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RESUMO: Decorrente do protagonismo que os meios virtuais vêm se inserindo 
na vida da sociedade, cada vez mais conflitos oriundos dessa relação são 
observáveis. Por conta disso, a justiça, com o caráter de mutabilidade de seus 
procedimentos ao longo da história, tem-se adequando não apenas frente aos 
méritos das complexas demandas atuais, mas, além disso, de métodos que 
possam dar efetividade para a resolução dos conflitos surgidos. Neste contexto 
emerge a ODR (Online Dispute Resolution). Unindo-se às tecnologias, softwares 
e inovações, os procedimentos jurisdicionais ganham importantes aliados para 
a eficiência dos princípios que norteiam o acesso à justiça. Assim, métodos são 
criados e aprimorados com o viés de propiciar eficácia, celeridade e efetiva tutela 
aos interesses debatidos. De outro lado, o Poder Judiciário, afogado pelo 
congestionamento da judicialização dos mais diversos temas, se favorece 
diretamente com tal aplicabilidade, já que, ramificando a manutenção da ordem 
social a outros meios, garante para si mesmo uma maior produtividade 
qualitativa de suas decisões. Nisso, a reciprocidade de benefícios é 
aparentemente evidente, mas resta saber se sua aplicabilidade não possui 
amarras legislativas, materiais ou culturais que impedem seu cenário promissor, 
tornando-o mais um elemento de segregação jurídica à determinados grupos. 
Em vista de toda necessidade do assunto, o presente artigo visa abordar o 
acesso à justiça como basilar para o desenrolar do tema. A acessibilidade e a 
justiça são substantivo que, para a presente narrativa, unificam-se com a 
tecnologia para serem passiveis de observação que, por sua vez, se fará em 
diferentes etapas. Desde a análise dos princípios firmados pela justiça, até a 
modificação que esses passaram no decorrer das últimas décadas, as 
tecnologias foram um dos fatores que, conforme estudos, trouxe consigo prós e 
contras para essas modificações. Faz-se necessário compreender, por meio 
factual, quais são esses elementos inovadores, como estão sendo inseridos ao 
nicho jurídico, sua compatibilidade com a realidade brasileira e, ainda de maior 
relevância, se seus resultados corroboram para a segurança jurídica esperada 
em qualquer litígio. 
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