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RESUMO 
O presente artigo objetiva analisar o uso da mediação em diferentes contextos 
societários e o papel estratégico do advogado como agente impulsionador desta 
cultura. 
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ABSTRACT 
The current article aims to analyze the use of mediation in different corporate 
contexts and the strategic role of lawyer as a driving force of this culture. 
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societários. 4.1. Conflitos entre administradores X sócios/acionistas. 4.2. Conflitos 
entre sócios/acionistas minoritários X majoritários. 5. Os efeitos financeiros 
decorrentes dos acordos na mediação societária. 5.1. Dissolução parcial societária. 
5.2. Pagamento de bônus aos diretores. 6. Considerações Finais. 
 

1. INTRODUÇÃO 
As mudanças legislativas trazidas pelo Código de Processo Civil5 e pela Lei 

de Mediação6 incorporaram ao ordenamento jurídico a mediação7 e estimularam a 

autocomposição das partes, bem como a adoção de métodos adequados de 

resolução de controvérsias também conhecidos por Alternative Dispute Resolution 

(ADR). 

Também nessa linha, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil estabeleceu como dever do advogado o estímulo à adoção de 

métodos consensuais, como a mediação e a conciliação, prevenindo e sempre que 

possível evitando a instauração de novos litígios.8 

Na medida em que a cultura dos meios adequados de solução de 

controvérsias é disseminada na sociedade, naturalmente cresce a procura por 

advogados especializados em atuar nesse ambiente.  

Nesse contexto, a advocacia na mediação vem ganhando a cada dia novos 

contornos e mais prestígio. Ampliaram-se os campos de atuação e igualmente vem 

aumentando a busca pelo desenvolvimento de novas competências e habilidades 

pelo advogado do século XXI.9 

“Resolver os conflitos sem recorrer ao Poder Judiciário utilizando métodos 

consensuais também é advocacia”.10 Advogar no ambiente consensual requer a 

adoção de uma postura diferenciada, mas não menos técnica e estratégica. Mas 

                                            
5 Lei nº 13.105 de 16/03/2015. 
6 Lei nº 13.140 de 26/06/2015. 
7 “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 (Artigo 1º, parágrafo único da Lei 13.140/15 de 26/06/2015). 
8 Artigo 2º, parágrafo único, VI do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB. 
9 FUOCO, Patricia Freitas. Advocacia na Mediação: Boas Práticas e Novas Competências do 
Advogado do Século XXI. In: NASCIMBENI, Asdrubal Franco; BERTASI, Maria Odete Duque; 
RANZOLIN, Ricardo Borges. (Coord.). Temas de Mediação e Arbitragem III, São Paulo: Lex Produtos 
Jurídicos, 2019. p. 205-227. 
10 Nota Conjunta das Comissões de Arbitragem, da Advocacia na Mediação e na Conciliação e de 
Práticas Colaborativas: orientações para mitigação dos efeitos negativos da pandemia COVID-19. 
Disponível em: <https://covid19.oabsp.org.br/cidadania/nota-das-comissoes-de-arbitragem-mediacao-
e-conciliacao-e-praticas-colaborativas-sobre-orientacoes-para-mitigacao-dos-efeitos-da-covid-19>. 
Acesso em: 01/09/2020. 
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qual seria, então, o papel do advogado no contexto da mediação? Sua participação 

teria a mesma relevância que tem na esfera judicial ou arbitral? Há técnicas e 

habilidades a serem apreendidas para atuar na mediação?  

Este artigo responderá a esses questionamentos e, ainda, destacará uma 

parcela desse universo propondo uma reflexão sobre o uso da mediação em 

contextos societários dada a importância do tema para advocacia. 

Quais seriam as vantagens de usar a mediação em conflitos societários? Há 

sentido na utilização de cláusula escalonada como método de resolução de conflitos 

societários? Em que momento o advogado deve apresentar a mediação ao seu 

cliente? No dia a dia da empresa quais conflitos seriam elegíveis à mediação? É 

importante gerenciar desentendimentos entre sócios e acionistas? É possível aplicar 

a mediação se as partes não estão litigando no Judiciário? Do que adiantaria a 

mediação quando não há mais affectio societatis? Essas são alguns das perguntas 

que este artigo pretende responder. 

 

2. O PAPEL DO ADVOGADO NA MEDIAÇÃO 
O papel do advogado na mediação é imprescindível à defesa dos interesses 

do cliente. Sua atuação no processo de mediação passa necessariamente pelo 

conhecimento do método, pela compreensão das várias etapas do processo e pelo 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à advocacia 

consensual.  

Da mesma forma que a atuação do advogado no processo judicial difere de 

sua atuação no processo arbitral, o mesmo ocorre na mediação.  

Além do conhecimento jurídico sobre a matéria de fundo, espera-se que o 

advogado domine competências e boas práticas inerentes à advocacia consensual. 

Capacidade de investigar e explorar os interesses de seu cliente e da outra parte, 

escuta ativa, postura colaborativa, empatia, visão sistêmica, criatividade em busca 

de soluções inovadoras e a adoção de uma postura voltada à resolução do problema 

são algumas das competências necessárias para advogar nesse novo contexto.11 

A atuação do advogado começa muito antes do surgimento do conflito. É na 

formação do negócio jurídico que o advogado deve pensar, pela primeira vez, em 
                                            
11 Para aprofundar no tema, recomendamos a leitura do artigo: FUOCO, Patricia Freitas. Advocacia 
na Mediação: Boas Práticas e Novas Competências do Advogado do Século XXI. In: NASCIMBENI, 
Asdrubal Franco; BERTASI, Maria Odete Duque; RANZOLIN, Ricardo Borges. (Coord.). Temas de 
Mediação e Arbitragem III, São Paulo: Lex Produtos Jurídicos, 2019. p. 205-227. 
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mediação ao estipular contratualmente a cláusula de resolução de disputas. Saber 

se a mediação é elegível12 e adequada para eventuais disputas decorrentes de um 

determinado contrato é o primeiro passo.  

Uma vez surgido o conflito e ainda que não haja previsão contratual expressa, 

o caso também poderá ser encaminhado à mediação desde que haja a concordância 

da outra parte. Aliás, a voluntariedade das partes se revela essencial durante todo o 

processo de mediação.  

Contribuir para que sejam estipulados critérios de escolha do mediador e 

sugerir a fixação de normas e procedimentos, embora sujeitos a redefinições,13 são 

também atribuições do advogado.  

A mediação pressupõe o conhecimento de técnicas e habilidades 

desenvolvidas em cursos de capacitação e práticas supervisionadas, portanto um 

mediador capacitado e experiente é fundamental para o sucesso da mediação. 

Conhecer as especialidades, formação, experiência e abordagem do mediador são 

cuidados a serem adotados pelo advogado. Como fontes de procura, há as câmaras 

privadas e as instituições que administram processos de mediação, onde geralmente 

há um rol de mediadores com perfil e currículo. Há também renomadas instituições 

certificadoras que se baseiam em critérios e boas práticas internacionais14. 

Embora pautado na oralidade, “a mediação é um processo: estruturado e 

flexível, que comporta uma sequência de atos estudados, planejados e que vão 

sendo construídos conforme o campo vai se abrindo, ou seja, as informações vão 

sendo trazidas pelos mediandos”.15 Por ser caracterizado por sucessivas etapas, o 

advogado atua em diferentes momentos que vão desde a análise do caso, definição 

da estratégica, preparação do cliente, participação nas sessões de mediação até a 

elaboração do termo de acordo, caso haja consenso.  

Em mediações empresariais é usual que as partes apresentem, por escrito, 

um breve resumo de suas considerações iniciais, cabendo ao advogado zelar para 

                                            
12 Segundo o artigo 3º da Lei de Mediação, o conflito deverá versar sobre matéria que admita 
transação. 
13 BRAGA NETO, Adolfo. Mediação de Conflitos: Conceito e Técnicas, in Negociação, Mediação, 
Conciliação e Arbitragem, livro organizado por Salles, Calos Alberto; Lorencini, Marco Antônio Garcia 
Lopes; Silva, Paulo Eduardo Alves da. Ed. Forense, São Paulo, 2019. 
14 Nesse sentido: ICFML (Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos) 
https://icfml.org e IMI (International Mediation Institute) https://www.imimediation.org. Acesso em 
01/09/2020.  
15 ISOLDI, Ana Luiza. Mediação e Coaching In. Team & Leader Coaching, PERCIA, André, BATISTA 
Lídia, SITA, Mauricio (org.). 1ª edição. São Paulo: Editora Ser Mais, 2014. 
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que o documento seja conciso e, ao mesmo tempo, enderece adequadamente as 

posições e os interesses do cliente.  

Na advocacia consensual, o advogado assegura o protagonismo da parte 

durante a sessão de mediação e informa seu cliente sobre a postura colaborativa 

que se espera de sua atuação.  

O grande diferencial de um advogado experiente em advocacia na mediação 

é a eficiência no uso - em favor dos interesses de seu cliente – das ferramentas do 

processo de mediação, seja na investigação dos interesses da outra parte, no 

manejo da informações confidenciais, no momento criativo de geração de opções, 

na aplicação do filtro de legalidade, ou, ainda, em reuniões privadas para explorar e 

avaliar o BATNA16 das partes e definir a ZOPA17.  

Após o encerramento da mediação, caberá ao advogado acompanhar o 

cumprimento do acordo ou, na ausência de consenso, adotar as providências 

necessárias para prosseguimento do assunto seja na esfera arbitral ou judicial.  

Não há dúvida de que o sucesso da mediação depende também de uma 

eficiente assistência jurídica prestada pelo advogado à parte. O bom de ter um 

advogado por perto é que eles pensam em tudo o que pode dar errado, afirma 

Fernando Marcondes, expressando-se num contexto de dispute board, 

perfeitamente cabível ao presente caso. E continua: “Por isso mesmo é desejável 

que o advogado esteja lá, para escolher as palavras certas, já com efeito jurídico 

que ela um dia poderá ter”.18  

A atuação do advogado no contexto da mediação societária não será 

diferente, seguirá as mesmas orientações descritas neste capítulo com 

características peculiares às questões societárias, como veremos nos tópicos 

seguintes. 

 

3. USO DA MEDIAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS CONTRATOS SOCIETÁRIOS 
Os contratos societários são formados com base em premissas negociais 

muito particulares, cujas nuances, por vezes, são de conhecimento apenas dos 

contratantes. Sendo assim, delegar a resolução de conflitos advindos dessa relação 

                                            
16 Acrônimo de Best Alternative To a Negotiated Agreement. Em português, MAAN (Melhor Alternativa 
ao Acordo Negociado) 
17 Acrônimo de Zone Of Possible Agreement. Em português, zona de um possível acordo. 
18 MARCONDES, Fernando. O Processo de Mediação, in Métodos Extrajudiciais de Resolução de 
Conflitos Empresariais, livro organizado por Holanda, Flávia, IOB, São Paulo, 2017. p. 246 
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contratual a um terceiro, seja o juiz ou árbitro, pode resultar na não observância de 

peculiaridades essenciais que formaram a base do negócio jurídico. 

Considerando que a mediação tem como objetivo facilitar a resolução do 

conflito ao invés de impor uma solução às partes, esse método propicia às partes 

atuarem como protagonistas do procedimento para construírem juntas um acordo 

sustentável e condizente com a correta interpretação do contrato, ou seja, baseado 

na real intenção dos contratantes.  

Além de alcançar um resultado mais próximo da realidade negocial, o custo e 

o tempo para a conclusão de uma mediação são muito menores em comparação 

com a conclusão de um procedimento arbitral ou de um processo judicial, 

ressaltando que muitas vezes a demora frustra o resultado útil da decisão. 

Diante dessas vantagens, a mediação tem um nicho muito promissor na área 

societária e deve ser considerada desde a formação da relação societária por meio 

da inclusão de cláusulas que estipulem a mediação nos instrumentos contratuais. 

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DA PREVISÃO DA MEDIAÇÃO COMO MEIO DE 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EM MATÉRIA SOCIETÁRIA 

Não há restrições para a inclusão da mediação como meio de resolução de 

conflitos nos diversos tipos de contratos societários: contrato ou estatuto social de 

uma empresa; acordos de acionistas ou sócios; instrumentos contratuais 

relacionados a operações de fusões e aquisições (M&A19);  memorando de 

entendimentos (MOU20); contrato de compra e venda de ações (SPA21), contrato de 

depósito (escrow agreement); contratos relacionados à reestruturação societária, 

como os contratos de incorporação e cisão; entre outros.  

Diante das vantagens e da vasta possibilidade de aplicação da mediação às 

relações societárias, a única barreira para sua utilização no mercado brasileiro de 

transações societárias é a disseminação do método entre os seus operadores. Para 

que isso ocorra é vital que os advogados tenham sólidos conhecimentos sobre o 

instituto e recomendem sua utilização às partes no momento da formação da relação 

contratual societária. 

Isso porque, na grande maioria dos casos, a forma de resolução da 

                                            
19 Merger and Acquisitions. 
20 Memorandum of Understanding. 
21 Sale and Purchase Agreement. 
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divergência societária é definida pelo contrato que originou a disputa. Assim, apesar 

de ser possível que as partes, após a instauração do conflito, escolham um método 

de resolução de disputas distinto daquele pactuado no contrato, essa hipótese, na 

prática, é remota. Assim, a principal porta de entrada para a mediação no contexto 

societário é a previsão contratual. 

Nesse sentido, a experiência estrangeira nos mostra que a existência de 

cláusula contratual é um dos gatilhos predominantes para o uso dos métodos de 

resolução de disputas. Essa é a conclusão apresentada pela pesquisa realizada pela 

Cornell University’s Scheinman Institute of Conflict Resolution juntamente com o 

Straus Institute for Dispute Resolution, Pepperdine University School of Law e o 

International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR): “More than half of 

the companies surveyed indicated that the predominant trigger for the use of ADR in 

corporate/commercial disputes was a contractual provision.”22 

Ademais, a Lei de Mediação brasileira23 também contribuiu para o fomento da 

mediação por meio de estipulação contratual, ao dispor no seu artigo 2º, §1º, que “na 

hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão 

comparecer à primeira reunião.”  

Tal previsão legal não viola o princípio da voluntariedade, regra basilar da 

mediação, mas apenas o compatibiliza com os princípios contratuais da autonomia 

da vontade e da força obrigatória do contrato. A obrigação de comparecimento 

garante segurança às partes de que o método de resolução de conflitos acordado 

em contrato será seguido. No entanto, conforme ressalva o artigo 2º, §2º da Lei de 

Mediação, “ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação.” 

Portanto, nada obsta que a parte decline do procedimento posteriormente, não sem 

antes participar da primeira reunião elucidativa. 

Para que o método seja escolhido em larga escala é necessário que a 

mediação faça parte da cultura dos operadores do direito especialista em transações 

societárias. 

 

                                            
22 “Mais da metade das empresas pesquisadas apontaram que o gatilho predominante para o uso de 
ADR em disputas empresariais/comerciais foi a previsão contratual”. STIPANOWICH, Thomas and 
LAMARE, J. Ryan. Living with 'ADR': Evolving Perceptions and Use of Mediation, Arbitration and 
Conflict Management in Fortune 1,000 Corporations. 2013. In: 19 Harvard Negotiation Law Review 1; 
Pepperdine University Legal Studies Research Paper No. 2013/16. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2221471>. Acesso em 01/09/2020. 
23 Lei 13.140/2015. 
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3.2 A NECESSÁRIA MUDANÇA NO PADRÃO DAS CLÁUSULAS DE 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EM MATÉRIA SOCIETÁRIA 

Os contratos societários refletem os usos e costumes do mercado, que, além 

dos empresários, também é composto pelos advogados que prestam assessoria 

jurídica especializada na área. Portanto, uma efetiva mudança no padrão das 

cláusulas de resolução de conflitos passa necessariamente pela mudança no 

mindset, principalmente, desses advogados 

Na maioria das vezes, a elaboração da cláusula de resolução de conflitos 

recebe pouca atenção dos advogados em razão do curto prazo disponível para a 

celebração dos contratos societários, o que dificulta a discussão e, 

consequentemente, a mudança de padrão. Como bem destacado por Redfern e 

Hunter, essas cláusulas são chamadas de midnight clauses, pois muitas vezes são 

as últimas a serem consideradas nas negociações contratuais, apesar de serem 

extremamente relevantes para a proteção dos interesses das partes.24  

Atualmente, no Brasil, a negociação das cláusulas de resolução de conflitos 

societários envolve basicamente dois pontos: (i) o método heterocompositivo que 

será utilizado para solucionar a disputa (arbitragem ou processo judicial); e (ii) a 

escolha da câmara de arbitragem ou foro. 

Discussões sobre métodos autocompositivos raramente fazem parte das 

negociações contratuais no âmbito societário, pois essa abordagem foge aos 

padrões e tudo que foge à regra do mercado demanda tempo para alinhamento 

entre as partes, tempo que - por sua vez - é um bem precioso nas operações 

societárias. 

Assim, para que a mediação seja adotada nos contratos societários, ela deve 

fazer parte do padrão usualmente adotado pelo mercado. E como fazemos isso? 

Falando a linguagem do mercado. 

O maior objetivo dos envolvidos em uma negociação societária é que aquela 

relação contratual lhes conceda o maior rendimento possível. Veja que não estamos 

falando de lucro, mas de rentabilidade, que é o resultado aferido de um determinado 

                                            
24 “Most international commercial arbitrations take place pursuant to an arbitration clause in a 
commercial contract. These clauses are often “midnight clauses”; i.e., the last clauses to be 
considered in contract negotiations, sometimes late at night or in the early hours of the morning. 
Insufficient thought is given as to how disputes are to be resolved (possibly because the parties are 
reluctant to contemplate falling into dispute) and an inappropriate and unwidely compromise is often 
adopted.” REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. Law and Practice of International Commercial 
Arbitration. 4.ed. London: Sweet & Maxwell, 2004, p. 132. 
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negócio, ou seja, a taxa de retorno pelo investimento feito pelo sócio ou acionista em 

determinado empreendimento, o que além do investimento tangível (bens, 

equipamentos, dinheiro etc) também contempla o intangível, a quantidade de horas 

que será dedicada para aquele investimento. Para que esse objetivo seja alcançado, 

é essencial que a cláusula de resolução de disputas do instrumento contratual seja 

adequada àquela determinada relação societária, evitando custos desnecessários 

com litígios que diminuam a rentabilidade do negócio, seja pelo dispêndio financeiro 

ou tempo gasto. 

Assim, é dever do advogado informar ao seu cliente, ainda na fase negocial, 

sobre as consequências e custos a serem incorridos caso um conflito seja originado 

da futura relação contratual. Dentre esses custos estão, obviamente, o custo 

financeiro direto, que é o mais evidente para todos os envolvidos, mas também, 

conforme lição de Luis Fernando Guerrero25, o custo do sistema escolhido (judicial 

ou extrajudicial), o custo do tempo perdido, o custo de oportunidade e motivação 

reduzida, o custo da perda de uma relação e o custo da vinculatividade aos métodos 

de solução de conflitos. 

Não é objeto desse artigo adentrar na comparação entre os custos de uma 

arbitragem e de um processo judicial envolvendo questões societárias, já que é 

notório que ambos os métodos heterocompositivos são desgastantes para as partes 

ainda que de formas distintas. Nossa intenção aqui é demonstrar que a mediação é 

um método de solução de conflitos adequado e eficiente, que apresenta enorme 

potencial para evitar ou, ao menos, reduzir os custos advindos de um conflito 

societário. 

Isso porque a mediação busca atender aos interesses das partes envolvidas e 

mitigar os custos decorrentes do conflito, por meio de um acordo construído por elas 

próprias à luz do princípio da autonomia da vontade privada, o que impacta 

significativamente os esforços de todos para a preservação das empresas 

envolvidas, suas operações ou seus frutos. Afinal, nada melhor do que seus próprios 

sócios ou ex-sócios para avaliar qual solução melhor atende aos seus interesses 

individuais, sem colocar os negócios societários e as empresas em risco. 

Além disso, é importante mencionar que as principais instituições e câmaras 

brasileiras que administram processos de mediação concedem incentivos 

                                            
25 GUERRERO, Luis Fernando. O Custo dos Métodos de Solução de Litígios para as Empresas. In: 
Temas de Mediação e Arbitragem. São Paulo: Lex Editora, 2017. pp. 233/250. 
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financeiros, como a dedução do valor integral da taxa de administração da mediação 

do valor da taxa de administração da arbitragem, caso esta venha a ser instaurada 

em momento posterior ao da mediação.26 27 28  

Sendo assim, a utilização da mediação como meio de resolução de conflitos 

em matéria societária representa efetiva redução de custos, sejam diretos ou 

indiretos, podendo fazer parte do leque de opções padrão dos advogados 

especializados na área. 

 

3.3 A CLÁUSULA ESCALONADA EM MATÉRIA SOCIETÁRIA 
Como ensina Fernanda Rocha Lourenço Levy, “cláusulas escalonadas são 

estipulações que preveem a utilização sequencial de meios de solução de 

controvérsias, em geral mediante a combinação de meios consensuais e 

adjudicatórios”.29  

No âmbito societário a mediação é usualmente convencionada por meio de 

procedimentos escalonados que descrevem as etapas e os mecanismos de solução 

de disputas.  

Embora haja liberdade para contratar de diferentes formas e com diferentes 

métodos, os exemplos mais comuns são: (a) cláusula med-arb em que se prevê a 

realização de mediação antes da instauração da arbitragem; (b) cláusula med-jud: 

em que se prevê a realização de mediação antes do ajuizamento da ação judicial; e 

(c) cláusula arb-med: hipótese em que a arbitragem será instaurada e, 

posteriormente, suspensa para que as partes realizem o procedimento de 

                                            
26 Resolução Administrativa 11/20 da CAMARB: Os valores desembolsados pelas partes a título de 
taxa de administração em procedimentos de mediação serão deduzidos do valor da taxa de 
administração em eventual procedimento arbitral que lhe seja sucessivo. 
27 Resolução Administrativa 36/2019 do CAM-CCBC: Artigo 1º - Nas hipóteses abaixo, será 
concedido às partes desconto no valor devido a título de Taxa Administração do procedimento de 
mediação: 100% de desconto quando as partes, após procedimento de mediação, instaurarem 
procedimento arbitral perante o CAM-CCBC; ou 50% de desconto quando as partes solicitarem, 
durante o trâmite de procedimento arbitral, a sua suspensão para dar início a um procedimento de 
mediação. 
28 Anexo III da Tabela de Custas e honorários dos mediadores da CAM CIESP/FIESP: 4.12. Caso 
haja a instauração de um procedimento arbitral entre as mesmas Partes envolvidas no procedimento 
de mediação, o valor devido a título de taxa de registro pela parte que requerer a instauração da 
arbitragem será descontado da taxa de administração recolhida por aquela parte no procedimento de 
mediação. Se o valor recolhido for menor que o valor da taxa de registro devida, a parte deverá 
recolher a diferença quando solicitar a instauração da arbitragem. 
29 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. Saraiva: São Paulo, 2013, p. 173. 
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mediação30 31. 

As cláusulas escalonadas (mer-arb ou med-jud) que preveem a realização da 

mediação antes do método heterocompositivo, arbitragem ou processo judicial, são 

intuitivas. Instaurado o conflito, as partes irão comparecer a uma reunião de 

mediação. Caso as partes decidam prosseguir com o procedimento de mediação, à 

luz do princípio da voluntariedade, essa seguirá até o fim do prazo determinado na 

cláusula escalonada, ou até que as partes cheguem a um acordo, ou, ainda, até que 

constatem que a mediação será infrutífera. Em seguida, se necessário, as partes 

seguirão para o método heterocompositivo escolhido. 

Menos usada no Brasil, a cláusula arb-med possui algumas variações de 

aplicação, como aponta Fernanda Rocha Lourenço Levy32 se referindo à cláusula 

arb-med pura: “A cláusula escalonada arb-med definida como “pura” estabelece um 

procedimento bastante peculiar: surgido o conflito, as partes já vinculadas à 

arbitragem, dá-se início ao procedimento até que a sentença seja proferida, mas não 

revelada às partes (ela é colocada em um envelope selado). Neste momento, o 

procedimento arbitral é suspenso para que a mediação tome lugar, geralmente sob a 

condução do árbitro, agindo como mediador. Se as partes entram em acordo, a 

sentença que ia ser publicada é descartada e é substituída pela sentença 

homologatória do acordo. Caso as partes não cheguem ao acordo, o árbitro publica 
                                            
30 Modelos de cláusula escalonada da CCI: “No caso de qualquer disputa oriunda do presente 
contrato ou com ele relacionada, as partes acordam submeter essa disputa, em primeiro lugar, à 
mediação, em conformidade com o Regulamento de Mediação da CCI. Se a disputa não tiver sido 
solucionada segundo o referido Regulamento, no prazo de [45] dias após o Requerimento de 
Mediação ter sido apresentado ou dentro de outro prazo que venha a ser convencionado, por escrito, 
pelas partes, a disputa será solucionada definitivamente através de arbitragem, em conformidade com 
o Regulamento de Arbitragem da CCI, por um ou mais árbitros nomeados de acordo com o referido 
Regulamento de Arbitragem.” Disponível em: 
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/12/Suggested-ICC-Mediation-clause-in-
PORTUGUESE-1.pdf. Acesso em 01/09/2020. 
31 Modelo de cláusula escalonada da CAM-CCBC: 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: 
01/09/2020. 
32 LEVY, Fernanda Rocha Lourenço. Cláusulas escalonadas: a mediação comercial no contexto da 
arbitragem. Saraiva: São Paulo, 2013, p. 207. 
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a sentença que se encontrava “envelopada””. 

A experiência nos mostra que as partes não se limitam à utilização da 

mediação apenas na forma prevista na cláusula escalonada, desde que ambas as 

partes estejam acordadas, a instauração da mediação poderá se realizar a qualquer 

momento da relação contratual, antes, durante ou até na fase de execução do 

procedimento arbitral ou do processo judicial. 

 

4. MEDIAÇÃO NA GESTÃO DE CONFLITOS SOCIETÁRIOS 
O sucesso depende, em grande parte, de como lidamos com as divergências. 

Conflitos sempre existirão, visto que as relações interpessoais são necessárias e 

inerente a elas, mas as vantagens de antecipá-los e intervir antes que se tornem 

destrutivos são imensas33. As desavenças podem comprometer o crescimento e a 

evolução natural da própria empresa, resultando na perda da competitividade34. 

Um contrato bem redigido ajuda muito, mas não há contrato, por mais 

completo e específico que seja, que disponha de cláusulas que antecipem toda e 

qualquer divergência que poderá vir a ocorrer, principalmente quando são de longo 

prazo e passam por várias pessoas ou até mesmo gerações. Ainda que nele conste 

o objeto do desacordo, a dinâmica do mundo altera as necessidades das partes, o 

que torna imprescindível sua revisão.  

Administrar conflitos, como observam Nadler et al., está relacionado com a 

escolha e implementação das estratégias mais apropriadas para lidar com cada 

situação35. O ideal é que as partes consigam se entender sozinhas, mas caso não 

seja viável, existe a possibilidade da negociação assistida, papel que o advogado 

pode e deve desempenhar, muitas vezes com a ajuda de algum consultor técnico 

especialista36 num tema específico ou com o auxílio de um mediador. A preferência 

de ir diretamente para a mediação reside no fato do mediador oferecer ajuda de 

maneira neutra e agregar valor com uma visão diferente, sem o desgaste que uma 

                                            
33 TOEGEL, Ginka; BARSOUX, Jean-Louis. Como antecipar um conflito na equipe. Harvard Business 
Review, 2016. Disponível em: <https://hbrbr.com.br/como-antecipar-um-conflito-na-equipe/>. Acesso 
em 01/09/2020.  
34 BRAGA, Adolpho. A mediação de conflitos no contexto empresarial, 2010. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-83/a-mediacao-de-conflitos-no-contexto-empresarial/>. 
Acesso em 01/09/2020. 
35 NADLER, D. A; HACKAMAN, Jr.; LAWLER, E. Comportamento organizacional. Rio de Janeiro: 
Campus, 1983. 
36 Um administrador, contador, engenheiro ou qualquer outro profissional que possa contribuir com a 
sua especialidade e ajudar as partes à alinharem expectativas. 



 
COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO E NA CONCILIAÇÃO 

GESTÃO 2019-2021 

negociação direta pode causar. 

O investimento para a contratação deste profissional é ínfimo se comparado 

aos ganhos obtidos, como a preservação ou transformação da empresa, a qual pode 

ter seu contrato ou estatuto social alterado para que atenda às novas deliberações e, 

quem sabe, como lembra Adolfo Braga Neto, o litígio pode terminar até com a 

elaboração de um novo37. Por isso se diz que o uso da mediação no contexto 

societário é infindável, visto que esse campo é repleto de atritos de toda sorte.  

Sem adentrar nas minúcias dos conflitos, apenas a título de ilustração, vale 

citar os conflitos sucessórios, os quais ocorrem com certa facilidade, especialmente 

nas empresas familiares, pelos mais variados motivos. Dentre eles aponta-se a 

dificuldade que o fundador possui em se afastar da empresa e descentralizar a 

tomada de decisão, os desentendimentos entre irmãos, agregados e diferentes 

gerações, e a problemática acerca da profissionalização da gestão, muitas vezes 

necessária para a perenidade do negócio.  

No dia a dia da empresa - seja “de dono” às grandes corporações - muitos 

conflitos começam com pequenos desentendimentos, ruídos de comunicação e falta 

de alinhamento entre sócios ou acionistas. Jogos de poder, problemas decorrentes 

dos vícios de convocação e voto, anulação de assembleia, cessão de cotas, 

aumento de capital, rescisão de contratos, falta de transparência, descumprimento 

do acordo de quotistas ou acionistas, reestruturação societária e financeira, 

distribuição de dividendos e alteração nas regras do contrato social ou estatuto são 

apenas alguns exemplos de controvérsias que podem surgir no âmbito societário.  

Dentro desse universo, destacamos dois padrões clássicos de conflitos 

societários que podem ser manejados por meio do uso da mediação: (i) 

administradores x sócios/acionistas; e (ii) sócios e acionistas minoritários x 

majoritário. Mas antes é preciso entender como surgem esses conflitos. 

 

4.1 CONFLITOS ENTRE ADMINISTRADORES X SÓCIOS/ACIONISTAS 
A Teoria da Agência, criada por Jensen e Meckling em 1976, analisa os 

conflitos que se originam das divergências de interesses entre os agentes: os 

conflitos entre acionistas (principal) e gestores (agente), e entre credores (principal) 

                                            
37 BRAGA, Adolfo. A mediação de conflitos no contexto empresarial, 2010. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-83/a-mediacao-de-conflitos-no-contexto-empresarial/>. 
Acesso em 01/09/2020. 
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e acionistas (agente). Surge assim a preocupação de que o agente, tido como o 

executivo, nem sempre tome decisões de acordo com os interesses do principal ou 

acionista38.  

Para Bower e Paine39, a pressão que os gestores sofrem para apresentar 

resultados financeiros a curto prazo pode ocasionar conflitos de interesses, já que o 

futuro da empresa, que deveria ser o foco da gestão, acaba sendo ignorado para 

que sejam satisfeitos os interesses dos investidores. Afirmam que a teoria da 

agência pressupõe que todos os acionistas querem que a empresa seja gerida de 

forma a maximizar seus próprios retornos econômicos, mas que na realidade os 

acionistas não só têm objetivos, atitudes diante do risco e horizontes de tempo 

diferentes, como também visualizam oportunidades estratégicas de formas distintas.  

Enfim, quando uma decisão do gestor incomoda aos demais por não 

concordarem que a estratégia adotada seja a melhor, ou por mera desconfiança do 

real objetivo daquela atitude, cabe se socorrer do processo de mediação, que 

propicia um ambiente seguro para a troca de informações sigilosas, uma vez que o 

princípio da confidencialidade é uma de suas características.  

A habilidade de investigar os interesses e os anseios das partes envolvidas 

possibilita ao advogado oferecer o método mais adequado para solucionar a 

controvérsia. Portanto, tão logo alguma divergência societária apareça, compete ao 

advogado analisar o tema para avaliar o uso da mediação como ferramenta de 

gestão da controvérsia.  

Geralmente a mediação é recomendada não só por ser mais célere e 

econômica, se comparada aos métodos heterocompositivos, mas também para 

preservar o relacionamento das partes, que serão as protagonistas da solução 

mediada e, consequentemente, estarão liberadas da angustiante insegurança da 

decisão adjudicada por um terceiro, seja o árbitro ou o juiz. 

 

4.2 CONFLITOS ENTRE SÓCIOS/ACIONISTAS MINORITÁRIOS X 
MAJORITÁRIOS 

                                            
38 ARAUJO, J. O.; PARISI, C.; SILVA, A. F.; NAKAMURA, W. T. Remuneração de Executivos e 
Desempenho das Companhias Abertas Brasileiras: Uma Visão Empírica após a Publicação da 
Instrução Normativa CVM 480. Revista Brasileira de Contabilidade, n. 209, p. 68-83, 2014. 
39 BOWER, J. L.; PAINE, L. S. O Principal Erro da Liderança Corporativa. Harvard Business School 
Brasil, 2017. Disponível em: < hbrbr.com.br/o-principal-erro-da-lideranca-corporativa/>. Acesso em 
01/09/2020.  
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Valadares e Leal40 entendem que pode ocorrer um problema de agência 

relevante entre acionistas majoritários e minoritários como consequência da 

concentração de propriedade e controle. Não raramente ocorre isso, como informa 

um contador que já foi conselheiro de dezenas de empresas de capital aberto, 

sediadas no Brasil. Ao minimizar a distribuição de lucros, o controlador mantém os 

recursos financeiros na empresa, totalmente sob seu controle, e os transfere aos 

membros da Diretoria e do Conselho de Administração por meio de uma 

remuneração variável, com metas facilmente atingíveis, conta o expert41. 

Como proteção aos minoritários, o § 4º do art. 161 da Lei das S.A42 prevê que 

na constituição do conselho fiscal, desde que atendidos certos requisitos legais, eles 

podem eleger um conselheiro para representá-los, o qual, no desempenho de suas 

funções, é induzido a se envolver em confrontos. Para tanto, precisa ter segurança 

de seus atos, saber o que está errado, o que pode ser exigido, ou o que 

simplesmente faz constar em ata para se resguardar. E é o advogado que presta a 

devida assessoria jurídica e adota uma postura voltada à resolução de problemas. 

Portanto, ao verificar que os desentendimentos entre os acionistas persistem, 

antes de adotar medidas mais drásticas, o advogado pode recomendar a 

contratação de um mediador, se for o caso. O bom senso, competência técnica, 

experiência, imparcialidade, integridade, sensibilidade, confidencialidade, 

independência e diligência esperada deste profissional43 facilitará o diálogo, 

colaborando para a preservação da empresa, inclusive de eventuais escândalos.  

Não olvidar que cabe à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) fiscalizar, 

normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil44, 

com competência para apurar, julgar e punir irregularidades nele cometidas. De sua 
                                            
40 VALADARES, S. M.; LEAL, R. P. C.. Ownership And Control Structure of Brazilian Companies. 
Revista ABANTE, v. 3, n. 1, p. 29-56, 2000. 
41 Entrevista realizada no dia 11 de maio de 2020 com contador que já atuou como conselheiro em 
dezenas de companhias abertas, geralmente como representante dos minoritários no conselho fiscal. 
42 Art. 161: “A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de 
modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas. 
(...) 
§ 4º Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas: 
a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, 
em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual direito terão os acionistas 
minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com 
direito a voto;” 
43 BRAGA NETO, Adolfo. Mediação de Conflitos: Conceito e Técnicas, in Negociação, Mediação, 
Conciliação e Arbitragem, livro organizado por SALLES, Calos Alberto; LORENCINI, Marco Antônio 
Garcia Lopes; SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Ed. Forense, São Paulo, 2019. 
44 CVM. Sobre a CVM. Disponível em:  
http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html. Acesso em 02/06/2020. 
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atividade de enforcement resultam processos administrativos sancionadores 

(PAS)45, inclusive derivados da acusação de minoritários, como ocorreu no caso da 

Forjas Taurus46.  

O presidente do conselho e maior acionista da Taurus foi acusado e 

condenado, por unanimidade, à penalidade de advertência por votar indiretamente47 

“pela suspensão da deliberação sobre as contas dos administradores da Companhia 

no exercício de 2012 e 2013”, e absolvido, após empate (2x2), por votar, “direta e 

indiretamente, também por meio da Estimapar, pela suspensão da deliberação sobre 

a propositura de ação de responsabilidade contra si mesmo”, com fundamento no 

princípio do in dubio pro reo 48.  

O resultado do conflito elucidado foi negativo, não repercutindo em nada de 

bom, nem para a empresa, nem aos seus acionistas. Cabe ao advogado reverter a 

lógica das partes de socorrerem-se do Estado sem antes procurar discutir os seus 

interesses para resolver o problema em menor tempo e custo, preservando 

relacionamentos importantes e estratégicos para o sucesso em um mercado 

competitivo49.  

Vale frisar que não são apenas as grandes empresas que possuem conflitos 

entre minoritários e majoritários, muito pelo contrário, as empresas de pequeno 

porte, que são maioria no Brasil, devido à grande proximidade dos sócios, estão 

mais propensas a terem problemas, e não raro a distribuição das quotas é 

heterogênea. É perfeitamente esperado que haja conflitos em qualquer que seja o 

tipo societário e, nesse contexto, o advogado deve ficar atento para evitar que os 

desentendimentos sejam irreconciliáveis.  

Antes do conflito escalar é válido o esforço de levar as partes para a 
                                            
45 CVM. Atividade Sancionadora, 2019. Disponível em: 
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/publicacao/relatorio_atividade_sancionadora/anexos/2019/201
90905_relatorio_atividade_sancionadora_2o_trimestre_2019.pdf. Acesso em 01/09/2020. 
46 PAS CVM n. RJ2014/10556.  
47 Em 23/06/14, Luis Estima transferiu para a Estimapar 6.534.633 ações ordinárias, representativas 
de aproximadamente 14% do capital votante da Taurus. Luis detinha 99% do capital social da 
Estimapar, sendo seu sobrinho detentor do outro 1%. Segundo a acusação, essa transferência 
realizada quatro dias antes da Assembleia, constituiria manobra fraudulenta destinada a permitir que 
Luis aprovasse suas contas indiretamente, pois sem ela a Estimapar não teria ações suficientes para 
aprovar a suspensão da tomada de contas dos administradores. 
48 CVM. RJ2014/10556 - FORJAS TAURUS SA. Disponível em: 
http://www.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2017/RJ_201410556_Forjas-Taurus.html Acesso 
em 01/09/2020. 
49 FALECK, Diego. Um Passo Para Resolver Problemas Complexos: Desenho de Sistemas de 
Disputas, in Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem, livro organizado por SALLES, Calos 
Alberto; LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes; SILVA, Paulo Eduardo Alves da, Ed. Forense, 
São Paulo, 2019. 
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mediação, a qual será conduzida por um terceiro imparcial com foco no futuro. E por 

ser sigilosa, possibilitará ao mediador gerar um clima de confiança e obter 

informações confidenciais para utilizá-las indiretamente, ampliando, destarte, o 

campo da negociação50. Isso aumenta a probabilidade de as partes terem seus 

interesses atingidos mutuamente com a consequente satisfação de todos. Para 

tanto, a lógica binária do “ganhar para não perder”, do “certo ou errado”, do “culpado 

ou inocente”, deve ser afastada51. 

A mediação talvez comece com um natural clima de desconfiança, o qual será 

eliminado gradualmente pelo mediador conforme forem utilizadas as técnicas do 

procedimento. Ao mesmo tempo, o mediador fomentará a participação das partes, 

incentivando-as a propor soluções para que seja encontrada uma solução de 

consenso, o que é fundamental para a manutenção de uma sociedade.  

Durante o procedimento de mediação nada obsta que novas questões de 

interesse dos sócios ou acionistas sejam trazidas à mesa de mediação e – desde 

que haja consenso - novos combinados podem ser contratados pelas partes para 

proteger o patrimônio da empresa, como as put and call options.  

No entanto, se os sócios não conseguirem chegar a um acordo, estes terão 

um impasse. O instituto do direito de retirada é previsto tanto na Lei das Sociedades 

por Ações52 como no Código Civil53, e a jurisprudência tem, inclusive, admitido a 

possibilidade da dissolução parcial da sociedade anônima fechada por quebra da 

affectio societatis54. 

                                            
50 ISOLDI; Ana Luiza. O Processo de Mediação, in Métodos Extrajudiciais de Resolução de Conflitos 
Empresariais, livro organizado por Holanda, Flávia, IOB, São Paulo, 2017. p. 144 
51 BRAGA NETO, Adolfo. Mediação de Conflitos: Conceito e Técnicas, in Negociação, Mediação, 
Conciliação e Arbitragem, livro organizado por SALLES, Calos Alberto; LORENCINI, Marco Antônio 
Garcia Lopes; SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Ed. Forense, São Paulo, 2019. 
52  BRASIL. Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Sociedades por Ações, Brasília. Artigo 137: “A 
aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o 
direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas 
as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm. Acesso em 01/09/2020. 
BRASIL. da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976: “A aprovação das matérias previstas nos 
incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante 
reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas: (Redação dada pela 
Lei nº 10.303, de 2001)”.  
53 BRASIL. Artigo 1.029 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Institui o Código Civil: “Além dos 
casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo 
indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; 
se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa”. Disponível em: < 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em 01/09/2020. 
54 APELAÇÃO CÍVEL n° 1.0024.07.480500-3/001 - Comarca de Belo Horizonte. Jurisp. Mineira, Belo 
Horizonte, a. 60, n° 191, p. 49-269, out./dez. 2009. Disponível em: 
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De acordo com o artigo 1085 do Código Civil55, se a maioria dos sócios 

entender que um deles está colocando em risco a continuidade da empresa poderá 

excluí-lo da sociedade, desde que prevista a exclusão por justa causa no contrato 

social. No entanto, esse litígio pode se estender por anos numa disputa judicial56 e, 

ainda que haja consenso na saída de um sócio, outro entrave surgirá, como o valor a 

ser pago a título de apuração de haveres.  

Outro inconveniente é que a saída de um sócio pode descapitalizar a empresa 

e, sem condições de prosseguir, não restará alternativa senão a dissolução 

societária. Fato é que o desfecho de um conflito societário pode ser a saída ou 

exclusão de um sócio. Nesta hipótese, a mediação também poderá ser utilizada pelo 

advogado como uma ferramenta eficaz durante o processo de apuração de haveres. 

 

5. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DOS ACORDOS NA MEDIAÇÃO 
SOCIETÁRIA 

Como já referido anteriormente, a mediação tem inúmeros benefícios, tanto 

no aspecto financeiro direto (economia monetária se comparado à arbitragem e ao 

Poder Judiciário) como indireto (menor desgaste emocional para as partes, menos 

tempo de dedicação dos envolvidos etc.) 

Muito embora seja um tema vasto e que merece estudos mais aprofundados, 

este capítulo abordará a necessidade existente acerca da mensuração do que as 

partes decidiram e de sua forma de implementação, o que ocorre em muitas 

situações especialmente no contexto societário.  

O êxito de uma mediação bem realizada é de que todos os envolvidos 

construam com tamanho afinco a resolução do litígio que não haja necessidade 

futura de revisão, permitindo seu efetivo cumprimento.  

Em determinados contextos é fundamental que o mediador e as partes, na 

fase do procedimento onde se busca ponderar as opções e selecionar a solução 

mais viável dentre aquelas oferecidas, tragam a participar um profissional técnico na 

                                                                                                                                         
https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/2932/1/0191-TJ-JC-085.pdf. Acesso em 01/09/2020. 
55 BRASIL, Lei. nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, institui o Código Civil. Art. 1.085: “Ressalvado o 
disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital 
social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude 
de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, 
desde que prevista neste a exclusão por justa causa”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em 01/09/2020. 
56 É possível solicitar a mediação durante um processo litigioso, seja no judiciário ou numa 
arbitragem, e conforme parágrafo único do artigo 17 da lei. 13.140/15, ela interrompe a prescrição.  
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área objeto da mediação.  

Cabe aqui fazer o esclarecimento de que a figura do mediador é a de um 

terceiro neutro e, conforme trazido na definição da Lei de Mediação57, em 

mediações extrajudiciais poderá ser “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”. 

Deste modo a legislação traz a possibilidade de que qualquer pessoa poderá 

atuar como mediador, desde que, claro, tenha a devida capacitação, ressalva feita 

de que este procedimento goza de técnicas específicas e a sua não adoção poderá 

levá-lo ao insucesso, como mencionado no capítulo acima.  

Portanto, quem for escolhido pelas partes poderá ou não ter conhecimento e 

afinidade com a matéria técnica onde ocorre o desentendimento. 

De todo modo, ainda que o mediador tenha formação técnica, não caberá a 

ele opinar, tampouco trazer a solução do conflito, posicionamento uníssono da 

doutrina quando se trata da mediação facilitativa, modelo adotado pela Lei de 

Mediação brasileira.  

Neste contexto, não será possível que o mediador se valha de seus 

conhecimentos técnicos, ainda que os tenha. Assim, qual a forma para que 

realmente haja adequada solução do ponto onde não havia a convergência das 

partes? 

Isso porque a criação de uma solução pelas partes que não tenha 

aplicabilidade prática somente postergará a volta do litígio, o que virá de modo 

escalonado e neste caso com grande probabilidade de ser judicializado ou levado à 

esfera arbitral.  

Considerando que este artigo trata de mediação societária geralmente o que 

se busca é uma quantificação, seja ela referente ao valor da empresa, referente ao 

bônus cabível a um executivo ou a rentabilidade que um novo investimento trará 

futuramente, dentre tantos exemplos possíveis.  

Para tanto, é fundamental que se recorra a um profissional técnico 

financeiro/contábil afeito ao tema, que deverá auxiliar quanto ao teste de realidade.  

                                            
57 BRASIL, Lei. nº 13.140 de 26 de Junho de 2015, Dispõe sobre a mediação entre particulares como 
meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 
pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; 
e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm. Acesso em 01/09/2020. 



 
COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO E NA CONCILIAÇÃO 

GESTÃO 2019-2021 

Aqui nada mais se tem do que a comprovação de que o procedimento da 

mediação foi frutífero e produzirá efeitos positivos para os sócios, acionistas, 

sociedades, terceiros envolvidos diretamente (funcionários, fornecedores, locador) 

ou indiretamente (instituições financeiras).  

Isso em nada se confunde com produção de prova pericial, onde se busca a 

verdade dos fatos, o certo e o errado para que uma decisão futura provavelmente 

impute uma sanção a alguém.  

Nesta fase da mediação as partes já amadureceram e apararam grande parte 

das arestas que criou o ponto de divergência, o que possibilita a escolha, em 

conjunto, do profissional técnico que quantificará o resultado da decisão construída 

por consenso. 

Oportuno ressaltar que este auxiliar técnico vem fazer parte da mediação com 

uma função extremamente definida pelos mediandos, o que não se confunde com a 

função do mediador.  

De todo modo, como participante do procedimento deverá obrigatoriamente 

respeitar a todos os princípios da mediação, expressamente dispostos na Lei que 

disciplinou este instituto: (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-fé58. 

Quanto à imparcialidade, o técnico que auxiliará nesta fase da mediação 

deverá gozar de total independência e não ser vinculado a qualquer das partes, 

exceto se isso for de conhecimento e de anuência de todos.  

Para efeitos exemplificativos da conduta que será adotada por este 

profissional, por analogia pode-se aplicar a norma que regulamenta a perícia contábil 

no sentido de que “o perito-contador nomeado ou escolhido deve se declarar 

impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem 

qualquer interferência de terceiros59”. 

Já sobre a isonomia o tema é árido pois para que seja respeitada é 

indispensável que as partes, de comum acordo, escolham o responsável pelo 

                                            
58 BRASIL, Lei. nº 13.140 de 26 de Junho de 2015, Dispõe sobre a mediação entre particulares como 
meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração 
pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; 
e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Disponível em: Acesso em 20 Jun. 
2020. 
59 Conselho Federal de Contabilidade – Normas Brasileiras de Contabilidade NBC PP01 – Norma 
Profissional do Perito – item 20. 
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desenvolvimento técnico e quantitativo da lide. Caso não cheguem a um consenso, 

diferente do que ocorre nos procedimentos arbitrais, onde cabe ao árbitro a decisão 

final, o mediador em nenhuma hipótese pode nomeá-lo ou realizar essa função, sob 

pena de macular o procedimento.  

Neste caso talvez as partes ainda não estejam preparadas para o ganha-

ganha e precisem de mais tempo para entender que o sucesso do procedimento 

está apenas em suas mãos, mediante a utilização de práticas colaborativas.  

Outro princípio sobre o qual a Lei de Mediação dispõe é o da oralidade. As 

partes têm que falar sobre os pontos que criaram o conflito, o que não as dispensa 

da escuta ativa, depurando qualquer ruído de comunicação.  

Na oportunidade do teste de realidade aqui tratado o técnico deverá também 

se valer da oralidade, ou seja, ouvir com atenção o que é almejado nesta fase da 

mediação e também falar e esclarecer sobre o seu trabalho, a metodologia que será 

aplicada e outras peculiaridades, conduta esta que também deve ser aplicada 

quando concluídos os trabalhos.  

Note-se que a adoção da oralidade não deve ser confundida com a falta de 

base documental.  

Isso porque na área financeira/contábil é fundamental que as conclusões 

estejam respaldadas em cálculos que devem ser apresentados e entregues para as 

partes, inclusive para que no futuro possam eventualmente consultar a metodologia 

aplicada, em caso de dúvidas.  

Espera-se que o profissional técnico contábil adote a informalidade, mas na 

mesma linha do que foi explicado acerca da oralidade, deve-se respeitar o rigor 

técnico que se espera do exercício desta função.  

Por mais que a mediação vise deixar as partes confortáveis para criar a 

metodologia de trabalho que seja mais adequada, isso não se estende ao perito 

extrajudicial, que deve seguir todas as fases que constam de um laudo e/ou de um 

parecer técnico, mas isso não quer dizer que a linguagem utilizada deverá ser formal 

nem, muito menos, que cause dificuldade de compreensão para as partes. 

Os cálculos que quantificarão o conflito deverão respeitar a autonomia das 

partes e não poderão ser impostos pelo profissional técnico, que inclusive terá que 

apresentar mais de um cenário se este for o pedido das partes, uma vez que muito 

embora a mediação já tenha evoluído e esteja em uma fase final ainda busca-se o 

consenso entre todos os envolvidos, o que somente ocorrerá se as ferramentas 
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adotadas contemplarem tudo o que as partes têm de ideias teóricas.  

Por fim, a boa-fé e a confidencialidade tratam de princípios que não são 

somente devidos na mediação, mas em todas as áreas, refletindo na ética que se 

busca em todos os profissionais, logo não é necessário debruçar sobre este tema.  

Para melhor exemplificar o que foi abordado, passaremos a analisar situações 

em que pode ser necessária a realização da mediação com apoio técnico contábil. 

 

5.1 DISSOLUÇÃO PARCIAL SOCIETÁRIA 
Na dissolução parcial da sociedade, via de regra, há a quebra da affectio 

societatis e um dos sócios tem por intenção deixar a sociedade, para tanto 

recebendo os seus haveres.  

A procura do Poder Judiciário que até agora tem sido o adotado pelos 

advogados na maioria dos casos resulta em média no prazo de 04 (quatro) anos 

para que o litígio chegue ao seu final. 

Em linhas gerais, o sócio dissidente propõe a demanda pedindo a sua retirada 

e a apuração de seus haveres, a sociedade e os sócios remanescentes contestam a 

demanda, há a produção de provas, a sentença é prolatada e, na improvável 

hipótese de não haver recurso, começa a fase de liquidação da sentença e com isso 

a quantificação do que é devido ao sócio retirante, usando como data-base a 

ocasião de sua saída, ou seja, em média 03 (três) anos pretéritos.  

Aqui começam os problemas. Em primeiro lugar necessário saber se a 

sociedade ainda está em funcionamento e se há recursos para pagar o valor devido 

ao sócio que se retirou. Ainda que existam os recursos para viabilizar o pagamento e 

mesmo que o montante apurado seja atualizado mediante a aplicação da correção 

monetária, esse valor devido não se equipararia ao mercado de aplicações 

financeiras. 

Haverá uma perícia financiada pelas partes, perito que é indicado pelo juiz da 

causa. Este profissional será conhecedor de contabilidade e habilitado para a 

atividade pericial, mas isso não significa dizer que conheça do negócio da sociedade 

e tampouco do interesse das partes, atendendo explicitamente os documentos 

societários. 

Nesta seara há mais uma peculiaridade: por desconhecimento ou até por não 

investirem no auxílio de assessoria jurídica a grande maioria das sociedades 
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empresariais limitadas traz em seus contratos sociais a cláusula de apuração de 

haveres através do balanço de determinação, seguindo o que está disposto no artigo 

1031 do Código Civil vigente60.  

O direito brasileiro é legalista. Logo, no despacho saneador será levado em 

consideração o que constou no contrato social e que teoricamente representa a 

vontade das partes, decisão esta que será estritamente atendida pelo perito.  

Ocorre que, as partes, por vezes, não têm essa vontade ou os negócios têm 

peculiaridades que impedem que este método seja o mais correto.  

As demonstrações contábeis são a fotografia da situação financeira de uma 

determinada empresa em certa ocasião, mas por mais que sejam bem elaboradas e 

atendam a todos os rigores intrínsecos e extrínsecos da legislação, ainda assim há 

outros elementos que influenciam no valor da sociedade e que muitas vezes são 

detidos apenas pelos sócios. 

Ainda que a perícia judicial e/ou arbitral permita que haja o acompanhamento 

dos trabalhos periciais pelas partes, essa proximidade é restrita aos assistentes 

técnicos, que muitas vezes não têm o conhecimento minucioso das atividades da 

sociedade. 

Então, nada mais lógico do que devolver às partes, por meio da mediação, o 

poder de construir a apuração de haveres mediante a adoção dos critérios que 

reflitam efetivamente o que almejam, se sobrepondo ao formalismo contratual e 

legal. 

Em algumas sociedades esta necessidade de que as partes sejam ouvidas 

pelo perito fica mais evidente, como por exemplo em sociedades de serviços, tais 

como, advogados, médicos, psicólogos, informática, propaganda e marketing etc. 

Nestes tipos de atividades há os sócios que são mais operacionais e aqueles 

que são mais comerciais. Deste modo, findar uma sociedade com uma perícia 

distante e formal, elaborada pelo perito do juízo, pode ser prejudicial não somente 

para quem sairá, mas também para os sócios remanescentes.  

A vantagem da mediação é que as partes podem construir uma solução 

atípica como, por exemplo, um dos sócios permanecer com parte da carteira de 

clientes, outro com a carteira de recebíveis ou, ainda, uma parte das dívidas. Enfim, 

                                            
60 BRASIL, Lei. nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2015, Institui o Código Civil, acesso feito em 18 de 
junho de 2020. 
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por meio da mediação, as partes devidamente auxiliadas por um perito poderão ter 

êxito em determinado acordo societário, que não seria atendido em outra forma de 

apuração de haveres. 

 

5.2 PAGAMENTO DE BÔNUS AOS DIRETORES 
Dentre as inúmeras situações em que o perito pode ser chamado para auxiliar 

as partes durante a mediação tem-se o pagamento de bônus aos diretores. 

É comum na área societária que os diretores, além da remuneração de seu 

pró-labore recebam bônus periódicos por performance, atingimento de metas e 

outros critérios, ligados ao que é trazido nas demonstrações contábeis. 

Ao atingir os resultados financeiros o bônus é devido e, ao contrário, caso não 

se alcancem os números planejados, o executivo não faz jus à remuneração 

adicional. Isso nem sempre ocorre porque há situações fortuitas como, por exemplo, 

o que acometeu o exercício de 2020, em decorrência da pandemia, em que as 

empresas perderam qualquer projeção para o período e inclusive não têm estimativa 

de prazo para a retomada, tampouco percentual de crescimento e quando poderá 

ser obtido.  

Neste contexto, faria jus o diretor a receber seu bônus baseado no exercício 

passado, trazendo um desencaixe financeiro para a sociedade que poderia 

prejudicar a própria continuidade do negócio?  

De outro modo, seria possível o executivo ser prejudicado e ficar sem o bônus 

que lhe foi pactuado? E no próximo ano, seria correto que apenas o resultado 

financeiro deste exercício, desconsiderado o anterior, seja levado em conta para a 

definição do prêmio? 

Levar esta questão ao Poder Judiciário não trará a melhor decisão, pois não 

se levará em conta que o executivo precisa de seu trabalho e que a sociedade 

igualmente precisa dos conhecimentos de gestão e de negócio do executivo. 

Novamente o uso da mediação poderá trazer resultados positivo a ambos.  

A demanda proposta ao Poder Judiciário irá transcorrer por um tempo que 

nem o executivo, nem a empresa podem aguardar sem comprometer a qualidade e 

a perpetuidade do negócio.  

Nada mais viável do que as partes recorram a um técnico em finanças e/ou 

contabilidade que possa, de modo imparcial, analisar os resultados obtidos no 
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passado, os impactos apurados na época da pandemia e se for o caso projetar os 

próximos anos quanto à retomada de crescimento.  

A visualização deste contexto por meio da mediação poderá trazer tanto para 

os sócios quanto para o diretor a criação de uma saída alternativa quanto ao 

pagamento de bônus, seja, com o parcelamento, seja com a redução ou com 

qualquer das inúmeras maneiras para que a solução seja criada sem que o 

executivo se afaste de suas atividades e tampouco de que os sócios vejam a 

continuidade de seus negócio comprometido.  

A participação de terceiros colaboradores na mediação, dentre eles os 

técnicos financeiros contábeis, agrega positivamente na criação de soluções 

factíveis e aplicáveis pelas partes, atendendo ao “ganha-ganha”, elemento basilar da 

negociação baseada em interesses e pilar da mediação no contexto societário. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
A mediação é uma valiosa ferramenta de gestão e resolução de conflitos em 

matéria societária, muito embora até a presente data tenha sido pouco utilizada no 

Brasil.  

Como vimos no decorrer deste artigo, a mediação pode ser utilizada em 

diferentes estágios do ciclo de vida da empresa e para inúmeras situações 

conflituosas, possibilitando que as partes construam soluções duradouras, céleres, 

eficientes e racionalmente econômicas. 

No âmbito societário, a força motriz para fortalecer e incrementar o uso do 

instituto da mediação é o advogado, cuja participação é essencial desde a formação 

do negócio jurídico societário até a dissolução total ou parcial da sociedade.  

Para tanto, conhecer o instituto da mediação e compreender o papel do 

advogado na mediação no contexto societário são fundamentais para o sucesso do 

instituto e para a mudança do mindset dos operadores do direito, o que naturalmente 

demanda tempo. 
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