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RESUMO

Os métodos adequados de solução de conflitos no Brasil tem se expandido nos últimos anos, devido ao numero excessivos de processos, o tempo 
de resolução e os custos envolvidos para a solução dos conflitos pelo Judiciário. Este estudo se propôs a analisar a importância da utilização dos 
métodos adequados de solução de  conflitos, em especial a Arbitragem e Mediação no âmbito Empresarial, como facilitador das soluções e 
diminuição dos custos e prazos para a sua solução, bem como analisar as legislações especificas para cada modelo de solução das controvérsias. 
Para tanto, foi utilizado como método de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, através do levantamento no referencial teórico sobre os 
desafios da implementação da mediação e arbitragem no Direito Empresarial no Brasil. A partir da análise de dados foi possível perceber a 
importância em fornecer aos cidadãos outros métodos para a solução de suas controvérsias, e a identificar as dificuldades da implementação e 
suas lacunas normativas, também foi possível compreender como o novo paradigma está sendo a cada dia mais usual no âmbito do próprio 
judiciário, seja encaminhando os processos para a mediação, como prevê o Novo CPC /2015, ou disponibilizando ferramentas para uma mediação 
pré processual, após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (LEI Nº 13.105/2015.) e as leis especificas, da Mediação (LEI Nº 
13.140/2015).e Arbitragem (LEI Nº 13.129/2015), o legislador foi ao encontro dos anseios da sociedade por um arcabouço jurídico que 
possibilitassem as pessoas físicas e jurídicas, a tentar solucionarem seus litígios fora do Judiciário,  com uma segurança jurídica, inclusive 
estimulando-os a resolver seus litígios com autonomia, sendo no método autocompositivo da mediação ou a Arbitragem que apesar de não ser 
um método autocompositivo, sendo heterocompositiva, pois é um terceiro que irá resolver o litigio, está regida pelo principio da autonomia da 
vontade e encontra-se como medida extra-judicial, sem que o Estado esteja decidindo suas questões , gerando assim uma sociedade menos 
beligerante.
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