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RESUMO 
O presente texto visa aclarar as diferenças entre Métodos Alternativos de Resolução 
de Disputas, Resolução de Disputas Online, Mediação Online. Possui também o 
objetivo de explicar o papel do advogado ante essas novas alternativas 
apresentadas no cenário atual, aonde devido a um caso de força maior (pandemia), 
nos vimos de repente obrigados a mudar toda nossa visão sobre como resolver os 
problemas.  Mudança que veio para ficar, uma vez que o próprio judiciário foi 
obrigado a se readequar para trabalhar remotamente e não tem previsão real se 
retomará ao seu formato de trabalho anterior. Mudança tão rápida e abrupta que nos 
exige repensar a Justiça, a Educação e como melhor enfrentar os conflitos. 
 
Palavras-chave: Resolução de Disputas Online (ODR) - Mediação – Mediação On-
line – Advocacia – Advogados na Mediação On-line. 
 
ABSTRACT 
This article aims to clarify the differences among The Alternative Dispute Resolution 
Methods, On-line Dispute Resolution and On-line Mediation. It has also the objective 
to explain the role of the lawyer in these new alternatives showed in the present 
cenario, where mainly because of the force majeure (pandemic), we suddenly were 
obliged to change our vision about how to deal with the problems. Change, which 
came to stay, because even the court was obliged to adapt its work on line way 
without any forcast to go back to the way before the pandemic. Change which was so 
fast and so violent that requires rethink Justice, Education and how is the best way to 
face the conflicts. 
 

                                            
1 Advogado, Mediador, Supervisor em Mediação, Instrutor de Mediação e Mestre em Direito Civil. 
2 Advogada, Mediadora certificada, Especialista na área de resolução de conflitos empresariais e 
Arbitragem, Processo Civil, Direito Tributário. 
3 Advogada, Mediadora e Conciliadora Judicial certificada. 
4 Mediadora certificada, Advogada Especialista em Direito Empresarial. 
5 Advogada, Mediadora, Mestre em Soluções Alternativas de Controvérsias Empresariais. 
6 Advogada, Mediadora, Gestora de Conflitos, Instrutora em Mediação Judicial. 
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 INTRODUÇÃO 
O momento atual trás reflexões de enorme complexidade e provoca atitudes 

que em um passado bem recente seria inimaginável. Cada vez mais claro está que o 

novo normal não se parecerá com o vivido pela humanidade há alguns meses recém 

passados, como se tivéssemos vivido em 4 meses, uma evolução de quase cerca de 

4 anos que demoraríamos para nos adaptarmos à Revolução Industrial 4.0. 

 Por um lado, houve um aumento de conflitos em decorrência da situação 

econômica e social advinda de limitações e imposições impostas pelas autoridades 

por conta da pandemia de COVID 19 e em decorrência da deflagrada necessidade 

de readaptação ao convívio domiciliar e trabalho remoto; por outro, um crescimento 

e aprendizado de novas tecnologias começaram a surgir e se espalhar ao gosto 

comum quebrando tabus e diminuindo resistências. O crescimento das 

possibilidades de contato e convívio virtuais afloram os benefícios da tecnologia que 

passa a ser a tônica dessa nova “era digital” e que ocupa um espaço criado pelo 

vácuo da situação pandêmica atual. 

No campo das relações algumas se aproximaram mais outras nem tanto. 

Inegável é que a previsão para o aumento de demandas e conflitos será evidente em 

curto espaço de tempo. Nesse momento, a capacidade de escolher o caminho pelo 

qual se alcançará com agilidade e presteza, o melhor resultado para todos os 

envolvidos em disputas das mais variadas espécies, se torna um balizador do 

profissional atualizado. Nesse sentido, surge a mediação virtual, que já colhe os 

louros de seus benefícios e tem demonstrado que será permanentemente. 

Hoje se reconhece que o acesso à justiça deve ser entendido como acesso à 

ordem jurídica justa7 e que existem os métodos multiportas de resolução de conflitos 

à disposição da sociedade, que podem trazer solução mais eficiente para grande 

parte dos conflitos, bem como ajudar muito na retomada da economia. 

                                            
7 WATANABE, Kazuo, Acesso à Ordem Jurídica Justa, Editora Del Rey, 2019. 
GRINOVER, Ada Pellegrini Grinover, Ensaio sobre a Processualidade , Gazeta Jurídica. 
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É dever dos advogados8 trabalhar para tornar o uso do Poder Judiciário mais 

sustentável, utilizando-se deste apenas quando necessário em atendimento ao 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da ONU9, de paz, justiça e instituições 

eficazes.10 

Além disto, está disposto no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB e da Advocacia, que é dever do advogado “estimular, a 

qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre 

que possível, a instauração de litígios” (art. 2º, parágrafo único, inc. VI, Código de 

Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e da Advocacia). 

Nesse sentido, a OABSP editou Nota Técnica onde reconhece que a 

“advocacia utilizando métodos consensuais também é advocacia” e “resolver os 

conflitos sem recorrer ao Poder Judiciário utilizando métodos consensuais também é 

advocacia”. E valoriza o profissional e a função social do advogado recomendando 

que: “para cooperarmos com a administração da justiça, espera-se do advogado 

uma postura assertiva, dinâmica, estratégica, propositiva, com habilidades de 

negociação em favor dos interesses de seus clientes a fim de solucionar os 

problemas pelos quais estes passarão em decorrência da grave crise econômica e 

social derivada da Pandemia da COVID-19”.11 

O objetivo do presente artigo é esclarecer pontualmente o que é a mediação 

on-line, mas antes, oferecer observações sobre o que é ODR - Resolução de 

Disputas por Métodos Alternativos Online, e sua distinção em relação ao ADR –

Métodos Alternativos de Resolução de Disputas, bem como a importância do 

advogado frente a estes métodos. 

 

I. ADR – MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS 
ADR, métodos alternativos de resolução de disputas são as formas não 

                                            
8 Código de ética e disciplina da OAB Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é 
defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz 
social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. 
Parágrafo único. São deveres do advogado: (...)VI – estimular a conciliação entre os litigantes, 
prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios; 
9 ODS16.ONU https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/. 
10 ISOLDI, Ana Luiza, Mais processos judiciais: tudo que o Brasil não precisa em meio à pandemia, 
Jota, 20/05/2020. In https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/mais-processos-judiciais-tudo-que-
o-brasil-nao-precisa-em-meio-a-pandemia-20052020. 
11 ISOLDI, Ana Luiza, Mais Processos Judiciais, tudo que o Brasil não precisa, Jota : in 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/mais-processos-judiciais-tudo-que-o-brasil-nao-precisa-
em-meio-a-pandemia-20052020. 



 
COMISSÃO ESPECIAL DA ADVOCACIA NA MEDIAÇÃO E NA CONCILIAÇÃO 

GESTÃO 2019-2021 

estatais de resolver conflitos, compreendem a formas de heterocomposição e 

autocomposição, dependendo, sempre, do consentimento das partes. Segundo Lia 

Sampaio e Adolfo Braga Neto, este último coautor do presente artigo12, “o 

instrumento primeiro e natural de resolução de conflitos que é buscado às vezes 

inconscientemente por seus agentes quando algo se faz incômodo na inter-relação 

existente, quer seja ela de ordem afetiva, profissional ou mesmo comercial. Ao fazê-

lo por intermédio de um diálogo, se busca atender ao reclamo de uma parte para 

com a outra ou vice-versa”.  

A negociação constitui-se, portanto, a primeira instância de tentativa de 

resolução de conflitos entre as pessoas, pois uma vez alcançada uma decisão, que 

atenda as possibilidades das partes, a contenda pode ser solucionada por um 

acordo entre elas. Em outras palavras, como Petrônio Calmon13 ressalta a 

“negociação é o mecanismo de solução de conflitos com vistas à obtenção da 

autocomposição caracterizado pela conversa direta entre os envolvidos sem 

qualquer intervenção de terceiro como auxiliar ou facilitador. É uma atividade 

inerente à condição humana, pois o homem tem por hábito apresentar-se diante de 

outra pessoa envolvida sempre que possui interesse a ela ligado. Ao apresentar-se 

para demonstrar seu interesse (pretensão), é sempre possível que seja atendido, 

não se caracterizando a resistência, não havendo o que falar em conflito. Em 

decorrência da aproximação para demonstrar a pretensão, é natural que havendo 

resistência (constituindo-se o conflito) se inicie imediatamente o diálogo (o que 

caracteriza a negociação) com vistas a solução.” 

Foi a partir da Segunda Guerra Mundial, que a negociação passou a ser 

estudada como técnica de solução de conflitos e a ser utilizada nas decisões dos 

governos e em inúmeros outros contextos. Com isso, tornou-se objeto de interesse 

de profissionais, estudiosos e professores de diversas Universidades no mundo. A 

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com o Programa de Negociação da 

Harvard Law School foi a grande mentora da estruturação de uma avançada teoria 

para a negociação. Fundamental lembrar os três professores fundadores do referido 

Programa: Roger Fisher, Bruce Paton e Willian Ury autores da denominada 
                                            
12Lia Regina Castaldi Sampaio e Adolfo Braga Neto. O que é Mediação de Conflitos. São Paulo: 

Brasiliense, 2007. p.  11. 
13 Petrônio Calmon. Fundamentos da Mediação e da Conciliação.  Rio de Janeiro: Forense, 2007.  

p.113. 
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negociação por princípios, estruturada no livro chamado Como Chegar ao Sim, 

considerado um verdadeiro best-seller, por possuir inúmeras edições e ter sido 

traduzido para mais de 20 idiomas14.  

Cerca de 10 anos antes do advento do Projeto acima mencionado, outro 

professor da mesma universidade, preocupado com a crise que se avizinhava no 

poder judiciário naquele País, e, com base na credibilidade que o judiciário possuía 

(ainda a possui) e na possibilidade de escolha de métodos adequados ao conflito, 

cunhou a expressão meios alternativos de solução de conflitos, segundo Paulo 

Eduardo Alves da Silva15, “corresponde à homônima em língua inglesa alternative 

dispute resolution (ADR)”, representando “uma variedade de métodos de resolução 

de disputas distintos do julgamento que se obtêm ao final de um processo judicial 

conduzido pelo estado. A expressão em língua inglesa é atribuída a Frank Sander, 

professor de clínicas jurídicas da escola de direito de Harvard, em uma 

apresentação feita na década de 1970, em congresso organizado para se discutir as 

causas da insatisfação popular com o a justiça americana. Ao defender a 

diversificação de meios de solução de disputas, ele incidentalmente menciona o 

termo ADR, enfatizando o caráter de contraposição à justiça estatal.” 

Hoje tais métodos recebem o adjetivo de adequados e dentre eles se 

destacam: a Conciliação, a Mediação, a Negociação e a Arbitragem. Seguem abaixo 

suas breves definições: 

Negociação, é uma forma de resolução de conflitos em que as partes 

dialogam diretamente. Ou seja, ao oferecer o serviço de negociação online, terceiros 

                                            
14 Fundamental oferecer a estes apontamentos de Fernanda Tartuce que ressalta  ser em 1981 a 

primeira publicação do referido best seller, originalmente escrito por  Roger Fischer  e Willian Ury com 

o título Getting to Yes: Negotiating Agreements Without Giving In, atualizado “em 1991 com a 

colaboração de Bruce Paton, relevante publicação em que foram esclarecidos princípios importantes 

para a teoria  da negociação e da mediação, de que são exemplos mudar o foco de posição para 

interesses, separar pessoas do problema, inventar opções para ganho mútuo e utilizar critérios 

objetivos”. (TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis. 3ª ed.  São Paulo: Forense, 2016. p. 

152). 
15 Paulo Eduardo Alves da Silva.  Resolução de Disputas: Métodos Adequados para Resultados 

Possíveis e Métodos Possíveis para Resultados Adequados. In. SALLES, Carlos Alberto de 

LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes e SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Orgs.  Negociação, 

Mediação, Conciliação e Arbitragem – Curso de Métodos Adequados de Solução de Conflitos.  Rio de 

Janeiro: Forense, 2019. p. 17. 
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não interferem nas propostas de ambas as partes, somente oferecem meios para 

que essas propostas sejam levadas para a parte contrária de uma forma mais fácil, 

como já dispõe o art. 166, parágrafo 3º. do CPC. 

Conciliação é um processo voluntário, ideal para relações passageiras, já 

que o conciliador “atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo 

anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a 

utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes 

conciliem”, como dispõe a lei, art. 165, parágrafo 2º do CPC. 

Mediação é “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”. Vale observar que a 

mediação é ideal para relações duradouras, já que o profissional capacitado, 

independente e imparcial que é o mediador “atuará preferencialmente nos casos em 

que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a 

compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, 

pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 

consensuais que gerem benefícios mútuos”, tudo nos termos dispostos em lei, 

notadamente artigo 1º, parágrafo único da Lei 13.140/2015 e art. 165, parágrafo 3º 

do CPC. 

Arbitragem é um método extrajudicial de solução de conflitos, decorrente de 

um compromisso de vontade das partes que remetem uma questão controvertida, à 

apreciação de uma ou mais pessoas, imparciais e independentes – os árbitros, os 

quais são escolhidos pelas próprias partes. A controvérsia submetida à arbitragem 

deve tratar de direitos disponíveis, ou seja, aqueles que tenham valor econômico e 

sejam negociáveis, observado os termos da lei 9307/96. O árbitro é juiz de fato e de 

direito eleito pelas partes, por isto o momento mais importante da arbitragem é o de  

escolha dos árbitros, para que recaia sobre   profissionais especializados e com 

disponibilidade, pois uma vez instaurado o procedimento, o árbitro é responsável 

pela sua condução e pela decisão da controvérsia, a qual obriga as partes,  já que a  

sentença arbitral  é  título executivo judicial, contra o qual não cabe recurso. 

O gráfico abaixo ressalta algumas das principais diferenças entre conciliação, 

mediação e arbitragem, o que ajuda a facilitar no entendimento e em sua aplicação. 
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II. ODR – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS ONLINE 
Sobre o conceito de ODR - Resolução de Disputas Online, pairam na doutrina 

entendimentos de que ODR é simplesmente verter o ADR ao uso e aplicação 

inteligente das tecnologias da informação e comunicação e que ODR não se 

confunde com ADR, sendo algo absolutamente novo incomparável com os ADR. 

Vejamos.  

Segundo Andreia Maia e Daniel Arbix16: “A ODR, incorporação de tecnologias 

de informação e comunicação às diferentes formas de resolução de conflitos, 

carrega promessas ambiciosas. Assim, como as tecnologias que a alimentam, ela 

pode transformar o mundo, redesenhar instituições e reconstruir relacionamentos: 

em síntese, pode promover acesso à justiça sem precedentes. Já na visão de Ethan 

Katch17 : “Para muitos hoje, ODR é visto como uma extensão da ADR, já que, em 

que grande parte, suporta processos de ADR e à terceira parte neutra, no coração 

dos processos de ADR.Também continua a tendência de localizar a resolução de 

conflitos fora das instituições formais apoiados pelo governo. À medida que evolui 

ainda mais, no entanto, ODR pode ser tão diferente do ADR como ADR da resolução 

dos litígios em tribunal. 

Já para CONFORTI, ADR e ODR não são equivalentes (Conforti, 2013, p. 18). 

Este menciona pelo menos três razões para argumentar que não há 

correspondência, nomeadamente: 

1. Em primeiro lugar, os procedimentos de ODR não podem satisfazer 

necessariamente a exigência "alternativa" da Justiça normal, uma vez que os 

chamados cibertribunais ou tribunais virtuais estão incluídos na forma ODR. 
                                            
16 MAIA, Andrea, ARBIX, Daniel, Resolução On-line de disputas. O advogado do amanhã, Revista 
dos Tribunais, pág. 96. 
17 KATSH, Ethan, ODR: A Look a History, Mediate.com https://www.mediate.com/pdf/katsh.pdf. 
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2. Dado que a componente tecnológica dos ODRs permite a criação de 

procedimentos diferentes ou inexistentes na Justiça comum. O diálogo e a 

criatividade necessários para um processo de ODR difere dos processos de ADR 

porque nos ODRs "O diálogo é um processo de encontro direto e presencial que não 

devemos confundir com a teorização e especulação intermináveis." (Bohm, 2012) e 

criatividade procuram evitar a "confusão autoalimentada" (Conforti, 2015). 

3. Segurança, privacidade, confidencialidade e garantia de identidade das 

partes num processo ODR e numa Mediação Eletrônica. Nem todos os ODRs 

precisam de comunicações seguras, privadas e confidenciais. As comunicações 

seguras, privadas e confidenciais só serão indispensáveis quando fossem obrigadas 

a fazê-lo pelas partes em conflito ou pela lei, como por exemplo, a Mediação 

Eletrônica. 

Se assim não fosse, não haveria e-commerce, o B2B. Hoje em dia as 

comunicações na Internet são seguras, privadas e confidenciais porque 90% são (ou 

podem ser) encriptadas e usam Servidores Seguros (Https). Prova disso é o facto de 

o WhatsApp ter sido encriptado muito recentemente. 

Quando falamos de Mediação Eletrônica é essencial evitar a personificação, a 

garantia de identidade dos participantes no processo de mediação é imposta por lei 

(Conforti 2013: 46) e a conferência privada e segura (https) é a única ferramenta 

tecnológica que a torna viável. A mediação eletrônica tem de ser feita por 

videoconferência https, não só para cumprir os requisitos legais, que também, mas 

porque é a única ferramenta tecnológica que permite desenvolver-se no processo de 

mediação: "diálogo e criatividade" como concebido por David Bohm (Bohm, 1987 e 

Conforti, 2015). 

ODR - Resolução de Disputas Online, começou emergir tanto a nível local 

como internacional com o aparecimento de compras e vendas na Internet (Regra, 

2002), o fato parece ter sido gerado de um fenômeno social  pelo qual um 

comprador é afetado em alguns dos seus direitos ao fazer uma compra na Internet 

em uma página web e, posteriormente, no momento de tentar reivindicá-los, não 

encontra a informação e, consequentemente, como fazê-lo. 

Os ODRs são um conjunto de metodologias através das quais um conflito 

pode ser resolvido através da utilização de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC's) que, para CONFORTI é assim incorporada como uma "quarta 

parte" nos modelos tradicionais de resolução de conflitos tripartidos. ODRs para este 
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são o resultado da síntese: metodologias de resolução de conflitos além de qualquer 

ferramenta de Internet que nos permita resolver um conflito (um e-mail, um chat, um 

envio de ficheiros, um SMS, um WhatsApp, uma Video Conference, etc., etc.). Não 

há equivalência numa ferramenta tecnológica e num método. É preciso ter muito 

cuidado e prestar muita atenção para não confundir as ferramentas tecnológicas (e-

mail, sms, envio de ficheiros via e-mail, etc.) com as diferentes metodologias de 

ODR que as utilizam. As ferramentas tecnológicas, portanto, são transversais e 

funcionais a todos os métodos de resolução de conflitos. Podemos resolver um litígio 

por e-mail, negociação, orientação, facilitação, etc... 

Segundo Conforti: como o ODR são metodologias através das quais as partes 

podem resolver uma disputa online, não devemos confundi-los com as ferramentas 

tecnologias usadas para este fim (Conforti, 2013, 2015). Vide gráfico abaixo. 

 

 
 

Já o gráfico seguinte mostra como os ADR  podem mudar, quando as 

diferentes metodologias de resolução de conflitos estão sendo desenvolvidos on-

line, eles ajustam a sua denominação para o campo específico e incorporam o termo 

online; e quando usam uma ou várias ferramentas de Internet, normalmente os 

utilizadores dizem que estes "tornam-se" um ODR porque são usados para esse fim, 

isto é, para resolver uma disputa online, embora tecnicamente o termo não seja 

correto porque a ferramenta de TI será apenas uma parte da metodologia de 

resolução de conflitos utilizada, não significa haver um terceiro neutro, e uso das 

técnicas do método. 
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Já para Daniel Rainey18  “ODR não é apenas o desenvolvimento de sistemas 

automatizados para disputas, administrados totalmente on-line. ODR, no sentido 

mais amplo, é simplesmente a aplicação inteligente da tecnologia da informação e 

comunicação a qualquer processo de engajamento de conflito. Eu digo aplicação 

‘inteligente’, mas em muitos casos é provavelmente a aplicação 'inconsciente' das 

TIC – temos integrado a tecnologia na nossa vida profissional porque temos 

integrados a mesma tecnologia em nossas vidas diárias.” 

Já a APEC19  Asia –Pacific Economic Cooperation elaborou o Online Dispute 

Resolution of Cross-Border Business to Business Disputes (“ODR Framework”) 

iniciativa para impulsionar o uso de ODR para ajudar pequenos negócios de forma 

global. Neste trabalho a APEC define ODR da seguinte forma: 

“1. 'ODR' ou resolução de disputas online é um mecanismo para resolver 

disputas por meio do uso de comunicações eletrônicas e outras tecnologias de 

informação e comunicação.  

2. "Fornecedor de ODR" significa a entidade que administra e coordena os 

procedimentos de ODR de acordo com estas Regras, incluindo, quando apropriado, 

administrando uma plataforma de ODR. 

 3. 'Plataforma ODR' significa um sistema para gerar, enviar, receber, 

armazenar, trocar ou processar comunicações de outras formas de acordo com 

estas Regras. 

 

III. MEDIAÇÃO ONLINE 
                                            
18 RAINEY, Daniel, Conflict engagement and ICT: Evolution and Revolution, International Journal of 
Online Dispute Resolution, 2019, 
http://www.tsc.state.tn.us/sites/default/files/docs/rainey_daniel_2019oct_mediation_workshop.pdf. 
19 APEC http://mddb.apec.org/Documents/2019/EC/EC2/19_ec2_022.pdf. 
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Como vimos há quem entenda na doutrina que ODR é verter o ADR ao uso e 

aplicação inteligente das tecnologias da informação e comunicação. Assim, a 

qualquer processo de engajamento de conflito seja Mediação, negociação, 

conciliação, arbitragem, entre outros. 

Observando nossa lei 13.140/1015, podemos extrair que: 

Mediação online é “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”, ideal para 

relações duradouras, e que pode ser  feita pela internet ou por outro meio de 

comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de 

acordo nos termos do art. 46 da lei 13.140/2015 e art. 334 , parágrafo 7º. do Código 

de Processo Civil. 

Vale mencionar que nossa lei não menciona que o uso de internet, meio 

eletrônico ou comunicação na mediação precise ser de forma síncrona ou 

assíncrona, mas que se deve garantir a isonomia das partes, entre outros princípios. 

Sobre ODR e mediação online tratou a I Jornada de Prevenção e Solução 

Extrajudicial de Litígios20, realizada pelo Centro de Estudos do Conselho da Justiça 

Federal, em 22 e 23 de agosto de 2016, em Brasília, onde foram aprovados os 

seguintes enunciados: 

 

58. A conciliação / Mediação, em meio eletrônico, poderá ser utilizada no 
procedimento comum e em outros ritos, em qualquer tempo e grau de 
jurisdição. 

82. O Poder Público, o Poder Judiciário, as agências reguladoras e a 
sociedade Civil deverão estimular, mediante a adoção de medidas 
concretas, o uso de plataformas tecnológicas para a solução de conflitos em 
massa. 

 

Ainda sobre o ODR, a recente Lei de 13.994/2020 possibilita a conciliação 

não presencial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis: 

 

Art. 22 § 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado 
mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão 
de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de 
conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. 

                                            
20 http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2016/09/Enunciados_I_Jornada.pdf , acesso em 03/12/17. 
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Art. 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da 
tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença. 

 

Contudo, CONFORTI, autor espanhol, divide ODR como gênero e Mediação 

como espécie quando se trata de métodos adequados de resolução de conflitos. 

 

 
 

Para CONFORTI, a diferença entre ambos os conceitos não seria pequena, 

uma vez que em todos os sistemas de ODRs são aplicáveis o conceito de Mediação 

por meios eletrônicos, como traz o art.46 da Lei 13.140/15.  

Entretanto, são as consequências jurídicas no âmbito da responsabilidade 

civil e penal, o fator de maior importância.  

Se impõe uma diferença desde os elementos que as compõe, assinalando 

CONFORTI:  

 

A. Elementos das ODR:  

1. Conflito que seja difícil das partes se reunirem presencialmente;  

2- Partes dispostas a trabalhá-lo online.  

3- Terceiro Imparcial com habilidade em tecnologia da informação.  

4- Elemento tecnológico (Videoconferência privada e segura).  

5- Elemento temporal (sincronismo).  

 
B. Elementos da Mediação Online:  

1- Conflito em que seja difícil reunir presencialmente as partes.  
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2- Partes dispostas a mediar online.  

3 – Terceiro com conhecimentos em tecnologia e certificação em Mediação.  

4 – Elemento tecnológico (Videoconferência privada e segura).  

5 – Elemento temporal (sincronismo).  

5 – Assinatura Eletrônica legalmente aprovada. 

 

No ODR, o uso correto da tecnologia da informação contribui 

significativamente para a resolução do conflito.  Basicamente, a tecnologia no ODR 

pode ser aplicada para os seguintes propósitos: (1) suporte às Comunicações; (2) 

apoiar o intercâmbio de documentos e informações; (3) apoiar a tomada de 

decisão; (4) tomada de decisão. (Lodder e Zeleznikow, 2010, p. 84). 

Contudo, segundo nossa legislação, como mencionado a mediação poderá 

ser feita pela internet ou por outro meio de comunicação que permita a transação à 

distância, desde que as partes estejam de acordo. (art.46); Parágrafo único.  

É facultado à parte domiciliada no exterior submeter-se à mediação segundo 

as regras estabelecidas nesta Lei. Além disso, o mediador deve ser sensível as 

características específicas do processo de mediação online: 

 

• Interação significa "ação exercida reciprocamente" (Bohm, 1997), significando 

(i) diálogo entre cada parte e o mediador eletrônico em uma sessão 

preliminar, ou (ii) entre as partes e o mediador eletrônico que deve ser 

síncrono para ser considerado interação, pelo menos de acordo com os 

princípios da mediação; 

• O mediador deve aplicar todas as técnicas de mediação à sua disposição 

para lidar efetivamente com emoções e empoderamento, reconhecer a chave 

da transformação em conflito, focar, reformular, resumir-revisar, permitir 

narrativas e falar sobre sentimentos, responsabilidades, perguntar perguntas 

apropriadas para identificar necessidades não atendidas por trás do 'não', dar 

lição de casa para a próxima sessão, ajudar as partes a visualizar e alcançar 

seus próprios limites, acalmar emoções elevadas, respeitando-as e validando-

as, redirecionando o diálogo etc.; 

• O mediador deve observar de perto as partes. O contato visual com eles 

permitirá que ele leia a linguagem corporal, como reações, predisposição para 

cooperar, interesse baixo ou alto, etc. Acima de tudo, o mediador é a pessoa 
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que pode verificar as identidades das partes através do contato visual. 

 

Outro aspecto relevante da mediação virtual diz respeito ao ferramental 

utilizado pelo terceiro interveniente, o mediador, que por vezes pode restar 

prejudicado em função do modelo não presencial tolhendo-o de utilizá-las em sua 

plenitude.  

Para justificar essa afirmação, mencionemos por exemplo, a limitação da 

percepção da comunicação não verbal, onde se terá o campo de observação do 

mediador limitado ao tamanho da tela de seu computador.  

Além dessa, pode haver outras tantas limitações que decorrem da falta de 

interação e de contato físico naturais da percepção do observador no ambiente de 

mediação em situações anteriormente normais de convivência.  

Porém, cabe ressaltar que, as iniciativas e prática desse novo modelo levam o 

facilitador a um outro desafio, de treinar ainda mais suas habilidades de escuta ativa 

e de atenção plena, tão essenciais ao bom desempenho de suas funções. 

Quanto às habilidades do mediador, é possível concluir que, com a plataforma 

apropriada para realizar uma mediação on-line, os mediadores são capazes de usar 

e aplicar todas as suas técnicas.  

 O mediador deve garantir que as partes compreendam as características do 

procedimento de mediação, seu papel como mediador e o papel das partes no 

referido procedimento.  

O mediador, em particular, deve garantir que, antes do início da mediação, as 

partes tenham entendido e concordado expressamente com os termos do contrato 

de mediação, incluindo, em particular, as disposições relativas à obrigação de 

confidencialidade do mediador e das partes.  

O acordo de mediação será feito por escrito, a pedido das partes. O mediador 

conduzirá o procedimento adequadamente, levando em conta as circunstâncias do 

caso, os possíveis desequilíbrios de poder, os desejos que as partes possam 

expressar, a legislação aplicável e a legislação aplicável. precisa chegar a uma 

rápida resolução do conflito.  

As partes terão a liberdade de concordar com o mediador, referindo-se a uma 

norma ou de qualquer outra forma, a maneira pela qual a mediação deve ser 

realizada. Se considerado necessário, o mediador pode ouvir as partes 

separadamente.  
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Existem duas fases para uma mediação on-line. O primeiro consiste na 

documentação necessária, incluindo, mas não se limitando a uma carta de 

solicitação ou convite para mediar, relatórios de sessões de reunião administrativa, 

um termo inicial aprovando a sessão de mediação conjunta e um relatório final, para 

a realização da sessão de mediação conjunta. 

 Esses documentos agora serão arquivados eletronicamente e serão mantidos 

pelo mediador em seu computador. Nesse estágio, o mediador usará o software da 

área de trabalho para manipular, gerenciar e armazenar arquivos, garantindo assim 

a privacidade e a confidencialidade.  

A segunda fase envolve sessões reais de mediação com as partes. Essa fase 

se torna mais complicada porque a tecnologia usada deve abordar os problemas que 

já identificamos como essenciais ao processo: privacidade, confidencialidade, 

segurança de identidade e a capacidade dos mediadores de usar e aplicar técnicas 

de mediação. 

Os pedidos de mediação podem ser enviados pessoalmente ou em um 

formulário on-line, coletados em um formulário da Web com ou sem certificação de 

identidade digital, podem ser enviados de comum acordo por ambas as partes no 

conflito ou simplesmente enviados unilateralmente por uma das partes.  

Após o recebimento da solicitação, o centro de mediação ou o mediador 

eletrônico entra em contato com a parte requisitante para obter informações 

adicionais (no caso de solicitação de uma das partes) ou para informar os 

procedimentos para se realizar uma audiência preliminar de Mediação Online.  

Uma vez que o mediador eletrônico tenha todas as informações relevantes, 

ele poderá iniciar o contato por qualquer meio legalmente válido, levando em conta a 

Lei de Proteção de Dados (carta, fax, telefone, email, etc.), convidando a outra parte 

(necessária) a participar do processo de mediação on-line.  

Sessões administrativas informativas e / ou instrutivas, para elucidar o 

procedimento, na forma de videoconferência podem ser realizadas com uma ou 

ambas as partes, em conjunto ou separadamente, dependendo das circunstâncias 

de cada caso, conforme o mediador eletrônico considerar necessário, recolhidas as 

taxas e despesas iniciais.  

Essas audiências poderão abordar muitas das questões processuais, 

cobrindo todas as arestas do processo. Durante esta conversa prévia, o mediador 

divulgará às partes qualquer circunstância que possa suscitar dúvidas sobre 
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independência e imparcialidade. A natureza e as características da mediação serão 

explicadas.  

O International Mediation Institute - IMI, criou um código de conduta e de 

competências para o mediador online21. 

 

IV. O ADVOGADO E A MEDIAÇÃO ONLINE 
Advogar na mediação representa uma oportunidade de trabalho para o 

advogado e este é importante antes, durante e depois. 

 As vantagens da Mediação para os advogados são inúmeras, podem ser 

citados em primeiro plano o controle das partes no procedimento flexível, com a 

soberania da vontade dos clientes, isto é, tudo será realizado conforme seus 

interesses.  

É o atendimento elevado ao patamar máximo do princípio da autonomia das 

vontades. O procedimento é rápido, em razão de sua informalidade, isto é quanto a 

sua forma, o que não deverá nunca ser traduzido como falta de rigidez quanto aos 

princípios éticos, de independência, de neutralidade, de competência, de discrição, 

de diligência e de imparcialidade imprescindíveis ao trabalho desenvolvido pelo 

mediador.  

O custo passa a ser baixo, pois a remuneração será proporcional ao período 

que levar para o atingimento da solução. E o mediador não possui qualquer 

interesse econômico no resultado que os clientes atingirão, desde que o mesmo seja 

dentro de parâmetros razoáveis e justos, fundamentado no princípio da 

razoabilidade.  

Como Adolfo Braga22  esclarece, “o universo de sua aplicação é bastante 

vasto, pode-se afirmar que em quase todos os conflitos entre pessoas físicas e 

jurídicas”.  

No âmbito familiar, entre casais, pais e filhos, irmãos, guarda de filhos, 

partilha de bens, empresas familiares. Na área cível, questões condominiais, 

locatícias, direitos autorais, danos pessoais e patrimoniais. No âmbito comercial, 

controvérsias entre sócios, dissolução de sociedades, divergências com clientes, 

fornecedores, devedores e credores, questões organizacionais, contratuais, join-
                                            
21 https://www.youtube.com/watch?v=9yufRXolQxI. 
 
22 Braga Neto, Adolfo. Os Advogados, os conflitos e a Mediação.  Métodos de Resolução de 
Controvérsias – Mediação. São Paulo: LTR, 1999. p. 95 
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ventures, projetos de construção, franquias, leasing, facturing, etc... Na área 

trabalhista, dissídios coletivos e individuais de trabalho. E, ainda, conflitos gerados 

por acidentes de trânsito, de trabalho, etc.  

Diante de todos os exemplos acima citados, se faz necessário salientar, 

entretanto, que os aqui mencionados constituem-se somente alguns, pois muitos 

outros conflitos poderão ocorrer em que seria possível sua utilização com grandes 

chances da obtenção de uma solução satisfatória para os mediados. 

Por outro lado, no Brasil, é, cada vez maior, a consciência de cidadania, e 

com isso melhor conhecimento, por parte da população quanto a seus direitos, 

deveres e obrigações. Tal fato permitirá com maior probidade a implantação da 

Mediação, como uma ferramenta a disposição das pessoas. É bom lembrar palavras 

de Miguel Reale23, “no fundo, estamos cada vez mais inclinados a viver segundo o 

predomínio do social sobre o estatal, preferindo sempre que possível, resolver 

nossas questões por nós mesmos”.  

Essa constatação nada mais é do que permitir a sociedade que busque 

canais próprios para soluções de suas próprias controvérsias e, com isso, cessar um 

hábito comum entre nós de terceirizar a solução do conflito gerado por nossas 

próprias ações. 

Cumpre esclarecer que a mediação não traz perda de mercado para o 

advogado, pelo contrário o papel de cada um dos operadores do direito é mantido. 

Assim o é até o momento e continuará a sê-lo mesmo no contexto virtual da 

atividade. Os serviços prestados pelos advogados são imprescindíveis em qualquer 

momento da mediação. São indispensáveis, desde a entrevista prévia, até a 

assinatura formal do acordo, momento de encerramento do procedimento adotado.  

A Mediação nunca resultará em solução se não contar com a assessoria 

jurídica. Neste particular, convêm reforçar o importante papel desempenhado pelos 

advogados, também, quanto a fase de preparação dos clientes para o procedimento, 

cabendo-lhes instruí-los e instrumentá-los de maneira mais cooperativa para as 

sessões que se iniciarão, com base na busca incessante de bem esclarecer seus 

reais interesses. Imprescindível se faz, ainda, lembrar que será vedada qualquer 

conclusão do procedimento, sem uma avaliação dos aspectos legais incidentes na 

questão controversa.  

                                            
23 Miguel Reale.  Privatização da Justiça. São Paulo: RT, 1996. p. 45 
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Vale observar que a formação adquirida nas Faculdades de Direito, até os 

últimos anos, fomentou no estudante de direito a busca incessante por caminhos 

que solucionem os problemas dos clientes. Com isso, acabam por se deixar envolver 

pelo mais alto grau de poder de ascendência sobre eles, a ponto de, em alguns 

casos, inconscientemente, interferirmos em suas vidas. Ruy de Azevedo Sodré24, 

por seu turno, adverte sobre os malefícios dos advogados cuidarem das causas 

como próprias pelo envolvimento em “torrentes de paixões” que serão nocivas as 

suas atividades profissionais. Afirma, em sua obra: “ele não pode e nem deve, 

quando defender alguém, confundir-se com o seu defendido.  

É por isso que, segundo a sistemática da profissão, o advogado não se 

compromete com a posição ética de seu cliente”. Imprescindível, portanto, se faz a 

conscientização das atitudes tomadas, sob pena de comprometer a confiança 

depositada pelo cliente na atividade profissional, muito embora tenham plena 

consciência do senso de justiça que cada um possuí. 

Assim é que em razão do hábito acima relatado, quando se deparam com um 

procedimento informal onde os clientes passarão a controlar integralmente o 

processo, se sentem diante de uma perda de poder de ascendência sobre os 

clientes, poder este, que, na verdade, não o detêm.  

 A função do advogado, é bom enfatizar, não é a ingerência em assuntos dos 

clientes, mas sim de assessorar da melhor maneira possível, jamais de induzi-los a 

atender seus anseios e interesses, quer em nível profissional, quer em nível pessoal. 

 Convêm, por conseguinte, asseverar, que o direito de ação cabe aos clientes 

e não ao advogado, que o concretizará com seu trabalho técnico.   

Nesse sentido, quando, recebem procurações, mesmo que envolvam 

questões de foro íntimo, de parte dos clientes devem se preocupar exclusivamente 

com a defesa de seus direitos, bem como sugerir soluções criativas, que permitiriam 

procedimentos mais curtos e menos custosos, pois a rapidez e eficiência é um 

interesse prioritário de nossos clientes, quando nos procuram para solucionar 

controvérsias.  

Na Inglaterra, hoje, o advogado tem a obrigação ética de informar seus 

clientes da existência de métodos de resolução de conflitos para além do Judiciário. 

Sua atitude está revestida de grande prestígio ao privilegiar seu cliente, indicando 

                                            
24 Ruy de Azevedo Sodré. A Ética Profissional e o Estatuto do Advogado. São Paulo: LTR, 1991. p. 
103. 
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opções que podem acelerar atingir uma solução para o problema, contar com o mais 

alto sigilo e alcançar um resultado satisfatório.  

Tais comentários não poderão em hipótese nenhuma ser considerados como 

crítica ao sistema vigente ou a própria atuação dos advogados. que, com certeza, 

estão procurando desempenhar da forma mais competente o que lhes foi delegado. 

A Mediação, como enfatiza Adolfo Braga25, “por sua própria essencia, é cooperativa 

e dessa forma deverá ser entendida, pois se não o fosse sua finalidade seria 

desvirtuada e com isso sua própria instituição.  

O advogado deverá estar atento a inciativa, pois a incorporação desta prática 

lhe possibilitará vislumbrar amplos caminhos em benefício próprio e da sociedade 

como um todo, permitindo-lhe a busca pela interdisciplinaridade dos conflitos em 

geral. Além disso, como um profissional habituado a lidar com conflitos, a ele cabe 

um papel muito importante no sentido de sua própria formação, pois ampliaria 

sobremaneira seu campo de atuação profissional. 

As questões técnicas e tecnológicas devem receber especial atenção do 

operador do direito a partir do surgimento dessa nova situação em que a mediação 

passa a ser virtual. Saídas tangenciais e a criatividade são aliados nessa nova 

jornada que se apresenta. A comunicação deve ser ainda mais transparente e clara 

para evitar mal-entendidos e desconexões de todos os gêneros. Mas que necessária 

atualização de conhecimentos e interdisciplinaridade que antes já era lugar comum 

na mediação, nesse novo modelo, o virtual, acarreta a necessária atualização do seu 

operador em temas que antes poderia lhe ser distante. 

 

V. CONCLUSÃO   
A mediação on-line é um processo que pode ser realizado total ou 

parcialmente por meios eletrônicos de maneira mais ou menos simples, em que a 

identidade das partes deve sempre ser protegida e verificada e que deve ser 

conduzida de acordo com os princípios e características do processo de mediação, 

conforme previsto na Lei, e que sempre serão conduzidas por um e-mediador, um 

terceiro neutro treinado capaz de ajudar as partes a chegarem a um acordo por si 

mesmas. 
                                            
25 Adolfo Braga Neto. Mediação de Conflitos: Conceito e Técnicas. SALLES, Carlos Alberto de, 
LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes e ALVES DA SILVA, Paulo Eduardo. Org. Negociação, 
Mediação, Conciliação e Arbitragem – Curso de Métodos Adequados de Solução de Controvérsias. 3ª 
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 156. 
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Este método ainda é um grande desafio para quem trabalha no campo da 

tecnologia jurídica e do gerenciamento de conflitos. Porém, negar sua existência e 

importância significa ignorar o futuro, pois vários são os benefícios.  

Destacam-se o custo e a duração de um processo. Na utilização de ODR não 

existem processos físicos, ela é realizada através de computadores e softwares. 

 Outra vantagem que se pode observar ao utilizar este processo online é a 

informalidade que ela traz para as partes, a liberdade e o conforto. As facilidades e 

economia devem ser retratas como ponto positivo desse modelo de mediação, sem 

dúvida. Inegável afirmar que o tempo possa ser mais bem administrado em função 

das distâncias não percorridas, voos desnecessários, economia de carbono para as 

empresas, obstáculos vencidos pela aproximação que a mediação virtual pode 

trazer.  

O advogado, muitas vezes, pode ser considerado um gestor de conflitos, pois 

a ele é dado indicar ao seu cliente, os meios consensuais e o que melhor se 

enquadra de forma efetiva, viável e econômico para dar melhor efetividade aos 

interesses de seu cliente. Dentre os benefícios, temos por exemplo : a) soluções 

mais rápidas, econômicas e eficientes; b) participação direta das partes envolvidas; 

c) as reuniões/sessões podem ocorrer em momentos mais  convenientes para as 

partes, o que viabiliza inclusive, uma maior facilidade de consenso; d) as partes e 

advogados envolvidos, tem todas as vantagens de uma sessão de mediação, tais 

como flexibilidade do procedimento, maior economia; e) evitam-se maiores  

desgastes emocionais, visto que embora conectados, diminuem os sinais negativos 

manifestados fisicamente e que comumente ocorrem nas reuniões presenciais ( 

olhares, palavras negativas, gestos físicos inadequados, as vezes); f) contudo, 

facilita-se o restabelecimento do diálogo, ainda que virtualmente, facilitando-se 

assim, a continuidade nas relações. 

Assim, nesta época de pandemia, ODR pode contribuir muito na resolução de 

conflitos, através do uso da  tecnologia, já informadas e aqui reiteradas,  com as 

vantagens de conveniência para as partes, num ambiente seguro, de modo que as 

partes envolvidas no sistema, possam estar confortáveis, sem contar a privacidade 

dos locais que escolheram para  participar da reunião e redução de custos. 

Promover o uso da mediação, facilita a resolução de conflitos e ajuda a evitar 

as preocupações e o desperdício de tempo e dinheiro associados a ações judiciais, 

o que, por sua vez, permite que os cidadãos defendam seus direitos com eficiência. 
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A mediação online é um desafio para quem trabalha no campo da tecnologia 

jurídica e do gerenciamento de conflitos, porque demanda conhecimentos e 

habilidades tecnológicas específicas para garantir que o potencial sucesso do 

procedimento atinja todos os atores envolvidos no procedimento on-line, embora 

com diferentes graus de nível exequibilidade e responsabilidade. 

Para advogar na mediação online o advogado deve: 

1)   CONHECER DESENHO DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (DSD). 

Hoje se reconhece que o acesso à justiça deve ser entendido como acesso à 

ordem jurídica justa. Portanto, saber que além do recurso ao Judiciário há diversos 

métodos eficientes de resolução de conflitos, também conhecidos como ADRs –

 Alternative Dispute Resolution e ODRs - Online Dispute Resolution, que estão à 

disposição da sociedade para garantir acesso à justiça e para trazer melhores 

resultados em termos de tempo e custos. 

2) CONHECER A MEDIAÇÃO ONLINE. 

A mediação tem fundamento legal na lei 13.140/2015, além do Código de 

Processo Civil e Resolução 125/2010 do CNJ e pode ser feita online, conforme a lei. 

3)    RECONHECER O PAPEL FUNDAMENTAL DO ADVOGADO NA MEDIAÇÃO 

ONLINE. 

O advogado é essencial à administração da justiça, pode e deve participar da 

mediação online e exerce importante papel na mediação, antes, durante e depois do 

procedimento. 

4) ATENTAR PARA O PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO ONLINE. 

O Advogado deve ficar atento para observância dos princípios da mediação, 

de imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, 

autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade, boa-fé e 

voluntariedade, mesmo no ambiente online. 

5)   PREPARAR SEU CLIENTE PARA A MEDIAÇÃO ONLINE. 

Antes da sessão de mediação o advogado deve estudar e mapear o conflito, 

tanto quanto um eventual processo. Ver a melhor estratégia para a apresentação do 

direito e quais as chances de sucesso no judiciário. Em seguida mapear o conflito 

com base nos interesses do cliente. 

6)   PREPARAR UM PLANO DE MEDIAÇÃO.  

Fazer um plano mediação para atuação no procedimento online. Mapeie o 

pedido das partes, seus interesses particulares, interesses comuns, possíveis 
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opções de soluções criativas que atendam interesses comuns, pontos fortes, pontos 

fracos, respaldo legal, desenhe com o cliente a melhor alternativa a um acordo 

negociável.  

7)   CONTAR COM O MEDIADOR E COM OS BENEFÍCIOS DA MEDIAÇÃO 

ONLINE. 

O Mediador imparcial e independente, auxilia na garantia da isonomia, para 

que ambas as partes sejam efetivamente ouvidas. Faz com que estas tragam para a 

mesa soluções criativas de ganhos mútuos, com foco em interesses e um diálogo 

construtivo com visão positiva e de futuro. 

O recurso a essa forma virtual de mediação é uma decisão com a qual as 

partes envolvidas no conflito e o mediador devem concordar livremente, mas que é 

necessário que se avalie a adequação ou não do procedimento por esse sistema 

com base não apenas nas características do conflito, mas também das partes 

envolvidas. 

Em conclusão, o recurso a essa forma virtual de mediação é uma decisão 

com a qual as partes envolvidas no conflito e o mediador devem concordar 

livremente, mas a responsabilidade que pertence exclusivamente a este último, 

juntamente com as instituições de mediação, portanto está fora de dúvida, que a lei 

Exige que  se avalie a adequação ou não do procedimento por esse sistema com 

base não apenas nas características de cada mediação em particular, mas também 

nas partes envolvidas. 
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