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RESUMO: O Mundo está vivendo um momento “disruptivo”, com alterações de 
percepções e hábitos humanos, especialmente diante do avanço da tecnologia, 
ou seja, uma nova realidade está diante de nós, fato que por si só justifica a 
necessidade de novas reflexões jurídicas e políticas. Esse momento não tem 
mais volta e alterará por completo a vida, a rotina de todos. 
O maior acesso à Internet, especialmente pelo uso dos smartphones, alteraram 
o cotidiano, já impactando alguns modelos econômicos tradicionais e, isso, é só 
o início. São exemplos disso o Uber, Netflix, Whatsapp, Airbnb, Spotify, entre 
outros. São dinâmicas “disruptivas”, em decorrência da alta velocidade e da 
intensidade como entram na vida de expressivo número de indivíduos. Logo, a 
sociedade está num momento de mudanças significativas, sendo certo que 
também precisará de meios alternativos para solução dos conflitos, 
denominadas de ADR (AlternativeDispute Resolution), seja para solucionar 
novos temas, seja para viabilizar a solução de antigos problemas. As ADR’s 
envolvem várias estratégias para resolver disputas legais sem ir ao Judiciário. O 
alto custo, complexidade e longevidade do litígio torna as demandas tradicionais 
irrealistas para muitas pessoas, o que torna relevante a temática. Além disso, o 
Judiciário não apresenta a confiabilidade de que a melhor decisão será 
alcançada, seja pela falta de especialização nos temas pelos julgadores, seja 
pela insatisfação que as partes chegarão ao final do litígio, pois em sua 
esmagadora maioria, as decisões são satisfatórias apenas para um dos lados e 
não pela estabilidade social ou entre as partes. Assim, novos tipos de 
procedimentos foram desenvolvidos em resposta aos métodos tradicionais 
provando ser benéficos, economizando tempo e dinheiro para todos os 
envolvidos. As ADR’s podem reduzir o tempo de litígio, maior confiabilidade e 
estabilidade ao resultado, pela especialidade de quem conduz o trabalho de 
solução do conflito e acrescenta a confidencialidade, que, por vezes, é tão cara. 
Para contribuir, devem ser acrescidas a esses métodos as ferramentas digitais, 
ou seja, cada vez mais plataformas de resolução onde as partes envolvidas 
conseguem resolver seus conflitos mesmo não estando no mesmo ambiente. 
São as ODRS (Online Dispute Resolution), que, síntese, são mecanismos 
alternativos de resolução de conflitos, instrumentalizadas através do uso de 
comunicações eletrônicas, ou outras tecnologias de informação e comunicação.  
Afinal, caminho digital é inevitável, pois diminui o custo e facilita o acesso para a 
solução de um problema. Não é demais lembrar que as soluções físicas e até 
mesmo as tradicionais não devem ser afastadas, mas devem ser pesquisados, 



analisados e incentivados os meios digitais diante das mudanças que já 
vivenciamos, que é objetivo deste trabalho. 
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