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1. RESUMO 

Conforme a sociedade evolui, o Direito necessita avançar, e, em meio à um 

mundo de constantes e aceleradas mudanças em virtude dos avanços tecnológicos 

inerentes à 4ª Revolução Industrial, o universo jurídico carece de enfrentar e refletir 

sobre tamanhas transformações, bem como usufruir do inestimável potencial 

tecnológico para propiciar aos cidadãos uma ordem jurídica justa e tempestiva.  

A pesquisa tem considerável importância jurídica e social, haja vista ter por 

cerne a identificação de pontual deficiência estatal na entrega da prestação 

jurisdicional e em propostas de enfrentá-la por meio do instituto da Mediação, com 

especial destaque no estudo para a inovadora mediação digital. Logo, os resultados 

deste projeto contribuirão para, de acordo com as barreiras e carências identificadas, 

permitir o planejamento de ferramentas e investimentos com cada vez maior acuidade. 

Assim sendo, cumprir-se-á, com maior primazia e presteza, o estabelecido 

pela Carta Magna de 1988, que, em seu artigo 5º, XXXV, notabiliza o acesso à Justiça 

como garantia imprescindível para a concretização de direitos, alcançando o objetivo 

primacial que é possibilitar e consequentemente concretizar o acesso efetivo à Justiça 

aos brasileiros. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Indubitavelmente os tribunais brasileiros estão superlotados, sendo 

humanamente impossível ao judiciário suprir tamanha demanda constante. Desta 

maneira, tem sido trazido à luz dos debates meios pelos quais o judiciário possa 

propiciar aos jurisdicionados à entrega efetiva das prestação jurisdicional.  

Sobre o tema, Cappelletti e Garth (2002) definem que a Justiça deve perfazer-

se por meio de um sistema multiportas, do qual o Poder Judiciário é uma destas, e, 

dentre outras portas pelas quais o cidadão pode buscar solução aos seus conflitos, o 

instituto da Mediação se faz presente.  

A mediação, como técnica consensual para resolução de conflitos, vem se 

mostrado como meio adequado e eficaz para resolução de controvérsias, por ser meio 

onde as próprias partes envolvidas, através do auxílio de um terceiro imparcial, 

compõem-se para um resultado que mutuamente os satisfaça.  

Ademais, hodiernamente, onde as mudanças e avanços tecnológicos se 

fazem umbilicalmente ligadas à sociedade, as tecnologias de informação, aplicadas 

na mediação, criando-se a mediação, tem o condão de potencializar os meios para 



que o cidadão alcance acesso à Justiça, e, consequentemente, a consubstanciação 

da defesa de seus direitos.  

 

3. OBJETIVOS 

Em meio à crise do Judiciário nacional, onde este contabiliza em suas 

instâncias um montante de mais de cem milhões de processos, a presente pesquisa 

se propõe à analisar o instituto da Mediação e sua aplicação e potencialização através 

do emprego dos modernos recursos da área de tecnologia de informação, mudando 

o paradigma atual de resolução de demandas, coadjuvando para melhorar o acesso 

formal à justiça (acesso aos tribunais), tanto como material (entrega da prestação 

jurisdicional tempestiva e efetiva), o que caracteriza, de modo técnico-científico, os 

sistemas de mediação digital como inovação disruptiva (CHRISTENSEN, 1997). Para 

isso, objetivar-se-á, estudar, especificamente, os conceitos e o emprego das 

tecnologias de informação na contemporaneidade, assim como analisar, com base no 

Direito pátrio e comparado, o instituto da Mediação, a fim de culminar em reflexões e 

apontamentos acerca da mediação digital e dos riscos e potencialidades do emprego 

desta. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa tem seu desenvolvimento através do método dedutivo, por meio 

dos procedimentos de revisão bibliográfica, legislativa, documental e jurisprudencial. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa se perfaz através de:  

 Análise dos conceitos e o emprego das tecnologias de informação na 

contemporaneidade 

 Exploração das formas de resolução de conflitos: autotutela, 

heterocomposição e autocomposição. Estudando as características inerentes 

aos institutos da mediação. 

 Identificar boas maneiras que vem sendo adotadas, nacional e 

internacionalmente, e outras a serem adotadas para conversão da cultura do 

litígio para a pacificação social, através da mediação, tornando-a instrumento 

amplamente conhecido e utilizado pela população brasileira. 



 Reflexões referentes à mediação digital: sua caracterização como inovação 

disruptiva, riscos do seu emprego e potencialidades para concretização do 

acesso efetivo à Justiça.   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais indicam que a tecnologia da informação tem 

redesenhado as relações humanas diárias (afetiva, profissional, negocial e jurídica), 

revelando novos padrões comportamentais e permitindo conexões que em outrora 

não se imaginariam possíveis. A utilização de tais avanços, expressa neste trabalho 

pela aplicação dos sistemas de mediação digital, pública e privada, mostra-se viável 

e menos onerosa (sistemas de baixo custo de elaboração), capaz de resolução de 

conflitos mais simples e célere (por utilizarem-se das técnicas de mediação e serem 

de acesso extremamente prático, possíveis de personal computer, bem como de 

smartphones e tablets) e, principalmente, resulta em pacificação social. 
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