è più esclusiva 
funzione dello Stato; gli organi cui sono affidate le funzioni giurisdizionale non 
sono sempre organi dello Stato”. No direito brasileiro, cf., THEODORO JÚNIOR, 
Humberto; ANDRADE, Érico. Novas perspectivas para atuação da tutela executiva 
no direito brasileiro: autotutela executiva e “desjudicialização” da execução. Revista 
de Processo, vol. 315, maio/2021, p. 109/158.

68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 631240/MG. Relator: 
Min. Roberto Barroso. Tribunal Pleno. Julgamento em: 03/09/2014. DJ: 10/11/2014.

69 À exemplo disso, a Lei da Liberdade Econômica, valorizando a autonomia nego-
cial das partes, veio a alterar alguns dispositivos da lei civil, estabelecendo a inter-
venção mínima nos contratos ou ajustes firmados pelas partes (art. 421, parágrafo 
único e 421-A da Lei nº 13.874/19).
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o descumprimento da cláusula de mediação prévia por outra, na pri-
meira oportunidade em que se manifestou nos autos, é a suspensão do 
processo, por tempo limitado, para que as partes possam se valer do 
método que consideraram adequado para a resolução do conflito, à ex-
ceção de quando as próprias partes pactuarem a extinção do processo 
ou quando for o caso de não preenchimento de alguns dos requisitos 
de validade da cláusula em questão, como no caso de inserção abusiva 
em contrato de adesão, sem o preenchimento dos requisitos previstos 
no art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem, aplicável à cláusula de mediação 
por analogia, hipótese na qual a cláusula deverá ser afastada por não 
cumprir a finalidade a que se destina.70

Considerando que a mediação extrajudicial e a conciliação judicial 
são meios distintos e autônomos de resolução de conflitos, com proce-
dimentos, funções e condutores diferentes, não se deve ignorar a pac-
tuação de cláusula de mediação prévia quando instaurado o processo 
judicial, sob o argumento de que já ocorrerá a audiência de conciliação 
nos autos (art. 334 do CPC/15).

Por fim, a mediação não será considerada “fracassada” quando não 
celebrado acordo, eis que a técnica tem outras finalidades principais, 
a exemplo do reestabelecimento da comunicação entre as partes, da 
preservação do relacionamento entre elas e solução adequada dos con-
flitos,71 devendo ser o método estimulado sempre que possível, sobre-
tudo quando escolhido pelas partes.

4. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MEDIAÇÃO 
OU CLÁUSULA ESCALONADA EM CONTRATOS 
FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Na Itália, o legislador tem incentivado o uso de meios alternativos 
para solução de conflitos, inclusive no campo do direito administra-
tivo, a fim de facilitar o acesso pelas partes a novas formas de tutela 

70 A ideia defendida no presente trabalho pode ser revista no caso de aprovação de 
algum dos projetos de lei que tentam condicionar o ingresso à jurisdição estatal à 
tentativa de composição anterior (PL 3813/2020 e PL 533/2019).

71 Nessa mesma linha, o Enunciado 625 do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis: “o sucesso ou insucesso da mediação ou da conciliação não deve ser apurado 
apenas em função da celebração de acordo.”
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dos direitos,72 que podem permitir, especialmente na área dos contra-
tos públicos, não só a diminuição da carga de processos judiciais na 
matéria, mas também evitar o alongamento nocivo das discussões,73 
possibilitando às partes envolvidas a opção por outros mecanismos de 
solução de conflitos que não o judicial.74

O direito brasileiro, inserindo-se nesse movimento, admite a adoção 
de mecanismos e técnicas para a resolução de controvérsias envolven-
do a administração pública, e isso fica ainda mais claro quando se ob-
serva, por exemplo, que a Lei nº 14.133/21, Nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, indicou expressamente que a mediação, a 
conciliação, a arbitragem e o comitê de resolução de disputas, poderão 
ser utilizados para prevenção e solução de controvérsias, relacionadas 
a direitos patrimoniais disponíveis, como questões envolvendo o resta-
belecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inadim-

72 Cf. CIVILLA, Benedetta; GIANNINI, Daniele. La risoluzione alternativa delle con-
troversie nel nuovo Codice appalti. Milano: Giuffrè Editore, 2017, p. 7, que desta-
cam, inclusive, se tratar de verdadeiro desafio em países de alta litigiosidade judicial 
como é o caso da Itália, a implantação de mecanismos de ADR, e que não pode ser 
deixado apenas à iniciativa das partes, cabendo ao próprio legislador estruturar e 
incentivar adequadamente o uso de tais mecanismos: “Il ricorso alle cc.dd. A.D.R. 
(Alternative Dispute Resolutions), tuttavia, non può e non deve costituire soltanto 
il risultato dell’iniziativa delle parti in liti. È compito soprattutto del legislatore, 
infatti, individuare le soluzioni più efficaci per incentivare l’accesso alle tecniche di 
risoluzione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale. (…) In un Paese 
come l’Italia, ritenuto come uno tra i più litigiosi dell’Unione europea, riuscire a 
indirizzare le controversie tra le parte verso un percorso di soluzione alternativo alla 
giurisdizione costituisce per il legislatore un’autentiva sfida”.

73 Cf. CIVILLA, Benedetta; GIANNINI, Daniele. La risoluzione alternativa delle con-
troversie nel nuovo Codice appalti. Milano: Giuffrè Editore, 2017, p. 7: “Ciò vale 
a maggior ragione con riguardo alla materia dei contratti pubblici, dove l’insorgere 
delle controversie tra l’Amministrazione ed i privati comporta non solo l’appesan-
timento del carico giudiziario, ma anche l’allungamento dei tempi per l’esecuzione 
dei contratti pubblici, con evidente danno per la collettività”.

74 ANDREWS, Neil. La “doppia elica” della giustizia civile: i legami tra metodi 
privati e pubblici di risoluzione delle controversie. Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile. Milano: Giuffrè editore, v. LXIV, 2010, p. 548: “Come il sistema 
politico, anche l’amministrazione della giustizia è una democrazia. I cittadini posso-
no votare per il partito che preferiscono. Se l’accesso al sistema giudiziario è troppo 
costoso e poco soddisfacente, chi è in condizione di scegliere – soggetti privati, 
imprese o anche la pubblica amministrazione – si rivolgerà altrove”.
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plemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e cálculo 
de indenizações.

No Executivo, iniciativa interessante foi a da Secretaria Especial do 
Programa de Parcerias e Investimentos-PPI do Governo Federal, ao dis-
ponibilizar a Consulta Pública nº 01/2019, para receber contribuições 
à minuta de resolução com o objetivo de aprovar cláusula modelo de 
solução de controvérsias, envolvendo esses métodos privados, em dis-
putas relacionadas à execução de contratos de concessão e de parce-
ria público-privada, de longa duração e normalmente permeados por 
maior complexidade técnico-jurídica,75 regulados pelas Leis 8.987/95 
e 11.079/04 indicadas, inclusive, ao lado da Lei 13.334/16, como base 
legal para a proposta.

A minuta de resolução, com as cláusulas modelo constantes em seus 
anexos, estabelecia força obrigatória apenas à arbitragem, o que pode-
ria ser feito também em relação à mediação e à negociação, na linha do 
que se expôs no presente trabalho, sobretudo considerando a relevân-
cia da utilização de procedimentos híbridos76 e a capacidade que têm 
para responder de forma mais adequada e eficaz à demanda de solução 
de controvérsias que surgem na sociedade e economia globalizadas.77

A resolução previa também cláusulas envolvendo a utilização de 
Comitê de Prevenção e Resolução de Divergências, mecanismo hoje 
tratado especificamente no Projeto de Lei 2421/2021,78 em trâmite 

75 PORTAL DO PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS. PPI/Casa Civil dis-
ponibiliza consulta pública acerca da resolução que aprova cláusula modelo de so-
lução de controvérsias. Brasília, 01 nov. 2019. Disponível em: https://www.ppi.gov.
br/consultapublicappi1-19. Acesso em: 13 set. 2021.

76 Cf. PALAZZO, Massimo. L’arbitrato nel quadro dei sistemi ADR e le clausole mul-
tistep. In: PUTORTÌ, Vincenzo (a cura di). La giustizia arbitrale. Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2015, p. 46.

77 PALAZZO, Massimo. L’arbitrato nel quadro dei sistemi ADR e le clausole mul-
tistep. In: PUTORTÌ, Vincenzo (a cura di). La giustizia arbitrale. Napoli: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2015, p. 49: “Se queste premesse descrittive della fase storica 
contemporanea sono vere emerge chiaramente che le tecniche ADR si qualificano 
come istituti della globalizzazione giuridica, figure cioè che emergono della prassi e 
sono rivolve a soddisfare esigenze di carattere sociale ed economico”.

78 O inteiro teor do PL está disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoes-
Web/prop_mostrarintegra?codteor=2038213&filename=PL+2421/2021+%28N%-
C2%BA+Anterior:+PLS+206/2018%29. Acesso em 17 set. 2021.
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na Câmara dos Deputados,79 que visa regulamentar a instalação de 
Comitês de Prevenção e Solução de Disputas em contratos celebrados 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

No PL 2421/2021, há disposição que prevê que as “as recomenda-
ções e as decisões proferidas pelos Comitês de Prevenção e Solução 
de Disputas poderão ser reformadas pelo Poder Judiciário ou, quando 
houver convenção neste sentido, por arbitragem”. No entanto, diante 
da análise técnica e especializada do Comitê, formado por membros 
com reconhecido saber e atuação jurídica na área objeto do contrato, 
pode-se cogitar de inclusão no contrato de determinação para que as 
partes, antes de levar a questão para arbitragem ou para o sistema judi-
cial, conforme o caso, submetam o tema obrigatoriamente à apreciação 
do comitê, como “condição de procedibilidade” para ativar a arbitra-
gem ou a jurisdição estatal, tal como ocorre no acordo “bonario” do 
direito italiano,80 e que, na hipótese de violação a tal ajuste, seria o 
caso de se extinguir o processo sem julgamento de mérito, por falta 
de interesse de agir, ou no mínimo de se suspender o processo judicial 
ou a arbitragem, de forma semelhante ao que prevê o art. 23 da Lei de 
Mediação, para se permitir a realização do procedimento prévio.

Não há dúvidas de que a instauração de procedimentos preliminares, 
mesmo quando não se obtém a solução consensual da controvérsia, no 
mínimo permite que as partes definam com maior precisão o objeto do 

79 Havia projeto de lei anterior tratando do uso dos Comitês de Resolução de 
Disputas em contratos administrativos, o PL 9883/2018, o qual foi apensado ao PL 
2421/2020.

80 Só com o insucesso do acordo bonário, com a recusa explícita ou implícita da 
proposta de acordo, é que o particular pode se dirigir à justiça, tendo para tanto, 
o prazo decadencial de 60 dias, contado, conforme o caso, da recusa da adminis-
tração de realizar o acordo, ou do decurso do prazo de 45 dias para manifestação 
da administração sobre a proposta de acordo. Cf. CIVILLA, Benedetta; GIANNINI, 
Daniele. La risoluzione alternativa delle controversie nel nuovo Codice appalti. Milano: 
Giuffrè Editore, 2017, p. 20: “Per quest’ultimo, infatti, l’avvio della procedura di 
accordo bonario costituisce un adempimento procedurale stabilito a pena di impro-
cedibilità dell’azione giudiziale eventualmente seguinte, che solo lui avrebbe inte-
resse a proporre per recuperare le spese aggiuntive sostenute: è dunque guardando 
all’istituto nella prospettiva dell’appaltatore che si coglie appieno l’autentica ratio 
dell’istituto medesimo, che come si è detto nel primo paragrafo è deputato a defini-
re in via precontenziosa le eventuali controversie tra le parti”.
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litígio e, assim contribuam, caso não haja celebração de acordo, para 
que o processo seja mais eficiente e robusto.81

Em Minas Gerais, destaca-se que a Lei Estadual nº 23.172/1882 criou 
a “Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos” 
(CPRAC), com o objetivo de instituir a conciliação e a mediação como 
métodos para a solução de controvérsias administrativas ou judiciais 
que envolvam a administração pública direta e indireta, coordenada 
pela Advocacia-Geral do Estado. A Resolução AGE nº 61/2020,83 que 
regulamenta a composição, funcionamento e fluxo de procedimen-
tos da CPRAC, recomenda, inclusive, em seu art. 9º, que os contra-
tos envolvendo órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 
prevejam cláusula compromissória de submissão de eventual contro-
vérsia à CPRAC.

Diante desse cenário, em Minas Gerais há dois editais de concessão 
recentes, notadamente a Concessão da Rota das Grutas Peter Lund84 
e a Concessão do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade (SBBH) – 
Aeroporto da Pampulha,85 que preveem, em suas minutas de contrato, 
a possibilidade de convocação da CPRAC para resolução do conflito, 

81 PANTOJA, Fernanda Medina. Convenções pré-processuais para a concepção de 
procedimentos preliminares extrajudiciais. In: MARCATO, Ana; GALINDO, Beatriz; 
GÓES, Gisele Fernandes; BRAGA, Paula Sarno APRIGLANO, Ricardo; NOLASCO, Rita 
Dias (Coord.). Negócios processuais. Salvador: Juspodivm, 2017, p 145.

82 MINAS GERAIS. Lei nº 23.172, de 20 de dezembro de 2018. Autoriza a 
Advocacia-Geral do Estado a não ajuizar, não contestar ou desistir de ação em 
curso, não interpor recurso ou desistir de recurso que tenha sido interposto nos 
casos que especifica e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de 
Conflitos. Belo Horizonte, 2018. Disponível em https://www.almg.gov.br/consulte/
legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23172&comp=&ano=2018. 
Acesso em 17 set. 2019.

83 MINAS GERAIS. Resolução AGE nº 61, 06 de julho de 2020. Regulamenta a com-
posição, o funcionamento e o fluxo de procedimentos da Câmara de Prevenção e 
Resolução Administrativa de Conflitos - CPRAC, do Poder Executivo e dá outras 
providências. Belo Horizonte, 2020. Disponível em: https://advocaciageral.mg.gov.
br/wp-content/uploads/2020/09/2020-resolucao-61.pdf. Acesso em 17 set. 2021.

84 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS. Edital de Concessão da Rota das Grutas 
Peter Lund. 2021. Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/component/content/ar-
ticle/3306-nova-categoria/3231--edital-de-concessao-da-rota-das-grutas-peter-lund. 
Acesso em 17 set. 2021.

85 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE. Licitação para 
Concessão Aeroportuária do Aeroporto da Pampulha. 2021. Disponível em http://
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em caso de concordância das partes, e especificamente em relação ao 
segundo contrato, há previsão de que “uma vez instalado o comitê téc-
nico, enquanto não for emitido seu parecer não poderão as partes dar 
início ao procedimento arbitral ou judicial, devendo aguardar primeiro 
a decisão do COMITÊ TÉCNICO”. Ou seja, foi possibilitado o escalona-
mento de diferentes meios e técnicas de resolução de controvérsias, 
tudo a possibilitar que sejam dirimidas da forma mais eficiente possí-
vel, o que pode servir de exemplo para outros contratos envolvendo a 
Administração Pública no país.

5. CONCLUSÃO

A celebração de cláusula de mediação prévia, assim como outras 
cláusulas que estipulam procedimentos híbridos, se alinha, no cená-
rio comparado, aos sistemas mais modernos para solução de confli-
tos jurídicos, que admitem, ao lado da tradicional justiça estatal, ou-
tros mecanismos.

Embora o efeito processual para o seu descumprimento tenha sido 
escolhido pelo legislador atual, no art. 23 da Lei de Mediação, verifi-
ca-se que tal dispositivo não vem sendo aplicado ou sequer analisado 
pelo Judiciário na prática, o que denota a importância de se reforçar 
que, diante de uma ação ajuizada sem a sua observância, devidamente 
apontada por uma das partes na primeira oportunidade em que se ma-
nifestou nos autos e preenchidos os requisitos de validade do acordo 
processual, os juízes suspendam o processo, com prazo limitado, para 
que as partes possam se utilizar da via eleita, que livremente acorda-
ram, em privilégio à autonomia privada e à busca da solução consen-
sual das controvérsias.

Ademais, considerando que a administração pública brasileira vem 
se colocando no curso do tempo como um dos maiores litigantes ju-
diciais,86 torna-se relevante a adoção de meios mais céleres e tecnica-

www.infraestrutura.mg.gov.br/component/gmg/page/2427-licitacao-para-conces-
sao-aeroportuaria-do-aeroporto-da-pampulha. Acesso em 17 set. 2021.

86 Pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, por 
exemplo, indica, conforme notícia publicada no jornal Folha de São Paulo no ano 
de 2015, que “o poder público é o principal responsável pelo congestionamento 
da Justiça” in FOLHA DE SÃO PAULO. Poder público é quem mais congestiona o 
Judiciário, diz pesquisa. São Paulo, 10 ago. 2015. Disponível em: http://www1.
folha.uol.com.br/poder/2015/08/1666713-poder-publico-e-quem-mais-congestio-
na-o-judiciario-diz-pesquisa.shtml. Acesso em: 14 set. 2021. Também estatística do 
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mente adequados para a prevenção e solução de controvérsias, reco-
mendando-se a pactuação de cláusulas escalonadas que condicionem 
o ingresso à jurisdição estatal a procedimentos prévios, sendo de se 
aplaudir iniciativas desenvolvidas no âmbito federal, como aquelas da 
Secretaria Especial de PPI do Governo Federal e do próprio Congresso, 
com a tramitação do PL 2421/2021, para inserir de vez no direito na-
cional a interessante perspectiva do uso dos comitês de prevenção e 
solução de litígios no âmbito da contratação pública.
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