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RESUMO 

 

 

 

 

A investida tecnológica no ambiente jurídico - propiciada pela recepção judiciária a este 

avanço, mais o fomento legislativo e a abertura do mercado jurídico - é o objeto central de 

análise deste trabalho. Essas posturas receptivas do sistema judiciário brasileiro se deram em 

vista das mazelas a que este está submetido, tais como morosidade, exorbitância na 

quantidade de processos e seus reflexos. Essa referida investida tecnológica apresenta-se na 

figura das lawtechs, startups que propõe produtos e serviços de base tecnológica à atuar no 

setor jurídico, sendo uma dessas iniciativas “Sem Processo” especialmente trabalhada aqui. 

Em face da novidade que representa e permeia o objeto de estudo do presente trabalho, a 

pesquisa deu-se, majoritariamente, baseada em artigos da área, já que escassos outros meios 

de coleta de informações. Dessa forma, este trabalho fundou-se em análise bibliográfica e 

documental, com enfase na proposta de compreender o fenômeno pelo qual passa o sistema 

judiciário nacional e projetar seus efeitos no mercado jurídico, mais especificamente, na 

advocacia. Analisou-se, portanto, o contexto jurídico nacional, abordando suas demandas e 

obstáculos; encarou as modernizações pelas quais esse ambiente tem passado e idealizou as 

que são esperadas, que precisam ser atentadas e tratadas pelos operadores do direito. 

 

 

 
Palavras-chave: Tecnologia. Lawtech. Sem Processo. ADR. Advocacia. 



ABSTRACT 

 

 

 
Technological investment in the legal environment - provided by the judicial reception of this 

advance, plus the legislative development and the opening up of the legal market - is the 

central object of analysis of this work. These receptive positions of the Brazilian judicial 

system were in view of the problems to which it is subject, such as slowness, exorbitance in 

the number of processes and their reflexes. This technological investment is presented in the 

figure of lawtechs, startups that proposes products and services of technological base to act in 

the legal sector, being one of these initiatives “Sem Processo” specially worked out here. In 

view of the novelty that represents and permeates the object of study of the present thesis, the 

research was mainly based on articles of the area, since few other means of information 

collection. Thus, this thesis was based on a bibliographical and documentary analysis, with 

emphasis on the proposal to understand the phenomenon through which the national judicial 

system passes and to project its effects in the legal market, more specifically, in the law 

practice. Thus, the national legal context was analyzed, addressing its demands and obstacles; 

has looked at the modernizations through which this environment has passed and idealized 

those that are expected, which need to be attacked and dealt with by the operators of the law. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tecnologia, ou “teoria ou análise organizada das técnicas, procedimentos, métodos, 

regras, âmbitos ou campos da ação humana”1 é a manifestação física da produção e 

sistematização do conhecimento humano, de forma a organizar e dispor de maneira prática do 

saber científico. 

A produção e utilização de tecnologia sempre foi indispensável à existência humana, 

desde sua forma mais arcaica. Primordialmente, possuía caráter subsistencial e instrumental, 

na medida em que a inteligência primitiva se limitava à confecção de ferramentas, utensílios e 

mecanismos voltados à caça, abrigo e afins. A evolução humana, principalmente em seu 

aspecto cognitivo, propiciou um salto tecnológico de proporções ora inimagináveis, passando 

a tecnologia de mero instrumento de sobrevivência à elemento essencial à toda produção 

humana, seja cientifica, econômica, social, cultural, jurisdicional, entre outras formas. 

Atualmente, se manifesta a partir da automação produtiva. 

Dentro desse cenário de revolução tecnológica, o Direito mostra-se disposto a 

acompanhar tais movimentos, renovando e modernizando seus aspectos técnico-jurídicos 

através, por exemplo, do processo eletrônico e, agora, da abertura às lawtechs. 

Embora não tenha sido a primeira investida jurídica na esfera tecnológica, o processo 

judicial eletrônico foi, certamente, a mais significativa. Recepcionado pela Lei 11.419/06, o 

processo eletrônico traz a substituição dos autos físicos pelo armazenamento e processamento 

digitais, dispensando a utilização de papel. Revolucionou o procedimento jurídico ao 

proporcioná-lo maior praticidade, acessibilidade, transparência e tornou-se ferramenta 

indispensável aos profissionais jurídicos. 

Nesse mesmo sentido encontram-se as lawtechs, startups2 que criam produtos e 

serviços de base tecnológica com foco no setor jurídico. Objetivam e visam o 

desenvolvimento de soluções para facilitar a rotina dos advogados, conectar cidadãos ao 

Direito e mudar a forma de atuação do Poder Judiciário. A atuação dessas iniciativas se dá nos 

mais variados âmbitos do procedimento jurídico, desde inovações em big data,3 

 

1 Dicionário Aurélio. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/tecnologia/>. Acesso em: 13 de novembro de 

2018. 
2 Startup é uma palavra originária do inglês que significa, por tradução literal, começar algo. No presente 

contexto relaciona-se à empresas e companhias que estão no início de suas atividades e que buscam explorar 

atividades inovadoras no mercado. Empresas startup são jovens e buscam a inovação em qualquer área ou ramo 

de atividade, procurando desenvolver um modelo de negócio escalável e que seja repetível. Disponível em: 
<https://www.significados.com.br/startup/>. Acesso em: 04 de junho de 2019. 
3 Big data é a análise e interpretação de grandes volumes de dados de grande variedade. As soluções de big data 

são feitas para lidar com um grande volume de dados não-estruturados. Isso significa que eles não têm relação 

https://www.dicio.com.br/tecnologia/
https://www.significados.com.br/startup/
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armazenamento e jurimetria à soluções em mediação, conciliação e acordos judiciais, através 

da promoção de plataformas otimizadas para tais atos. 

Dessa forma, lawtechs são empresas de iniciativa privada que atuam no setor 

jurídico, de forma a propor soluções ou otimizações aos procedimentos ou instrumentos 

jurídicos, buscando uma maior eficiência na prestação jurisdicional. Já tem atuação 

reconhecida em diversas áreas, tais como na automação e gestão de documentos, através da 

proposta de geração inteligente de documentos, que levariam horas para serem elaborados 

manualmente, e a gestão destes; resolução on-line de conflitos, através de plataformas que 

identificam e aproximam as partes, propiciando desde uma melhor comunicação destas à uma 

redução significativa na vida útil dos processos, por facilitar e viabilizar a celebração de 

acordos, proporcionando celeridade à máquina judiciária; rede de profissionais, já 

amplamente difundidas entre a comunidade jurídica, contribuem para a aproximação entre 

profissionais de todas as partes do país e, claro, entre profissionais e população gerando, 

naturalmente, uma infinidade de oportunidades; gestão de escritórios e departamentos 

jurídicos, através da automatização de tarefas: como o acompanhamento processual, gestão de 

clientes, visão estratégica, etc.; jurimetria e análise de dados, que se propõe a aplicar 

inteligência estatística ao Direito, de forma a tentar prever resultados e oferecer 

probabilidades e estimativas neste sentido. 

O presente trabalho se propõe ao estudo de uma iniciativa específica “Sem 

Processo”,4 cuja atuação se dá através do desenvolvimento e disponibilização de uma 

plataforma virtual que liga o advogado a empresas, com vistas à solução consensual de 

conflitos de consumo. Dessa maneira, ao elaborar a petição inicial, o advogado procederá ao 

seu protocolo na referida plataforma, que entrará em contato com o departamento jurídico da 

empresa requerida quanto ao interesse na celebração de acordo; ou, no caso contrário, o 

departamento jurídico da empresa inserirá processo em curso na plataforma que identificará o 

advogado do autor e estabelecerá o contato entre estes, com o mesmo intuito. Os acordos 

firmados possuem validade de título executivo extrajudicial, podendo ser, portanto, 

executados diretamente, dispensando procedimento de conhecimento. 

 

entre si e nem uma estrutura definida. Quer dizer, quando os dados são estruturados, estes podem ser analisados 

por máquinas comuns e traduzidos em planilhas e tabelas; o mesmo não acontece com os não-estruturados, que 

precisam de soluções em big data para análise e armazenamento, visto sua irregularidade. Soluções em big data 

devem ser capazes de suportar: (i) volume; (ii) variedade; (iii) velocidade; (iv) veracidade e; (v) valor. O que é 

big data? Disponível em: <https://canaltech.com.br/big-data/o-que-e-big-data/. Acesso em: 03 de abril de 2019. 
4 Sem Processo é uma lawtech, ou seja, iniciativa de base tecnologica atuante no setor jurídico, criada em 2016, 

que disponibiliza uma plataforma otimizada para a realização de mediação on-line, e negociação de acordo, no 

âmbito consumerista. 
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A plataforma visa combater, em primeiro plano, a lentidão intrínseca a todo processo 

submetido à jurisdição brasileira, em decorrência do crescimento incessante da quantidade de 

demandas, além de seus procedimentos e fases morosas. À medida que a plataforma oferece 

contato direto e facilitado entre as partes, eventual acordo reduzirá significativamente a vida 

útil do processo. Nesse mesmo sentido, a existência de acordo precoce e a dispensa ao 

deslinde natural do processo acarretam substancial redução de despesas à ambas as partes, na 

medida que isenta custas e emolumentos judiciais para o autor, e economiza à empresa a 

movimentação de todo um departamento jurídico. Ademais, verifica-se atual tendência, 

consoante à plataforma aqui estudada, de incentivo à solução consensual de conflitos, através 

de mediação, conciliação e arbitragem, como forma de combate à ineficiência do Judiciário, 

em virtude de sua imensa demanda. 

Assim, faz-se oportuno e necessário o estudo desses projetos que intentam atuar 

diretamente e transformar o procedimento jurídico como é hoje conhecido. A compreensão, 

adaptação e utilização dessas tecnologias pelo operador do Direito num futuro próximo e, já 

agora, no presente, em menor escala, se faz essencial. 
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2. LAWTECH 

2.1 CONCEITO 

Lawtech, ou legaltech, diz respeito à tecnologia jurídica. Refere-se, pois, ao uso de 

tecnologia e software para fornecer serviços jurídicos. Normalmente por iniciativa privada, as 

lawtechs são startups que criam produtos e serviço de base tecnológica para atuar no setor 

jurídico. Essas possuem “modelo de negócios para desenvolvimento de produtos e/ou serviços 

voltados a atender ao mercado jurídico, composto principalmente por escritórios de advocacia 

e departamentos jurídicos”.5 

O termo - derivado das palavras law (direito/advocacia) e technology (tecnologia) - 

parte da premissa de utilizar a tecnologia para suprir eventuais deficiências e demandas do 

meio jurídico, a fim de proporcionar uma rotina mais eficiente e produtiva aos operadores do 

direito.6 Não obstante, lawtechs e legaltechs ainda têm a proposta de se valer da tecnologia 

para reformular e repensar toda uma cadeia ou ciclo de trabalho já organizados nos métodos 

tradicionais.7 

Tais tendências já foram detectadas em outros ramos da atuação humana, como na 

área das finanças, através das fintechs; agropecuária, com as agritechs; cadeia alimentícia, da 

produção ao consumo, com as foodtechs; e, até mesmo, no ramo da educação, com as edtechs. 

Agora, assim como em todos esses casos, a tecnologia investe no setor jurídico e promete 

revolucionar a maneira como sua dinâmica funcionará. 

No exterior, utiliza-se lawtech para denominar o ramo de startups voltadas ao 

desenvolvimento de soluções para o público final dos advogados e departamentos jurídicos; 

enquanto legaltech refere-se ao ramo voltado ao desenvolvimento aos próprios advogados e 

departamentos. No Brasil, contudo, tal distinção não existe. Do ponto de vista prático, lawtech 

e legaltech são a mesma coisa. Adotou-se o termo lawtech por mera convenção, sendo certo 

que ambas cumprem o mesmo papel. 

 
2.2 REFLEXOS E IMPACTOS NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

Apesar de ainda tímida, a integração entre direito e tecnologia já é verificável no 

sistema jurídico brasileiro. Diversas são as iniciativas que atuam em variados âmbitos e ramos 

 
 

5 ATHENIENSE, A. R; RESENDE, T. C. A inteligência artificial e outras inovações tecnológicas aplicadas ao 

direito. Belo Horizonte: Editora Fórum Ltda., 2018. p. 82. 
6 CÂMARA, Isabella. Lawtech: o que é e como está o mercado para esses startups? Disponível em: 

<https://www.startse.com/noticia/startups/lawtech/47750/o-que-e-lawtech>. Acesso em: 06/05/19. 
7 FRANTZ, Sâmia. Lawtech e legaltech: startups jurídicos e a revolução na advocacia. Disponível em: 

<https://blog.sajadv.com.br/lawtech-e-legaltech/>. Acesso em: 06 de maio de 19. 

https://www.startse.com/noticia/startups/lawtech/47750/o-que-e-lawtech
https://blog.sajadv.com.br/lawtech-e-legaltech/
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do direito brasileiro, registrando contribuição crescente à cultura jurídica brasileira. Esse 

número está em constante crescimento e tende a assim permanecer, como mostram os 

números. 

Com a missão de apoiar o desenvolvimento das lawtechs/legaltechs, fomentar o 

crescimento deste setor e ampliar o acesso à justiça, em 2017 foi criada a Associação 

Brasileira das Lawtechs e Legaltechs (AB2L), no Brasil.8 

A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) é uma associação de 

empresas de tecnologia focadas no mercado jurídico, que objetiva a criação de um espaço de 

diálogo entre as empresas, os advogados, os escritórios, os departamentos jurídicos e as 

instituições jurídicas existentes.9 Justamente diante dessa necessidade de oferecer respaldo a 

esse emergente negócio, a AB2L disponibiliza um “radar” em que lista as empresas e startups 

associadas, assim como as divide em 11 categorias, de forma a catalogá-las e distrubuí-las por 

área de atuação. 

A AB2L registrou, segundo último levantamente de março de 2019, mais de 130 

startups jurídicas no país. Dois anos atrás, no levantamento de 2017, o número era de 5110. 

Quanto às categorias, assim são distribuídas, em ordem alfabética: 

1.2.1 Analytics e jurimetria: são plataformas de análise e compilação de dados e 

jurimetria. Trabalham, portanto, no desenvolvimento de ferramentas que atuam para prever a 

decisão judicial que será dada a respeito de determinada demanda.11 Para isso, o software faz 

uso de inteligência artificial, ao analisar sentenças e acórdãos proferidos em todo o país, ou 

em Corte ou Tribunal específico, a fim de calcular a probabilidade de êxito, com base no 

histórico de decisões de cada magistrado. 

1.2.2 Automação e gestão de documentos: realizada através de softwares de 

automação de documentos jurídicos e gestão do ciclo de vida de contratos e processos. Como 

exemplo há a LegAut, que utiliza técnicas de machine learning e deep learning para 

interpretar textos, realizar comparações e extrair dados fundamentais de documentos.12 

1.2.3 Compliance: são empresas que oferecem o conjunto de disciplinas para fazer 

cumprir as normas legais e políticas estabelecidas para as atividades da instituição. Dessa 

forma, atuam no sentido de instruir o cumprimento de normas legais nacionais e 

 

8 ATHENIENSE, A. R; RESENDE, op cit., p. 82. 
9ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LAWTECHS & LEGALTECHS. Disponível em: <https://www.ab2l.org.br>. 

Acesso em: 06 de maio de 2019. 
10 Radar de Lawtechs e Legaltechs. Disponível em: <https://www.ab2l.org.br/radar-lawtechs/>. Acesso em: 06 
de maio de 2019. 
11 FRANTZ, op. cit. 
12 LEG AUT. Disponível em: <https://www.legaut.com/>. Acesso em: 06 de maio de 2019. 

https://www.ab2l.org.br/
https://www.ab2l.org.br/radar-lawtechs/
https://www.legaut.com/
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internacionais que são imperativas à atividade de determinada companhia, afastando a 

possibilidade da empresa sofrer penalidade por irregularidades, por exemplo. No mercado 

brasileiro, a startup referência é a Ventura13, que atua no ramo empresarial e compliance há 

anos. 

1.2.4 Conteúdo jurídico, educação e consultoria: refere-se a iniciativas que contêm 

portais de informação, legislação, notícias e demais iniciativas de consultoria com serviços 

desde segurança de informação a assessoria jurídica. A ideia é noticiar e manter seus usuários 

informados por meio de conteúdos desenvolvidos de forma profissional.14 Um grande 

exemplo desse tipo de plataforma no Brasil é o Jota15, portal jurídico que fornece notícias, 

acompanha bastidores e analisa decisões proferias em Tribunais, além de artigos de natureza 

científica. 

1.2.5 Extração e monitoramento de dados públicos: trata-se de monitoramento e 

gestão de informações públicas como publicações, andamentos processuais, legislação e 

documentos cartorários, disponibilizadas para consultas on-line. Assim, a iniciativa se presta a 

reunir dados e apresentá-los aos juristas de diferentes maneiras, promovendo organização e 

otimização do tempo do operador do direito, além da possibilidade de apontar novas 

oportunidades e nichos de mercado. 

1.2.6 Gestão jurídica: startups que apresentam soluções em gestão de informações 

para escritórios e departamentos jurídicos. Essa é a categoria mais abundante de startups no 

mercado nacional. Tratam-se de ferramentas que ajudam na gestão da rotina dos escritórios de 

advocacia e departamentos jurídicos. É o caso, por exemplo, do SAJ ADV, que ajuda 

centenas de advogados a otimizar seu tempo e organizar a gestão financeira, de tarefas e de 

processos do escritório ou departamento jurídico.16 

1.2.7 Inteligência artificial – Setor Público: são iniciativas que fornecem soluções de 

Inteligência artificial para Tribunais e Poder Público. Trabalham com a aplicação da 

Inteligência artificial voltada para a organização e funcionamento de Tribunais e órgãos do 

Poder Público, buscando dados de processos e jurisprudências com mais assertividade. Está 

representado no mercado brasileiro, por exemplo, pela LegalLabs, que se propõe a otimizar a 

busca jurisprudencial, aumentar a qualidade das peças processuais e reduzir o tempo de 

dedicação à peça.17 

 

13 VENTURA. Disponível em: <http://venturatech.com.br/>. Acesso em 04 de junho de 2019. 
14 FRANTZ, op. cit. 
15 JOTA. Disponível em: <https://www.jota.info/>. Acesso em: 06 de maio de 2019. 
16 SAJ ADV. Disponível em: <https://www.sajadv.com.br/>. Acesso em: 06 de maio de 2019. 
17 LEGALLABS. Disponível em: <https://legalabs.com.br/>. Acesso em: 06 de maio de 2019. 

http://venturatech.com.br/
https://www.jota.info/
https://www.sajadv.com.br/
https://legalabs.com.br/
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Talvez o maior exemplo de utilização de inteligência artificial no contexto jurídico 

brasileiro é VICTOR, sotfware de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que busca agilizar 

a tramitação de processos neste Tribunal. Atualmente em fase inicial de “aprendizado de 

máquina”, o software está submetido à leitura de todos os recursos extraordinários 

processados pelo Tribunal, de forma a aprimorar sua capacidade de identificar quais desses 

estão vinculados a temas de repercussão geral. O objetivo inicial do projeto é promover o 

auxílio tecnológico ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito de identificação e organização 

processuais, em busca de uma maior velocidade de tramitação dos autos submetidos. Dessa 

forma, a máquina não decide, não julga, isso é atividade humana.18 Essa limita-se , somente, à 

atuação burocrática, visando a promoção de eficiência e velocidade de avaliação judicial. 

1.2.8 Redes de profissionais: são iniciativas no sentido de fornecer redes de conexão 

entre profissionais do direito, que permitem a pessoas e empresas encontrarem advogados em 

todo o Brasil. Conectam advogados entre si, facilitando a troca de experiência e afins; 

conectam clientes à advogados, facilitando a prospecção desses; e democratizam o 

conhecimento, por meio de assessoria jurídica on-line. A lawtech mais famosa nesse âmbito, 

sem dúvidas, é o JusBrasil, que se tornou referência no país ao oferecer um banco de dados 

completo de jurisprudência, uma rede social-profissional, e auxílio para todas as partes do 

procedimento jurídico. 

1.2.9 Regtech: são soluções tecnológicas para resolver problemas gerados pelas 

exigências de regulamentação. É o caso, por exemplo, do SigaLei19, que analisa dados de 

diversas fontes para facilitar o monitoramento legislativo automático e influenciar o poder 

legislativo em todas as esferas.20 

1.2.10 Resolução de conflitos on-line: diz respeito a startups dedicas à resolução on- 

line de conflitos por formas alternativas ao processo judicial como mediação, arbitragem e 

negociação de acordos. São iniciativas que buscam uma solução on-line para conflitos sem a 

necessidade de recorrer à Justiça. São a tradução digital dos métodos alternativos de resolução 

de conflitos, otimizados. O melhor exemplo dessas iniciativas é o Sem Processo21 - que será 

melhor abordado neste trabalho – que se trata de uma plataforma que conecta advogados e 

departamentos jurídicos para negociar acordos com valia de titulo executivo extrajudicial. 

 
 

18 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inteligência Artificial vai agilizar a tramitação de processos no STF. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038>. Acesso em: 10 

de junho de 2019. 
19 SIGALEI. Disponível em: <https://sigalei.com.br/>. Acesso em: 06 de maio de 2019. 
20 FRANTZ, op. cit. 
21 SEM PROCESSO. Disponível em: <https://www.semprocesso.com.br/>. Acesso em: 06 de maio de 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038
https://sigalei.com.br/
https://www.semprocesso.com.br/
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1.2.11 Taxtech: são plataformas que oferecem tecnologias e soluções para todos os 

seus desafios tributários. São soluções voltadas, especificamente, para questões tributárias. 

Um exemplo é a Busca Legal22, que oferece acesso especializado a jurisprudências e 

conteúdos diversos e consulta à tributação de determinado produto. 

Quanto aos impactos da introdução de lawtechs no sistema jurídico brasileiro, 

algumas se destacam, quais sejam: redução de custos; aumento da produtividade e eficiência; 

democratização dos serviços e transparência; capacidade de desafogar o Judiciário com a 

diminuição de litígios; e o maior acesso à justiça23. 

Dessa forma, passeamos pela amplitude de atuação e pelos modelos de lawtechs 

presentes e atuantes no mercado brasileiro, além de seus impactos principais e conceitos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 BUSCA LEGAL. Disponível em: <https://busca.legal/>. Acesso em: 06 de maio de 2019. 
23 Os impactos da atuação das lawtechs no mercado jurídico brasileiro serão melhor trabalhadas no decorrer do 

trabalho, sendo este momento reservado à mera pontuação dos mais notórios. 

https://busca.legal/
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3. ASPECTOS PRÁTICOS DAS LAWTECHS 

3.1 PANORAMA GLOBAL 

A demanda e consequente surgimento das ODRs (on-line dispute resolution) deu-se 

em conjunto ao surgimento de atividades comerciais em ambientes virtuais, possibilitadas 

pela difusão da rede mundial de computadores e a crescente tecnológica vivida a partir dos 

anos 90. Com o nascimento e expansão dessas práticas, tornou-se necessária uma plataforma 

que acompanhasse a dinamicidade das atividades comerciais, além de sua praticidade, 

velocidade e, sobretudo, que se adequasse à distância geográfica a que os sujeitos virtuais 

usualmente se encontram, sendo o ambiente virtual o ecossistema perfeito para sua realização. 

Dessa forma, nasceram as plataformas virtuais de resolução de conflitos (ODR). 

Como pioneiro na utilização de tais plataformas, o eBay, plataforma on-line de 

compra e venda de produtos diversos, por pessoas diversas, no final dos anos 90, inovou ao 

estabelecer um ambiente virtual em que compradores e vendedores insatisfeitos poderiam 

abrir reclamações e tratar diretamente entre si, de forma auto compositiva, ou mediante 

profissional contratado, em forma de mediação; virtualmente e, caso não houvesse a 

necessidade da contratação do profissional, gratuita. “Pioneiros como eBay e ICANN 

forneceram exemplos de como grandes volumes de disputas   poderiam ser resolvidos por 

meio de ‘transações jurisdicionais cruzadas”.24 Em meados de 2010, essa plataforma era 

responsável pela resolução de, pelo menos, 60 milhões de conflitos consumeristas por ano,25 

mais que todo o sistema jurídico tradicional norte americano e mais que o dobro do 

brasileiro.26 

O sucesso desse primeiro ambiente alavancou o estabelecimento de outros pelos mais 

variados sujeitos e nos mais variados âmbitos, crescente verificada até hoje. “Organizações 

internacionais têm promovido a resolução on-line de conflitos como uma solução aos desafios 

do acesso à justiça desde 2002”.27 Um exemplo é o programa Money Claim On-line,28 criado 

pelo Ministério da Justiça da Inglaterra e do País de Gales, em 2002, que permite o 

 

 
 

24 Tradução nossa de: “Early pioneers like the global eBay marketplace and the Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers (ICANN) provided examples of how high volumes of disputes could be resolved in 

cross-jurisdictional transactions”. FERNANDES, RULE, et al., 2018, p. 102. 
25 FERNANDES, RULE ibid. 
26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números. Brasília: CNJ, 2011. p. 176. 
27 Tradução nossa de “International organizations have promoted ODR as a solution to access to justice 

challenges since 2002.” FERNANDES, RULE, ibid. p. 103 
28 BECKER, Daniel; LAMEIRÃO, Pedro. On-Line Dispute Resolution (ODR) e a ruptura no ecossistema da 

resolução de disputas. 2017. Disponível em <https://www.ab2l.org.br/online-dispute-resolution-odr-e-ruptura- 

no-ecossistema-da-resolucao-de-disputas/>. Acesso em 04/04/2019 

https://www.ab2l.org.br/online-dispute-resolution-odr-e-ruptura-no-ecossistema-da-resolucao-de-disputas/
https://www.ab2l.org.br/online-dispute-resolution-odr-e-ruptura-no-ecossistema-da-resolucao-de-disputas/
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ajuizamento de ações de cobrança, no valor limite de 100 mil libras, através de seu sítio 

eletrônico, sendo responsável pela resolução de, pelo menos, 60 mil casos por ano.29 

O número de startups jurídicas, focadas em ODR, privadas ou públicas, cresce 

continuamente na Europa.30 Até mesmo nações tidas como juridicamente conservadoras têm 

se aberto a essa inovação, seguindo a tendência dos pioneiros, quais sejam, Inglaterra e 

Holanda. Nesse sentido, há a Diretiva 2008/52/CE31 da União Europeia que estabelece a 

obrigatoriedade da utilização de mediação em determinados litígios transfronteiriços, assim 

como encoraja sua utilização interna, pelos Estados-Membros. Segundo o próprio documento: 

“A presente directiva não deverá obstar de modo algum à utilização das modernas 

tecnologias da comunicação no processo de mediação”, clarificando a utilização de ODR 

como mecanismo de resolução de conflitos. Assim, como a Diretiva 2009/22/EC,32 do ano 

seguinte, que regula a utilização de outra plataforma ODR para a resolução de conflitos 

transfronteiriços consumeristas. 

De acordo com Adrian Fulford, magistrado inglês: ”Métodos alternativos de resolução 

de conflitos serão parte integrante do processo de digitalização de processos. É absolutamente 

necessário para a sobrevivência do sistema de justiça no Reino Unido (tradução nossa)”. 

Além dos casos acima, temos ainda exemplos de ODRs no Canadá, que tem 

transferido seus conflitos de menor complexidade para plataforma on-line de resolução, com o 

intuito de conferir maior celeridade; a Alemanha, que tem usado plataforma on-line para 

promover processos de divórcio e separação; e Índia, que lançou plataforma de mediação 

consumerista.33 

Ensina Fernandes, 

 
Se alguma coisa, o momento por trás das resoluções on-line de conflitos parecem 
estar crescendo ao redor do mundo. Esses que seriamente consideraram o problema 
de acesso a justiça, especialmente devido ao alto volume de processos de baixa 
complexidade, concluem que ODR são a melhor opção para o futuro (tradução 

nossa).
34

 

 

 
 

29 SUSSKIND, Richard. Tomorrow’s Lawyers: an introduction to your future. Oxford: Oxford University Press, 

2012, p. 102. 
30 FERNANDES, RULE op. cit. 
31 EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN UNION COUNCIL, Directiva 2008/52/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho. Jornal Oficial da União Europeia, Estrasburgo, 2008. 
32 EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN UNION COUNCIL, ibid. 
33 RULE, C. Technology and the future of dispute resolution. Dispute Resolution Magazine, v. 1, 2015. 
34 Tradução nossa de: “If anything, the momentum behind ODR appears to be growing around the world. Those 

who have seriously considered the problem of access to justice, especially for high volume/low value cross- 

jurisdictional disputes, have come to the conclusion that ODR is the best option for the future”. FERNANDES, 

RULE op. cit. p. 103. 
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Dessa forma, verfica-se ser prática corrente no mundo a modernização do Judiciário 

pela introdução de soluções tecnológicas. Nesse diapasão, no Brasil não poderia ser diferente. 

Como já introduzido neste trabalho, o Judiciário brasileiro vem demonstrando-se receptivo à 

aplicação tecnológica, sendo acompanhado pelo mercado, naturalmente. Assim sendo, o 

Brasil torna-se “terreno fértil” à difusão e investimento em tecnologia jurídica. 

 
3.2 A RECEPÇÃO LEGAL NO BRASIL 

Seguindo a postura internacional a respeito da integração entre tecnologia e direito, o 

Brasil mostrou-se receptivo à chegada da tecnologia e modernização ao seu sistema jurídico, 

pelo menos legislativamente. O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e a Lei de 

Mediação (Lei 13.140/2015) legitimaram, difundiram e encorajaram não só a utilização de 

métodos alternativos de resolução de conflitos, mas também a sua utilização em plataformas 

virtuais, validando a mediação on-line. 

Nesse sentido, traz o artigo 334, § 7o, CPC: “A audiência de conciliação ou de 

mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei”. Nesse caso, depreende-se a 

necessidade de legislação específica que regulamente o instituto da audiência eletrônica 

propriamente, ficando, contudo, evidente a inclinação deste procedimento aos ambientes 

virtuais dos Tribunais, hoje já parte fundamental do aparato jurídico. 

Ainda, o artigo 46 da Lei de Mediação determina: “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”. 

O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 125/2010,35 pioneiro na 

inserção da mediação digital no ordenamento jurídico brasileiro, seguido pela Lei de 

Mediação e Novo Código de Processo Civil, inovou ao implementar o “Sistema de Mediação 

e Conciliação Digital ou a distância para atuação pré-processual de conflitos”, que veio a ser 

efetivamente inaugurado em 2016, pode ser acessado no site do próprio Conselho e permite 

acordos celebrados de forma virtual. Tal ferramenta ajusta-se as novas legislações que 

preconizam a busca pelo tratamento consensual de conflitos, ao passo que aproxima as partes, 

facilita o diálogo e proporciona maior efetividade e celeridade ao instituto da mediação. 

 
 

35 Cria, em seu artigo 6º, inciso X, o Sistema de Mediação e Conciliação Digital ou a distância para atuação pré- 

processual de conflitos e, havendo adesão formal de cada Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, para 

atuação em demandas em curso, nos termos do artigo 334, § 7º, do Novo Código de Processo Civil e do art. 46 

da Lei de Mediação. 
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O sistema funciona a partir a troca de mensagens e informações entre as partes, 

adaptando-se à realidade de cada setor. Os acordos, ao final, podem ser homologados pela 

Justiça e, caso infrutífera a mediação, uma audiência presencial deve ser marcada, de maneira 

subsidiária.   Segundo o Ministro Ricardo Lewandowski, o sistema se trata de uma iniciativa 

do Conselho que visa a estruturação do CNJ aos novos moldes da sociedade. “O CNJ mudou 

o seu perfil e busca iniciativas para promover o bem-estar da sociedade e fazer que vivamos 

numa sociedade mais justa, fraterna e solidária”, diz o então presidente do CNJ.36 

Sendo a mediação um instrumento voluntário, não contencioso e que busca a 

resolução do conflito de forma completamente bilateral, através do dialogo e da adequação de 

vontades, priorizando a aproximação das partes, a utilização de meios virtuais é nada mais do 

que natural. O avanço tecnológico e a infraestrutura digital tornam o ambiente digital ideal 

para tais tratativas. 

Tais medidas apontam, a princípio, forte inclinação brasileira em direção a 

modernização da resolução de conflitos no Brasil, por meio da tecnologia. Com a 

receptividade à modernização do instrumento jurídico, o Brasil se tornou propício para a 

difusão de lawtechs e a utilização de resolução de conflitos on-line, de forma a ser possível 

verificar enorme crescimento no número de iniciativas dessa natureza e, ainda, a constatação 

de que essas já são parte integrante do sistema jurídico brasileiro e mundial. 

 
3.3 A INTEGRAÇÃO FÁTICA ENTRE TECNOLOGIA E DIREITO NO BRASIL 

O Brasil urge pela modernização do aparelhamento jurídico: suas dimensões 

continentais, sua grandiosidade populacional, seu incrível volume processual e patente 

ineficiência o tornam juridicamente insustentável. 

Segundo dados expostos por Fernandes, 

 
Em 1988, o volume de processos brasileiros era estimado em menos de 400 mil 

processos. Cerca de uma década depois, a estimativa deu conta de um salto, 

estimado entre 2 e 6 milhões de processos. Em 2003, primeiro ano do relatório 

Justiça em números, só na Justiça Estadual haviam 3 milhões de processos em 

estoque e 3,7 milhões novos processos ingressaram naquele ano. O total de 

processos já ultrapassava 10 milhões em 2003. Cinco anos mais tarde, em 2008, já 

tínhamos 70,1 milhões de processos. Em 2014, ultrapassamos o marco de 100 

milhões deles.37 

 

 

 
36 CNJ LANÇA SISTEMA DE MEDIAÇÃO DIGITAL PARA SOLUCIONAR CONFLITOS DA 

POPULAÇÃO. 2016. Disponível em: <http://www.amatra1.org.br/noticias/?cnj-cnj-lanca-sistema-de-mediacao- 

digital-para-solucionar-conflitos-da-populacao>. Acesso em: 04 de abril de 2019. 
37 FERNANDES, MENDES, et al., 2018, p. 41. 

http://www.amatra1.org.br/noticias/?cnj-cnj-lanca-sistema-de-mediacao-digital-para-solucionar-conflitos-da-populacao
http://www.amatra1.org.br/noticias/?cnj-cnj-lanca-sistema-de-mediacao-digital-para-solucionar-conflitos-da-populacao
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A tecnologia como meio de acesso à justiça, aproximação das partes e viabilização 

procedimental fazem dessa, por seus próprios méritos, uma necessidade ao Judiciário 

brasileiro e a provedora da próxima revolução processual/judicial, que já vem acontecendo. 

Contudo, alguns fatores e marcas culturais brasileiras ainda obstam um novo 

entendimento e aplicação dos instrumentos jurídicos no sistema Judiciário nacional, seja por 

dificuldades tecnológicas, seja por “resistência popular”. 

Um dos fatores, mais afeto às lawtechs, que poderia comprometer a efetiva utilização 

desses meios diz respeito a problemas técnicos enfrentados por advogados, clientes e agentes 

de Direito, por exemplo quanto ao acesso à informação e a tecnologia em si. Segundo o 

IBGE, em pesquisa realizada no ano de 2016,38 a porcentagem da população brasileira com 

acesso à internet era de 64,7%, o equivalente a 116 milhões de pessoas. Apesar de ser um 

número sempre crescente, ainda representa um contingente de, aproximadamente, 63 milhões 

de pessoas que teria seu acesso a essas soluções digitais dificultado ou, ainda, impossibilitado. 

O acesso à internet é tema que carrega consigo uma realidade paradoxal. Ao mesmo tempo 

que aproxima as pessoas, de forma sem precedentes na história da humanidade, contribui para 

a criação de um vale extraordinário, quando de sua ausência. Dessa forma, possuir acesso à 

internet proporciona facilidades e serviços inimagináveis, porém não o ter é capaz de excluir o 

sujeito do mundo. O fato do Brasil possuir mais de 35% de sua população sem acesso à 

internet,39 numa realidade em que métodos alternativos de solução de conflitos por meios 

digitais fossem amplamente difundidos e utilizados no Brasil, contribuiria enormemente de 

forma contrária ao que se propõe, mitigando o acesso à justiça de quem acesso não possuir, 

seja pessoa física ou advogado. É preciso lembrar que diversos são os fatores para essa 

defasagem no acesso à internet na população brasileira, além do fator econômico. Segundo 

essa mesma pesquisa do IBGE, aproximadamente 63 milhões de pessoa ainda se mantêm off- 

line no Brasil, aproximadamente 1/3 da população, seja por desinteresse, em maior parte; 

desconhecimento técnico; dificuldades geográficas, etc. Contrariamente, a Anatel, em 2018 

relata que 98,2% da população brasileira têm acesso à internet móvel, ou seja, têm acesso a 

oferta e alcance deste serviço.40 Dessa maneira, conclui-se que, ainda que quantidade de 

brasileiros sem acesso à internet, um dos óbices técnicos à efetiva utilização massiva de 

lawtechs e métodos alternativos de resolução de conflitos no Brasil seja enorme, essa se dá, 

 

38 BRASIL TEM 116 MILHÕES DE PESSOAS CONECTADAS À INTERNET, DIZ IBGE. 2016. Disponível 

em<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet- 

diz-ibge.ghtml>. Acesso em 07 de abril de 2019 
39 BRASIL TEM 116 MILHÕES DE PESSOAS CONECTADAS À INTERNET, DIZ IBGE. 2016, ibid. 
40 FERNANDES, MENDES, op. cit. 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml
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em grande parte, por motivos de ordem subjetiva/pessoal, e não por impossibilidades técnicas, 

geográficas, de forma que seria possível o acesso através de advogado, por exemplo. 

Destaca-se, ainda, quatro aspectos técnicos que desafiam a efetiva implementação de 

ODR no sistema jurídico brasileiro, a saber: “dificuldades com machine learning”; “falta de 

padrões comuns de bases de dados” (tradução nossa); “necessidade de desenvolvedores 

qualificados para a construção de plataformas” (tradução nossa); e “infraestrutura de 

hardwares” (tradução nossa).41 

O conceito de machine learning se relaciona à inteligência artificial, em sentido 

restrito. Inteligência artificial é um conceito amplo que inclui aprendizado de máquina como 

um de seus recursos.42 Inteligência artificial “consiste em mecanismos computacionais que se 

baseiam no comportamento humano para resolver problemas”,43 ou seja, a máquina passa a 

ser capaz de não somente executar tarefas programadas, mas sim, entre outros, analisar dados, 

encontrar padrões ou tendências, fazer análises, tirar conclusões, fazer ou sugerir decisões, 

tudo isso na base da prática e estudo, como nós humanos. A inteligência artificial se utiliza de 

informações e dados depositados na rede para executar esse “treinamento” do algoritmo e 

auto aperfeiçoamento da máquina. Desse conceito deriva o que conhecemos como machine 

learning, ou aprendizado de máquina, que consiste em “um sistema que pode modificar seu 

comportamento autonomamente tendo como base a sua própria existência”.44 Dessa maneira, 

a máquina se torna capaz de analisar a demanda, tomar a decisão mais apropriada para o 

contexto e desempenhar a função que concluir mais pertinente. “Essas regras são geradas com 

base no reconhecimento de padrões dentro dos dados analisados”.45 

Como um primeiro exemplo, no ambiente jurídico brasileiro, da aplicação de 

machine learning, temos a Dra. Luzia, desenvolvida pela Legal Labs e atuante na 

Procuradoria do Distrito Federal, que se trata de uma plataforma de inteligência artificial 

aplicada a execuções fiscais que, com o auxilio de advogado-usuário, é capaz de “entender os 

processos, o seu andamento e quais suas possíveis soluções. A máquina também pode ser 

usada para cruzar dados e encontrar endereços ou bens envolvidos nos processos”.46 Dessa 

forma, Fernandes problematiza a questão dos elevados custos a serem investidos para a 

implementação e transformação de machine learning em uma ferramenta viável, o elevado 

 

41 FERNANDES, RULE op. cit. 
42ALECRIM, Emerson.   Machine   Learning:   o   que   é   e   por   que   é   tão   importante.   Disponível   em: 

<https://tecnoblog.net/247820/machine-learning-ia-o-que-e/>. Acesso em 19 de abril de 2019. 
43 ALECRIM, ibid. 
44 ALECRIM, op. cit. 
45 ALECRIM, op. cit. 
46 FERNANDES, MENDES, op. cit. 

https://tecnoblog.net/247820/machine-learning-ia-o-que-e/
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tempo a ser despendido em seu desenvolvimento e programação e chama atenção à 

necessidade constante de supervisão humana, a fim de assegurar a eficiência e segurança dos 

mecanismos empregados. 

Destaca-se, ainda, a carência de padrões no ambiente jurídico brasileiro, tais como 

padrões de sistema XML, espécies de documentos, bases de dados, plataformas dos Tribunais, 

etc. Utiliza-se como exemplo o fato do Tribunal de Justiça de cada estado ter uma plataforma 

virtual distinta, com requisitos de sistema distinto e requerimentos para 

distribuição/protocolização de peças distintos, o que deveria ser resolvido através de algum 

agregador que possibilitasse a unificação, ou pelo menos a aproximação entre os sistemas, e a 

consequente facilitação do trabalho digital do advogado.47 

Em terceiro, o autor destaca a necessidade de desenvolvedores qualificados para 

construir mecanismos de resolução on-line de conflitos, especificamente para nossa realidade. 

O sistema jurídico brasileiro, assim como em toda nação, possui suas especificidades legais e 

técnicas que, por óbvio, precisam ser atendidas para que se possa realizar o procedimento de 

maneira válida. Dessa forma, a simples importação de modelos estrangeiros de resolução on- 

line de conflitos não é suficiente, devendo haver a sua total adaptação para o procedimento 

jurídico brasileiro. Isso requer investimento, tempo e mão de obra especializada. 

Por fim, o autor destaca a necessidade de se conhecer a demanda de hardware 

infraestructure,48 para a efetiva implementação de métodos on-line de resolução de conflitos 

em larga escala, devendo-se, assim, estudar a demanda por máquinas, seus periféricos e toda a 

infraestrutura necessária para efetivamente democratizar os ODRs. 

Quanto a aspectos culturais brasileiros, tem-se o conservadorismo jurídico, que, 

habitualmente, encara a associação entre tecnologia e Direito como um empecilho, em vez de 

avanço. Não é incomum encontrarmos advogados críticos do Processo Judicial eletrônico 

(PJe), por este ser, alegadamente, de difícil manuseio; preferem, portanto, uma infinidade de 

papéis e protocolos, vistas e cargas. Ainda, segundo pesquisa realizada pela AB2L 

(Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs), “37% dos advogados consideram que o 

escritório/empresa onde trabalham não utiliza ferramentas tecnológicas para o 

 

 
47 FERNANDES, MENDES, op. cit. 
48 Entende-se hardware como as partes físicas de um computador ou máquina e infraestructure como todos os 

elementos que fazem parte da rede de dados e informações de determinada coisa. Dessa forma, hardware 

infraestructure permite a conexão do usuário à sua rede de dados e informações e ao resto do mundo. Ainda, 

deposita dados e permite backups e uso desses dados. Toda infraestrutura que envolve mais de uma máquina ou 

pessoa deve ser capaz de fornecer meios de se comunicar entre si. Disponível em 
<https://www.cyberlinkasp.com/hardware-it-infrastructure-and-what-it-does/> Acesso em 17 de abril de 2019. 

https://www.cyberlinkasp.com/hardware-it-infrastructure-and-what-it-does/
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desenvolvimento de suas atividades”.49 Nada incomum é, também, o cliente que opta pela 

dispensa de audiência de conciliação ou mediação, por falta de instrução do patrono ou 

desinteresse por métodos alternativos, recorrendo sempre ao antigo e moroso processo 

judicial, ainda que em Juizados Especiais. 

 
O procedimento judicial de resolução de conflitos é ainda forte na maneira como os 

brasileiros entendem seus direitos e os caminhos que tomam para a resolução de 

suas demandas. Uma decisão judicial ainda é preferida à um acordo consensual entre 

as partes (tradução nossa).50 

 

Tem-se, dessa maneira, a cultura da litigância brasileira como um óbice à efetiva 

difusão e aplicação tanto de métodos alternativos, quanto de meios alternativos de resolução 

de conflitos. 

Segundo o ultimo relatório apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça,51 a 

Justiça brasileira apresentou, no ano de 2017, cerca de 3,7 milhões de processos resolvidos 

por meio de acordos, frutos de mediação ou conciliação, representando índice 12,1%, que 

computa o percentual de decisões e sentenças homologatórias de acordo em relação ao total 

de decisões terminativas e sentenças. Depreende-se, então, porcentagem interessante, 

entretanto, distante do ideal. Apesar de representar crescimento em relação aos anos 

anteriores (11,1% em 2015; e 11,9% em 2016), esse se dá de forma muito tímida, sobretudo 

de 2016 para 2017. 

O relatório traz ainda o percentual de eficácia da etapa pré-processual instituída pelo 

NCPC/15, que obriga a realização de audiências de conciliação e mediação como etapa 

obrigatória para todos os processos cíveis, anterior à instrução. Segundo o relatório, na fase de 

conhecimento, o 1º grau da Justiça alcançou índice de conciliação de 17%. Quanto à Justiça 

do Trabalho, o índice de acordos chega a 38% dos processos, na fase de conhecimento. Na 

Justiça Federal, 10%.52 

Conclui-se, então, pela ineficácia dos métodos institucionalizados para a reeducação 

cultural da relação entre sociedade brasileira e Direito, a partir dos baixos índices de acordos 

realizados, e das tentativas legislativas para sua promoção, como a obrigatoriedade de fase 

49 TARDELLI, Eduardo. O que são as legaltechs no Brasil? Administradores.com, 18 ago. 2017. Disponível em 

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios//o-que-sao-as-legaltechs-no-brasil/120899/. Acesso em: 16 

abril 2019. 
50 Tradução nossa de “The judicial model of issue resolution is still quite strong in the way Brazilian people 

understand their rights and paths to resolution of their demands.” FERNANDES, RULE, op. cit. p. 114. 
51      Conselho       Nacional       de       Justiça.       Justiça       em       números       2018.       Disponível       em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf>. Acesso em: 

08 de abril de 2019. 
52Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2018, ibid. 

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/o-que-sao-as-legaltechs-no-brasil/120899/
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf
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conciliatória pré-processual, sendo a integração entre Direito e tecnologia por meio de 

plataformas virtuais e otimizadas uma nova e promissora alternativa. 

 
Numa sociedade litigiosa, a introdução de ODR pode encarar inicial resistência e 

ceticismo, sendo este somente superado se mecanismos ODR puderem 
consistentemente apresentar eficiência e satisfação maior do que processos em 

cortes (tradução nossa).53 

 

A abertura legislativa brasileira aos métodos alternativos de resolução de conflitos, 

sobretudo digitais, nos colocou na mira de empresários e investidores do ramo das lawtechs e 

legaltechs, assinalando uma receptividade nacional para com tais iniciativas, contribuindo 

largamente para sua disseminação e impulsionamento. 

Dessa forma, iniciativas da área jurídica, inicialmente focadas em conflitos de 

consumo tomam conta do mercado, promovendo uma vasta gama de serviços respaldados na 

prática de mediação e negociação digital. 

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

dialogam diretamente, sem a intervenção de terceiros. Ou seja, ao oferecer o serviço de 

negociação on-line, terceiros não interferem nas propostas de ambas as partes, somente 

oferecem meios para que estas sejam levadas a cabo. 

As plataformas de negociação digital foram os grandes exemplos de lawtech em 

território nacional. A mais antiga delas, “Reclame Aqui” é a plataforma virtual mais utilizada 

e famosa no Brasil. 

Nessa plataforma on-line,(i) os consumidores podem registrar suas reclamações 

virtuais ou físicas, a respeito de produtos, serviços ou companhias; (ii) então, as 
companhias são convocadas a responder à reclamação, apresentando possíveis 

soluções; (iii) e, por último, o consumidor registra sua avaliação a respeito da atitude 

da companhia e informa se sua questão foi plenamente resolvida ou não. Nesse 
procedimento, as partes não são ajudadas por uma terceira pessoa e a participação de 

advogados é dispensada (tradução nossa).
54

 

 
Pela celeridade com que a “Reclame Aqui” atua, ao proporcionar comunicação 

direta, rápida e livre de burocracias entre as partes, sempre gerou resultados incríveis (cerca 

 

53 Tradução nossa de: “In a litigious society the introduction of ODR may face initial resistance and skepticism, 

and that skepticism will only be overcome if ODR mechanisms can consistently display greater efficiency and 

satisfaction than court-based processes” FERNANDES, RULE op. cit. p. 115 
54 Tradução nossa de: “In this online platform, (i) the consumers are able to register their virtual or physical 

complaints related to products, services or companies; (ii) then, the companies are convoked to answer the 

complaints, presenting the available solutions; (iii) and, at last, the consumer registers his evaluation regarding 

the attitude of the company and informs whether his matter was plainly solved or not.In such procedure the 

parties are not helped by a third and the participation of lawyers is dismissed”. FERNANDES, RULE, op. cit. 

p. 108 
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de 600.000 acessos diários, além de aproximadamente 30.000 demandas por dia, com 120.000 

empresas e 15.000.000 usuários registrados.55 

 
Basicamente, a estratégia desenvolvida para vincular os negociadores ao resultado 

de suas deliberações advém da publicidade dos resultados obtidos. Isso causa, 

consequentemente, uma preocupação às companhias a respeito da construção de 

uma boa reputação tanto no mercado, quanto em relação aos clientes.56 

 

Dessa forma, ainda que seja gratuita e não gere qualquer título executivo, visto suas 

soluções desprovidas de caráter técnico ou procedimental, a política baseada na manutenção 

de reputações e controle de danos, por parte das empresas, possibilita à “Reclame Aqui” uma 

atuação destacada. Segundo o próprio site “Dessa forma, antes de comprar um produto ou 

contratar um serviço, você pode pesquisar quais são as empresas mais confiáveis e fazer um 

bom negócio”.57 

Contudo, como supracitado, a “Reclame Aqui” funciona como um canal de 

comunicação entre as partes, com o intuito de aproximá-las e tentar uma solução auto 

compositiva e não litigiosa, necessitando, assim, que haja a cessão de uma ou ambas as partes. 

Dessa maneira, pela falta de componentes técnico-procedimentais no acordo, este se dá de 

maneira fictícia, nada significando juridicamente se não cumprido pelas partes, em face de sua 

não formação de qualquer título executivo. 

Dessa forma, mesmo que realizado o contato entre as partes e a situação pareça 

solucionada ou acordada, esta solução não existe juridicamente, em nada vinculando, então, 

os atos das partes que possam esse acordo ofender. 

Para que tal vinculação ocorra, o acordo celebrado deverá ter validade de título 

executivo extrajudicial. Nesse caso, sendo o título emitido, a parte pode proceder 

imediatamente à sua execução judicialmente, caso não cumprida, dispensando toda a fase pré- 

processual e instrutória. 

Hoje já existe uma gama de iniciativas que proporcionam plataformas virtuais para a 

resolução on-line de conflitos, com validade de título executivo, infraestrutura otimizada para 

acordos e adesão entre empresas. Dentre elas, a “Sem Processo”, que será melhor trabalhada 

em capítulo próprio no presente trabalho. 

 

 

 

 

55 RECLAME AQUI. Disponível em: <https://www.reclameaqui.com.br/>. Acesso em 17/04/2019. 
56 FERNANDES, RULE, op. cit. p. 108 
57 RECLAME AQUI. Disponível em:<https://www.reclameaqui.com.br/>. Acesso em 17/04/2019. 

https://www.reclameaqui.com.br/
https://www.reclameaqui.com.br/
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4. SEM PROCESSO 

4.1 BENEFÍCIOS DE ONLINE DISPUTE RESOLUTION 

Online Dispute Resolution (ODR) são os meios mais adequados de resolução de 

conflitos, fora do Poder Estatal, vertidos para o ambiente digital em plataformas. Sua 

infraestrutura e dinâmica são ideais para a resolução célere e econômica de determinados 

tipos de conflitos, a depender de sua complexidade e especialidade. 

Do estudo dessas modalidades de resolução de conflitos, uma série de benefícios 

são logo identificados, que serão aqui trabalhados. O primeiro deles, e definitivamente um dos 

mais importantes, é a redução substancial do tempo de duração do processo, ou seja, a 

celeridade que é imprimida à resolução do conflito, se comparado ao procedimento 

tradicional. Usando como exemplo o Sem Processo, após a submissão da petição inicial, ou 

do processo em curso, é aberto prazo de vinte dias úteis para a outra parte se manifestar 

quanto ao interesse na negociação, que, quando positivo, abre novo prazo de quarenta dias 

úteis, para que esta se realize. Dessa forma, todas as etapas das tratativas ocorrem no limite 

máximo de quarenta dias úteis (três meses). Quando levado ao Judiciário, segundo Bruno 

Feigelson, CEO do Sem Processo, “apenas para marcar uma audiência leva seis meses”.58 

Note-se que três meses é o prazo máximo para que a negociação e acordo ocorram, sendo o 

tempo real, na maioria das vezes, menor que este. Essa celeridade se dá pela soma de diversos 

elementos somente possíveis na modalidade de ODR, quais sejam: a desburocratização, pela 

dispensa de audiência, que normalmente demora a ocorrer, pois depende de uma série de 

disponibilidades; acessibilidade, por ocorrer em ambiente virtual, independe de questões 

geográficas e temporais; facilidade, por contar com plataformas otimizadas e especializadas. 

Em seguida, se destaca o benefício econômico, talvez o mais nítido. Não é 

novidade alguma o elevado custo para se litigar no Brasil, em vista de seu robusto e caro 

aparato jurídico. Contudo, para as empresas, maiores litigantes do Brasil, esse custo é 

particularmente grandioso. Estimativas dão conta de que 81,5% do volume de ações em 

trâmite são de responsabilidade dessas figuras59. Segundo pesquisa realizada pelo escritório 

Amaral, Yazbek Advogados, no ano de 2016, analisando 25.732 processos judiciais, assim 

como dados do CNJ, as empresas gastaram, nesse ano, R$ 157,38 bilhões de reais com 

processos no Brasil, representando aumento de 10,48% em relação ao ano de 2015, com R$ 

142,45 bilhões. Esses valores dizem respeito somente a valores referentes ao procedimento 

58 NEITSCH, Joana. Startup aposta em plataforma on-line para problemas de Direito do Consumidor. Disponível 

em:<https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/startup-aposta-em-plataforma-on-line- 

para-problemas-de-direito-do-consumidor-e847vfjmarkk7bzolo9concs5/>. Acesso em: 04 de abril de 2019. 
59 (AMARAL, YAZBEK, et al., 2016) 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/startup-aposta-em-plataforma-on-line-para-problemas-de-direito-do-consumidor-e847vfjmarkk7bzolo9concs5/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/startup-aposta-em-plataforma-on-line-para-problemas-de-direito-do-consumidor-e847vfjmarkk7bzolo9concs5/
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litigioso, excluindo-se a apreciação de valores arbitrados por sentença. Assim, entram nesses 

cálculos: custas judiciais, honorários advocatícios, perícias, multas e encargos legais nas 

condenações, viagens e hospedagens, pessoal, sistemas e consultoria para controle dos 

processos, sendo de, aproximadamente, R$ 94 mil por processo.60 A pesquisa revelou ainda 

que a quantidade média anual de processos por empresa é de 6,57, chegando a 152, quando 

grandes empresas, maiores responsáveis pelo exacerbado número de processos. Essas 

estatísticas dão conta do impacto desses processos na saúde financeira das empresas, já que os 

referidos gastos representam, em média, 2% do faturamento destas.61 

Assim, interessante seria a iniciativa das empresas em submeter seus litígios à 

ODR, mediante o pagamento mensal de valores fixos e baixos, economizando os valores 

inerentes ao procedimento jurídico brasileiro. Segundo Bruno Feigelson, a alternativa é 

vantajosa porque, ainda que ganhe as ações, a empresa sempre precisa arcar com o custo da 

defesa no período de trâmite no Judiciário, estimado em R$ 2 mil mensais, por processo,62 

justificando a necessidade de que os processos corram da maneira mais célere possível. 

Ainda, pela perspectiva do autor da ação e seu advogado, o fato da submissão ao 

Sem Processo, assim como a utilização da plataforma em todas as etapas das tratativas ser 

gratuito, dispensa maiores argumentos quanto à vantagem, quando alinhado a todas as 

características tratadas. O que quer dizer que, em se tratando de causas consumeristas alvos da 

Sem Processo, a submissão à Juizado Especial já, teoricamente, atribuiria gratuidade ao autor 

no pleito, tendo, portanto, acesso à métodos alternativos de resolução de conflitos 

gratuitamente. Dessa forma, caso fosse ao autor e advogados cobrado valor pela utilização do 

Sem Processo, poderia não compensar, a depender do valor da causa e situação financeira do 

reclamante. Entretanto, como o Sem Processo também é gratuito, esse problema não existe. 

Seguindo as vantagens da utilização de ODR, tem-se a organização, otimização e 

eficiência oferecidos por estas. A utilização de big data e solução em planejamento fazem das 

ODR a forma mais organizada de trato a conflitos. A capacidade de lidar, analisar e 

armazenar dados de diferentes demandas, assim como a capacidade de traçar padrões de 

forma a catalogá-las proporciona uma economia de tempo e trabalho incontável do advogado, 

que se vê livre dessa parte logística da função. 

Ademais, um importante aspecto da realização de métodos alternativos de 

resolução de conflitos on-line reside na possibilidade de cobertura à regiões onde a forma 

 

60 AMARAL, op. cit. 
61 AMARAL, op. cit. 
62 NEITSCH, op. cit. 
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presencial seria dificultada, tal como regiões com infraestrutura precária que dificulte ou 

impossibilite a locomoção de determinadas pessoas, constituindo óbice ao acesso à Justiça. 

 
4.2 CARACTERÍSTICAS 

O presente trabalho se presta a dar especial atenção a uma startup jurídica 

bastante específica que, na nossa visão, lida com a relação entre tecnologia, direito e a figura 

do advogado da maneira ideal, no momento que fornece meios para a legítima resolução do 

conflito, por meio de plataforma virtual própria, legislativamente estimulada e autorizada, 

sem dispensar a figura do advogado, pois funciona de maneira semelhante ao procedimento 

jurídico como hoje se tem, de maneira extrajudicial, contudo. 

O Novo Código de Processo Civil possui patente predileção pela resolução de 

conflitos pelas vias alternativas consolidadas em nosso ordenamento, que ainda serão tratadas 

no presente trabalho, quais sejam: arbitragem, mediação e conciliação. Tais métodos 

mostram-se vitais no combate ao excesso processual do Judiciário e sua consequente 

ineficiência. Apesar desses métodos alternativos cumprirem importante papel, costumam 

dispensar a atuação de advogado, pois baseiam-se em auto composição e, quando 

heterocompositivos, se dão diante de atuação de profissionais distintos do advogado, seja 

arbitro, mediador ou conciliador. Dessa forma, uma faceta dos métodos alternativos de 

resolução de conflitos que deve ser levada em consideração é a sua potencial discriminação da 

figura do advogado, constitucionalmente indispensável à administração da justiça. 

A Sem Processo63 é uma startup jurídica, também denominada lawtech, que atua 

na seara consumerista, conectando as partes, através de sua plataforma, pelo instrumento da 

petição inicial, assim como no procedimento tradicional. Assim, a plataforma da Sem 

Processo faz as vezes do aparato jurídico brasileiro, no âmbito do procedimento de instrução 

consumerista, exceto quanto ao elevado custo e tempo a serem investidos. A proposta da Sem 

Processo é atuar alinhada ao novo Código de Processo Civil, com a valorização de meios 

alternativos de solução de conflitos relacionados ao direito do consumidor.64 

O procedimento se inicia pela submissão, pela parte autora ou requerida, da 

petição inicial, antes da distribuição ao Judiciário, na plataforma, acessível pelo site. Para que 

se tenha acesso, se faz necessário o cadastro das partes no sistema, sendo requisitos para o 

advogado: o fornecimento do número de inscrição ativa na OAB, meios para contato, tais 

como e-mail e telefones e a residência em território nacional. Uma vez realizado o cadastro, 

63 SEM PROCESSO, op. cit. 
64 NEITSCH, op. cit. 
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as partes terão acesso à plataforma, onde poderão submeter petições e acompanhar o status de 

suas demandas.65 

O procedimento poderá se dar de duas formas distintas, a depender da iniciativa, 

seja do autor reclamante, seja da reclamada. Quanto à primeira hipótese, chamada de 

“Módulo Pré-Contencioso”66, uma vez submetida a petição inicial, seja de processo em curso 

ou não, a startup entra em contato com o departamento jurídico da reclamada, que sinaliza o 

interesse ou não em negociar, no prazo de vinte dias úteis; em caso positivo, a startup atua 

conectando as partes em ambiente virtual otimizado e propício à negociação, abrindo-se novo 

prazo de quarenta dias úteis para a concretização do acordo. Note-se que a petição só é vista 

pela empresa envolvida, cabendo a esta, apenas, o repasse, sem análise.67 Realizado o acordo, 

este tem valor de título executivo extrajudicial, podendo ser executado diretamente caso não 

cumprido, dispensando, assim, toda a morosa fase instrutória processual. Dessa maneira, 

soluciona-se o problema já aqui exarado quanto à informalidade do tratamento de conflitos 

por plataformas como a Reclame Aqui, que em nada vinculam as partes quanto aos 

compromissos prestados, além de respeitar o relevante princípio da inafastabilidade da 

jurisdição,68 a quem as partes recorrem, quando da celebração do acordo. Quanto à segunda 

hipótese, denominada “Módulo Contencioso69”, a empresa reclamada toma a iniciativa de 

contato, devendo esta submeter o processo já em curso à plataforma, que contata o advogado 

da parte autora pelos dados contidos na inicial e o informa do interesse da empresa na 

celebração de acordo; caso realizado acordo, só resta ao Juiz homologar, caso necessário. 

A plataforma é gratuita para os advogados e sem custo para os clientes, sendo 

remunerada pelas empresas associadas, em valores definidos “marginais” pela startup. A ideia 

é que as empresas paguem valores considerados baixos e fixos, e a Sem Processo ganhe no 

volume de clientes.70 

 

 

 

 
 

65 SEM PROCESSO, op cit. 
66 Modalidade de resolução de conflito em momento anterior à sua distribuição ao Judiciário. Nesso módulo, a 

plataforma visa fomentar a atuação preventiva dos usuários e empresas, por meio de acordos, de forma a evitar 

que tais demandas se judicializem. 
67 SEM PROCESSO, op. cit. 
68 A Constituição Federal de 1988 prevê, no artigo 5º, inciso XXXV, inserido no rol de direito e garantias 

fundamentais, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que determina: “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. ” Trata-se da possibilidade de provocar a prestação jurisicional para 

garantir a tutela de direitos. Consiste em um veículo para concretização dos direitos materiais. 
69 Modalidade de tentativa de resolução de conflito já distribuido ao Judiciário. Nesse módulo a plataforma visa 

contribuir para o encerramento célere das questões já em curso no Judiciário. 
70 NEITSCH, op. cit. 
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Segundo informações constantes no site, a plataforma conta com a associação de 

mais de 50 empresas de diferentes segmentos71, o que não impede que a inicial seja 

direcionada a outra diversa das associadas, neste caso, o contato será feito da mesma forma. O 

Sem Processo foi lançado em 2016 e, em dois meses de atuação, já havia firmado cerca de mil 

acordos72. 

Assim, Sem Processo é uma startup jurídica brasileira, voltada a conflitos de 

natureza consumerista, que conta com uma plataforma otimizada para aproximar e estabelecer 

diálogo entre as partes, com os objetivos de: (i) evitar a judicialização do conflito ou; (ii) 

fornecer uma solução célere a conflitos já apresentado ao Judiciário. Ainda, tem o condão de 

oferecer suporte em todas as etapas da negociação, desde o convite, via e-mail, até o upload 

da minuta de acordo assinada pelas duas partes. Respeita a figura do advogado ao 

condicionar sua atuação à presença deste, representando as partes. Segundo o próprio site, “ 

foi criado por advogados, para advogados”.73 Ademais, tem-se que o conteúdo dos acordos 

não é público, estando disponível apenas para a empresa indicada na petição inicial e para o 

advogado da parte autora. Por fim, segundo Feigelson, o Sem Processo tem como objetivo 

valorizar o papel do advogado na prestação da justiça: diante da mudança no cenário no 

mercado da advocacia, o objetivo é criar uma nova cultura.74 

 
4.3 O ADVOGADO COMO FIGURA INDISPENSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO DA 

JUSTIÇA 

Quanto aos advogados brasileiros, a Carta Magna tem artigo específico em que 

estabelece sua indispensabilidade, além inviolabilidade funcional. Assim sendo, o artigo 133, 

CF, afirma que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por 

seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.75 Essa 

indisponibilidade decorre dos princípios constitucionais do direito de defesa, do contraditório 

e do devido processo legal.76 

 
 

71 FAQ Sem Processo. Disponível em: <https://www.semprocesso.com.br/faq>. Acesso em: 05 de junho de 

2019. 
72 NEITSCH, op. cit. 
73 Sem Processo. Como funciona? Disponível em: <https://www.semprocesso.com.br/#howItWorks>. Acesso 

em: 04 de abril de 2019. 
74 NEITSCH, op. cit. 
75 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Senado Federal. 

1988. 
76 O ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO DIGNIFICOU A ADVOCACIA. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2013-fev-13/marcos-costa-artigo-133-constituicao-dignificou-advocacia>. Acesso 

em: 17 de abril de 2019. 

https://www.semprocesso.com.br/faq
https://www.semprocesso.com.br/#howItWorks
https://www.conjur.com.br/2013-fev-13/marcos-costa-artigo-133-constituicao-dignificou-advocacia
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Em razão da função pública exercida pelo advogado, em função de sua qualidade 

de postular em nome do cidadão, não poderia haver entendimento diverso à sua 

indispensabilidade; ao advogado é incumbida a nobre responsabilidade de bater às portas do 

Judiciário em defesa de direito de outrem, que desconhece o arcabouço jurídico e vê no 

advogado seu agente de acesso à justiça. 

O advogado, através de sua atuação profissional, além do aspecto técnico, pela 

postulação em nome de outrem, exerce, também, importante função crítica e intelectual, ao 

contribuir diretamente nas mais relevantes questões jurídicas nacionais, por meio de teses, 

argumentos e discussões. Sua atuação ajuda na construção e aperfeiçoamento do direito, além 

de construir a paz social e consolidar a ideia de segurança jurídica. 

O advogado é figura essencial na formação de um dos Poderes do Estado, o 

Judiciário, sendo que esse, no exercício de seu mister, contribui para a preservação do Estado 

Democrático de Direito.77 O advogado atua de forma independente e sem submissão aos 

demais atores do Judiciário, defendendo, além dos interesses pessoais de seu cliente, a 

legítima prestação jurisdicional para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

77 O ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO DIGNIFICOU A ADVOCACIA, op. cit. 
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5. A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS E A ATUAÇÃO DO ADVOGADO 

5.1 PANORAMA DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

Passamos aqui a uma análise quantitativa da atual conjuntura do sistema judiciário 

nacional, buscando entender a necessidade das mudanças trabalhadas, entender porque o 

advogado continua figurando como agente essencial à justiça e deduzir como se dará a 

atuação do advogado na era da automatização. 

Baseado no relatório Justiça em números, do ano de 2017, expõe Rosas, 

 
Segundo o relatório do CNJ, o Judiciário brasileiro terminou o ano de 2016 com 

79,7 milhões de processos em tramitação, sendo que ao longo do ano ingressou 

quase a mesma quantidade de processos que foram baixados, o que demonstra um 
crescimento na ordem de 5,6% e 2,7%, respectivamente. Esse aumento em ambos os 

indicadores demonstra que o aumento da eficiência do nosso Judiciário não 
acompanhou o aumento da demanda da jurisdição e que o número assustador de 80 

milhões de processos aguardando solução definitiva não tende a diminuir. Pelo 

contrário, o que se observa é o aumento de 2,7 milhões no estoque de processos 

judiciais do país de 2015 para 2016.
78

 

 

Em seguida, a autora complementa: 

 
Outra análise importante acerca dos dados do Justiça em números é em relação ao 

tempo médio que o processo leva da sua distribuição até a sua baixa, assim como da 

finalização dos processos pendentes. Na Justiça Comum, que representa a maior 

parcela das movimentações do Judiciário brasileiro (63,1 milhões de casos 

pendentes, ou quase 80% do total), o tempo médio de baixa do processo varia de 1 

ano no 2º até 5 anos e 9 meses nas execuções extrajudiciais de primeiro grau, 

passando pelos 3 anos e 1 mês que os processos de conhecimento levam em média. 

Quanto aos casos pendentes, essa variação é de 2 anos e 6 meses até 7 anos e 6 

meses, passando por 5 anos e 4 meses, respectivamente. Esses dados ilustram o 

porquê de, apesar do aumento da produtividade dos magistrados, o estoque de 

processos no Brasil só aumentar nos últimos anos, subindo de 60,7 milhões em 2009 

para 79,7 milhões de 2016 – um crescimento de 31,2% ao longo dos 7 anos.79 

 
Quanto ao relatório Justiça de números,80 do ano de 2018, registrou-se que o 

Poder Judiciário finalizou o ano de 2017 com 80,1 milhões de processos em tramitação. 

Durante o ano, ingressaram 29,1 milhões de processos e foram baixados81 31 milhões, 

havendo decréscimo dos casos novos da ordem de 1% com relação ao ano de 2016, e aumento 

dos casos solucionados em 5,2%. Apesar de se verificar, historicamente, um número  de 

 

78 ROSAS, I. M.; MOURÃO, C. E. Resolução on-line de conflitos: o caso europeu e uma análise do contexto 

jurídico brasileiro. Tecnologia jurídica e direito digital. Belo Horizonte: Editora Fórum Ltda. 2018. p. 125-138. 
79 ROSAS, ibid. p. 125 
80Conselho      Nacional       de       Justiça.       Justiça       em       números       2018.        Disponível       em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf>. Acesso em: 

05 de maio de 2019. 
81 É oportuno esclarecer que, conforme o glossário da Resolução CNJ 76/2009, consideram-se baixados os 
processos: (i) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; 

(ii) remetidos para as instâncias superiores ou inferiores; (iii) arquivados definitivamente; (iv) em que houve 

decisões que transitaram em julgado e iniciou-se a liquidação. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf
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processos baixados igual ou superior ao número de casos novos, o estoque não reduziu. Isso 

se dá, em parte, por conta de processos que retornam à tramitação (casos pendentes), assim 

como problemas na autuação e apuração de dados. Ainda, quanto à diferença entre o volume 

de processos pendentes em estoque e o volume que ingressa a cada ano, na Justiça Estadual, é 

de 3,1 para 1, respectivamente; na Justiça Federal, 2,7 para 1. Nos demais segmentos, os 

processos pendentes são mais próximos do volume ingressado e, em 2017, seguiram a razão 

de 1,3 pendente por caso novo na Justiça do Trabalho e 1,1 pendente por caso novo nos 

Tribunais Superiores. Na Justiça Eleitoral e na Justiça Militar Estadual ocorre o inverso: o 

acervo é menor que a demanda. Tais diferenças significam que, mesmo que não houvesse 

ingresso de novas demandas, e fosse mantida a produtividade dos magistrados e dos 

servidores, seriam necessários aproximadamente 2 anos e 7 meses de trabalho para zerar o 

estoque82. 

No relatório de 2018, o tempo do processo baixado no Poder Judiciário é de 1 ano 

e 5 meses na fase de conhecimento; de 5 anos e 6 meses na fase de execução no 1º grau de 

jurisdição, e de 8 meses no 2º grau. 

Rosas ressalta, ainda, dados referentes ao direito consumerista, uma vez que são 

comumente trabalhados sob plataformas on-line de resolução de conflitos, já que 

normalmente “demandam um conjunto probatório menos robusto e complexo, em geral 

facilmente digitalizável”.83 Assim, têm-se um número total de 1.760.905 processos dessa 

classe, em 2016, representando 3,46% do total em trâmite. No relatório referente ao ano de 

2017, esse número se repete, provavelmente por algum erro. 

Quanto ao mercado jurídico brasileiro propriamente dito, o Brasil conta 

atualmente com mais de 1 milhão de advogados cadastrados na Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB, o que equivale a um advogado para cada 198 pessoas84. O segundo lugar dessa 

lista são os Estados Unidos da América, com a proporção de um advogado para 245 

pessoas85. Não obstante, o Brasil conta com o maior número de cursos de bacharelado em 

direito do mundo, com mais de 1.400 instituições registradas no MEC86, ofertando cerca de 

 

 

82Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2018. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf>. Acesso em: 

05 de maio de 2019. 
83 ROSAS, op. cit. 
84 Cálculo a partir da relação entre o quadro de advogados da OAB e a projeção da população do Brasil do 

IBGE. 
85 ROSAS, op. cit. 
86 Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior: Cadastro e-MEC. Disponível em: 

<http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 02 de maio de 2019. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf
http://emec.mec.gov.br/
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240 mil vagas por ano, número esse superior ao número de instituições do resto do mundo 

todo somadas. 

Como se não bastasse esse número absurdo de advogados, somados ao número 

inacreditável de instituições de ensino em direito, temos, ainda, a postura permissiva do 

Ministério da Educação, que regularmente autoriza a abertura de novos cursos, e a postura 

omissa da Ordem dos Advogados do Brasil, que em nada se opõe. 

Dessa maneira, não é difícil compreender as razões para o incrível volume de 

processos no sistema judiciário, sua morosidade e ineficiência. 

Afirma Rosas, 

 
As práticas de métodos alternativos de resolução de conflitos têm potencial para 

além da mera composição evolutiva de um processo tradicional, em um contexto de 

tentativa de desafogar um Judiciário ineficiente. A resolução pelo método adequado 

pode se dar de forma a estimular a desjudicialização, especialmente quando envolta 

pelos inúmeros benefícios da resolução on-line de conflitos87. 

 
E complementa, 

 
Percebe-se a necessidade emergente de novos métodos que busquem a 

desjudicialização como uma solução para o contexto atual de crise do Judiciário 

brasileiro. Diante da inovação tecnológica efervescente e sua união ao direito, as 

plataformas de ODR são por óbvio uma excelente alternativa que, como exposto 

anteriormente, já se demonstram altamente eficazes, céleres e econômicas88. 

 
5.2 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NO DIREITO 

BRASILEIRO E ON-LINE DISPUTE RESOLUTION 

Nesse contexto de enfrentamento das dificuldades no acesso e eficiência da 

justiça, em face dos diversos fatores já expostos, fez-se necessário o incentivo à utilização de 

métodos alternativos de resolução de conflitos na jurisdição brasileira, assim como seus 

correspondentes virtuais, sendo tal estimulo amplamente verificado, tanto no âmbito 

legislativo quanto doutrinário. 

O novo Código de Processo Civil trouxe medidas alternativas de resolução de 

conflitos, dando ao ordenamento jurídico uma maior efetividade das normas constitucionais, 

principalmente ao direito à razoável duração do processo, determinando, categoricamente, que 

o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, através da 

conciliação, da mediação e de outros, os quais deverão ser estimulados por todos.89 

 

87 ROSAS, op. cit. p. 133 
88 ROSAS, op. cit. p. 133 
89 O NOVO MODELO MULTIPORTAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E A NOVIDADE TRAZIDA PELO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CÂMARAS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO. Disponível 
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Dessa maneira, Garcez afirma que os métodos alternativos de resolução de 

conflitos apresentam um novo tipo de cultura na solução de conflitos, totalmente centrados na 

tentativa de negociar harmoniosamente a solução destes, direcionando-se à pacificação social, 

tendo em vista seu conjunto, em que são utilizados e realçados a boa-fé e os métodos 

cooperativos.90 

Nesse sentido, Grinover ensina que são meios pelos quais se busca a auto 

composição, isto é, uma solução do conflito por ato das próprias partes (conciliação ou 

mediação), ou uma heterocomposição privada (decisão por árbitros nomeados pelos próprios 

litigantes, arbitragem). A autora ainda enumera um quarto método possível, chamado de 

negociação, que é uma forma de auto composição, em que as partes dirimem seus conflitos 

diretamente ou com a colaboração de um terceiro (negociação assistida).91 Dessa forma, a 

auto composição é “técnica de negociação em que as partes chegam ao acordos de vontades 

sem a intervenção de terceiro, sucede-se à margem de qualquer atividade estatal, funcionando 

como substitutivo jurisdicional”.92 

A auto composição pode ser realizada por distintos modos, a saber: por meio da 

transação, da submissão e da renúncia. Quanto à primeira, Figueira Júnior define o instituto 

como “o negócio jurídico bilateral pelo qual as partes interessadas, fazendo-se concessões 

mútuas, previnem ou extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas”.93 As outras duas formas 

ocorrem, respectivamente, quando uma das partes, abrindo mão de suas pretensões, submete- 

se à vontade da outra e quando o credor abre mão de seu direito, extinguindo-se, pois, a 

relação jurídica que o vincula ao devedor.94 

Na heterocomposição, por sua vez, há a intervenção jurisdicional do Estado, seja 

por atuação de um juiz togado, seja por árbitro legal que, terceiro imparcial, conta com 

amparo legal, inclusive na aplicação de sanções. 

Com o incentivo e investimento em métodos alternativos, verificou-se a 

possibilidade de distinção na aplicação de cada um deles, especializando-os e direcionando 

suas aplicações. Nesse diapasão, 

em<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI257653,21048O+novo+modelo+multiportas+de+solucao+dos+c 

onflitos+e+a+novidade>. Acesso em: 16 de abril de 2019. 
90 GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem. 2. Ed. Rio de 

Janeiro: ed. Lumen Juris, 2003, p.1. 
91 GRINOVER, A. P. Ensaio sobre a processualidade. Fundamentos para uma nova teoria geral do processo. 

Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. 
92 VALÉRIO, M.A.G. Os meios alternativos de resolução de conflitos e a busca pela pacificação social. 
Disponívelem:<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_ser 

vicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDPriv_n.69.01.PDF>. Acesso em: 18 de abril de 2019. 
93 JUNIOR, Joel Dias Figueira. Arbritragem, Jurisdição e Execução. 2 Ed. Revista dos Tribunais, 1999, p.123. 
94 VALÉRIO, op. cit. 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16%2CMI257653%2C21048O%2Bnovo%2Bmodelo%2Bmultiportas%2Bde%2Bsolucao%2Bdos%2Bconflitos%2Be%2Ba%2Bnovidade
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16%2CMI257653%2C21048O%2Bnovo%2Bmodelo%2Bmultiportas%2Bde%2Bsolucao%2Bdos%2Bconflitos%2Be%2Ba%2Bnovidade
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDPriv_n.69.01.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDPriv_n.69.01.PDF
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A percepção de uma tutela adequada a cada tipo de conflito modificou a maneira de 

ver a arbitragem, a mediação e a conciliação que, de meios sucedâneos, equivalentes 

ou meramente alternativos à jurisdição estatal, ascenderam à estatura de 

instrumentos mais adequados de solução de certos conflitos.95 

 

Quanto à arbitragem, regulada pela Lei 13.129/15, 

 
Trata-se de um meio extrajudicial de resolução de contendas, capaz de dirimir 

conflitos contratuais entre particulares, podendo ser determinadas antes, pela 

cláusula arbitral, ou depois do surgimento da questão controvertida, pelo 

compromisso arbitral. Tem, por virtude, a informalidade e a opção das partes 

envolvidas no conflito poderem estabelecer as regras e indicar, por sua livre 

vontade, a pessoa que deve decidir a matéria posta em questão.96 

 
É caracterizada pelo procedimento informal e flexível, de forma a ser possível às 

partes convencionarem cláusula compromissória e escolher árbitros, que são, 

obrigatoriamente, imparciais e equidistantes. Em razão de todos esses traços, goza de 

celeridade, flexibilidade, confidencialidade e sigilo. 

A sentença arbitral se reveste de autoridade da coisa julgada e só pode ser atacada 

junto ao Poder Judiciário quando houver descumprimento das garantias 

constitucionais ou de regras de ordem pública. O Judiciário não pode apreciar o 

mérito da sentença arbitral e, em caso de anulação por um desses vícios, o 

julgamento de mérito retorna aos árbitros. Trata-se, portanto, de um juízo de mérito 

único.97 

 

É método muito utilizado por empresas, já que o sigilo empregado contribui com 

a preservação de sua imagem pública. Assim, Grinover ensina que a arbitragem é 

 

Procedimento perfeitamente adequado à solução de um conflito determinado e 

específico. Fala-se da justiça arbitral como de um sistema totalmente diferente do 

constituído pelo da Justiça estatal, mas seria muito oportuno que este último se 

inspirasse naquele, em termos de flexibilização e de adaptabilidade. É certo que 

algumas características próprias da arbitragem foram incorporadas pelo CPC de 

2015: a possibilidade de as partes exercerem a autonomia da vontade, por 

intermédio dos negócios jurídicos processuais, e uma certa adaptabilidade do 

procedimento.98 

 

Em seguida, há o método conciliativo de resolução de conflitos que, 

diferentemente da arbitragem, não estabelece procedimento adversarial. Na conciliação, os 

próprios titulares constroem o consenso, solucionando o conflito de acordo com sua vontade 

informada. Usualmente, o procedimento conciliativo ocorre judicialmente, no entanto, esse 

 

95 GRINOVER, op. cit. p.62 
96 VALÉRIO, op. cit. p.6 
97 GRINOVER, op. cit. p.64 
98 GRINOVER, op. cit. p.64 



30 
 

também pode se dar extrajudicialmente, de forma a dispensar o processo. A conciliação é 

indicada para a solução rápida e objetiva dos conflitos superficiais, que não envolvem 

relacionamento entre as partes, de forma que uma solução simplificada seja suficiente para 

dirimir o atrito, não havendo repercussão no futuro da vida dos envolvidos. O papel do 

conciliador, diferenciando-se do árbitro e mediador, se dá de maneira bastante superficial, 

indireta e comedida, se prestando esse a investigar apenas os aspectos objetivos do conflito, 

sugerindo opções e estimulando as partes à celebrarem o contrato. Dessa forma, o conciliador 

trabalha como um facilitador do acordo, incentivando, facilitando e auxiliando as partes no 

processo de auto composição. 

A justiça conciliativa se apoia em três fundamentos, quais sejam: a pacificação, 

pelo seu caráter não combativo e adversarial; o fundamento político da justiça participativa, 

pois as partes participam ativamente da solução do conflito; e o fundamento funcional, pela 

capacidade desses instrumentos de desafogar o acúmulo de processos nos tribunais estatais e 

fornecer um manejo diferente aos conflitos.99 

Fechando a tríade dos principais métodos alternativos de solução de conflitos, 

temos mediação, que muito se assemelha à conciliação, contando, entretanto, com uma 

atuação mais direta e enérgica do facilitador, neste caso, mediador. Assim, mediação é um 

procedimento cooperativo, que trabalha as emoções, o diálogo, o equilíbrio entre as partes e o 

respeito dos conflitantes. O mediador, então, auxilia, num ambiente sigiloso, as partes em 

conflito no restabelecimento do diálogo, aqui investigando os reais motivos do atrito e os 

reais interesses das partes, interpretando o conflito tanto objetivamente, quanto 

subjetivamente, fazendo com que se criem opções de acordo, até que se encontre a ideal, ou 

mais próxima disso, chegando as partes à solução do conflito. Como comentado acima, a 

mediação é utilizada em conflitos em que a preservação da relação entre as partes, do diálogo 

entre as partes, do respeito e afins são de suma importância, normalmente pelo vínculo entre 

esses, seja familiar, de vizinhança, etc. 

 

A mediação é um procedimento cooperativo, que leva em conta as emoções, as 

dificuldades de comunicação e a necessidade de equilíbrio e respeito dos conflitantes 

e que pode (eventualmente) resultar num acordo viável fruto do comprometimento 

dos envolvidos com a solução encontrada. Para tanto, exige-se que os participantes 

sejam plenamente capazes de decidir, pautando-se o procedimento pela livre 

manifestação da vontade dos participantes, boa-fé, livre escolha do mediador, no 

respeito e cooperação no tratamento do problema e na confidencialidade.100 

 

 
 

99 GRINOVER, op. cit 
100 GRINOVER, op. cit. p. 68. 
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Ainda, como já citado no presente trabalho, tem-se um quarto método alternativo 

de resolução de conflitos, chamado de negociação, em que as próprias partes chegam a uma 

solução, sem a necessidade de intervenção de terceiro. Caso se faça necessário, é possível a 

negociação assistida, realizada com o auxílio profissional. Segundo Grinover, “A negociação 

direta apresenta-se como o método adequado, quando as partes mantêm bom relacionamento e 

conseguem tratar objetivamente das questões a decidir”.101 

Agora que já introduzidos, os métodos alternativos de resolução de conflitos são 

instrumentos extrajudiciais que podem ser utilizados em esferas jurídicas diversas. Eles são 

mais céleres, menos formais, mais amistosos e tendem a reduzir a quantidade de demandas 

levadas ao Poder Judiciário. Esses são realizados, originalmente, em Câmaras privadas de 

Mediação e Arbitragem, como determina o artigo 167 do novo Código de Processo Civil. 

Dentre os métodos alternativos de resolução de conflitos correntes na jurisdição 

brasileira, merece destaque, em razão de sua recepção legislativa à plataformas virtuais de 

resolução de conflitos, assim como seu pioneirismo e difusão no assunto a mediação, que, 

como já tratado, a partir da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, assim como 

a Lei 13.140/15 adquiriu nova roupagem de forma a se adequar expressamente à moderna 

ideia de resolução de disputas on-line, seja por plataformas de iniciativa particular, chamadas 

lawtechs, seja pela própria plataforma oficial do Conselho Nacional de Justiça, já 

mencionada. 

A resolução on-line de conflitos permite solucioná-los de forma ainda mais 

eficiente e célere, mais cômoda, menos custosa e desburocratizada. O ambiente virtual é o 

local onde se desenvolve a prática da mediação, por meio de uma sala virtual, acessada por 

sujeitos independente de distância geográfica. Dessa forma, ODR são os mesmos meios 

alternativos de resolução de conflitos, contudo vertidos para o meio digital em plataformas. 

Para cada tipo de conflito existe uma solução mais adequada, ainda que 

extrajudicial. Isso é denominado sistema multiportas102 de resolução de conflitos. Com as 

ODRs, esses métodos estão servidos de tecnologia, com melhor acessibilidade e big data para 

melhor controle, aferição de resultados e organização.103 

 
101 GRINOVER, op. cit. 
102 Diz respeito à busca por meios alternativos de resolução de confitos de maneira antecedente à instauração de 

demanda que verse sobre direito transigíveis. Em razão dessa nova regra processual da primazia da decisão 

consensual, introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, o sistema multiportas se presta a buscar a 

pacificação dos conflitos a fim de que meios alternativos ao Poder Judiciários sejam empregados na resolução 

dos conflitos. Assim, sistema multiportas nada mais é do que encaminhar e escolher para cada tipo de conflito o 

meio mais apropriado para sua solução. 
103 O QUE É ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION). Disponível em: 
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ODR é a resolução de controvérsias em que as tecnologias de informação e 

comunicação não se limitam a substituir canais de comunicação tradicionais mas 

agem como vetores para oferecer às partes ambientes e procedimentos ausentes em 

mecanismos convencionais de dirimir conflitos.104 

 

As plataformas on-line de resolução de conflitos surgem, portanto, com a 

necessidade de modernizar e aperfeiçoar os métodos alternativos de resolução de conflitos, 

trazendo-os mais à realidade tecnológica a qual o mundo, e por que não, a advocacia se 

encontra. 

 
5.3 O FUTURO DA ADVOCACIA NA ERA DA INFORMAÇÃO 

O desenvolvimento tecnológico e a inovação têm o condão não somente de 

transformar os meios de produção econômica, mas também – e sobretudo – de alterar 

profundamente o meio social, seja na divisão do trabalho, seja nas percepções do indivíduo 

sobre o mundo. A última revolução tecnológica, que marca a transição da era industrial à era 

da informação105 responde por uma substancial modificação da relação estabelecida entre 

sociedade e tecnologia, em todos os âmbitos, desde alterações nos meios de produção 

econômica, social à percepção do indivíduo sobre o mundo. 

 

O mundo jurídico tem acompanhado de perto o potencial transformativo das 

tecnologias da informação sobre práticas que desde os bacharéis de Coimbra 

pareciam imutáveis. A automatização de repetitivos procedimentos burocráticos, a 

introdução da inteligência artificial para análise contratual e a análise de decisões, a 

possibilidade de previsão de decisões judiciais por intermédio de modelos 

estatísticos e a automatização da advocacia de massa são apenas alguns exemplos de 

mudanças no mercado jurídico que podem alterar completamente as feições da 

advocacia contemporânea.106 

 

Como já trabalhado, não há mais de se falar em advocacia dissociado de 

tecnologia. O fenômeno tecnológico revolucionou a atuação dos diversos membros do aparato 

jurídico e, mesmo que ainda haja resistência de alguns, jamais deixará de fazer parte do 

processo. 

 
 

<https://www.mediacaonline.com/blog/o-que-e-odr/>. Acesso em: 18 de abril de 2019. 
104 ARBIX, Daniel do Amaral, Resolução Online de Controvérsias, Intelecto Editora, p. 214. 
105 Termo frequentemente utilizado para designar os avanços tecnológicos advindos da Terceira Revolução 

Industrial e que reverberam na difusão de um ciberespaço, um meio de comunicação instrumentalizado ela 

informática e pela internet. Era da Informação. Disponível em: < 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/era-informacao.htm>. Acesso em: 18 de junho de 2019. 
106 CARVALHO, A. G. P. In: FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; COSTA, Henrique Araújo; 

CARVALHO, Angelo Gamba Prata de (Coord.) Tecnologia jurídica e direito digital: I Congresso Internacional 

de Direito e Tecnologia – 2018. Belo Horizonte: Forum, 2018. p. 186. 

https://www.mediacaonline.com/blog/o-que-e-odr/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/era-informacao.htm


33 
 

A principal razão desse estranhamento e espanto causado pela introdução de 

iniciativas tecnológicas no mundo jurídico se dá pela pouca mutação enfrentada pelas 

profissões jurídicas nas últimas décadas. A figura do advogado é tida como conservadora pois 

não se há de falar em revoluções jurídicas, até o momento, que tenham tido o condão de 

ressignificar profundamente sua atuação e compreensão. Ao contrário de outras áreas do 

conhecimento, a ciência jurídica, para além da mutação teórica natural, não passou, nos 

últimos tempos, por uma revolução procedimental que reescrevesse a conduta do profissional 

jurídico. Áreas como saúde e engenharia já gozam das facilidades e transformações 

provenientes da revolução tecnológica e a atuação destes profissionais já se pautam em 

métodos e técnicas recentes. A atuação do jurista, para além da introdução do processo 

eletrônico e do desenvolvimento de mecanismos virtuais de pesquisa de jurisprudência, 

continua majoritariamente analógico e mecânico. Mesmo as primeiras iniciativas 

tecnológicas, como as plataformas de resolução de conflitos consumeristas, tal como a 

plataforma pioneira do eBay, ou a Reclame Aqui, já trabalhadas aqui, dispensam a atuação do 

advogado, servindo, portanto, como uma plataforma de busca de acordo, sendo ineficaz em 

situação de litígio. O que se busca, com a devida recepção dos avanços tecnológicos pelo 

direito é a real integração e otimização do procedimento jurídico, como a Sem Processo, 

também trabalhada aqui, busca empreender. O que se busca é a eficiência do procedimento 

jurídico através de sua modernização. Carvalho, em seu texto destaca o entendimento de 

Susskind (2010) acerca do futuro da advocacia, sendo este que, para que os advogados 

sobrevivam e prosperem nesse contexto tão diverso, faz-se necessário que respondam de 

maneira criativa às demandas em constante evolução e ao mercado de trabalho em 

transformação107. Susskind entende ainda que a advocacia, confrontada com a tecnologia, 

pode ser segregada em diversas rotinas separadas, cada qual tornada mais eficiente mediante a 

implementação de solução tecnológica especifica108. Assim, entende que, num primeiro 

momento, deve-se superar a figura do advogado onipotente, ou seja, entender a necessidade 

da divisão das tarefas que constituem o ofício, aplicando soluções específicas a cada uma 

delas109. 

Parte importante dessa ressignificação acima mencionada reside no entendimento 

de que a tecnologia, num contexto jurídico, não deve vir para substituir a atuação humana, 

 

107 SUSSKIND, Richard. The end of lawyers?. Rethinking the nature of legal services. Oxford: Oxford 

University Press. 2010. p. 269. 
108 SUSSKIND, Richard. Tomorrow’s lawyers: an introduction to your future. Oxford: Oxford University Press. 

2017. p. 34-37. 
109 CARVALHO, op. cit. 
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pelo caráter intelectual e subjetivo da atuação do advogado, mas sim para alterar como esta se 

dará, ressignificá-la. A tecnologia viria como instrumento de trabalho, objetivando aperfeiçoar 

a profissão, não a suprimir. O que poderia acontecer diz respeito à realocação de força de 

trabalho, ou seja, atividades que agora exigem investimento de tempo e esforço, tal como 

organização processual, digitação de contratos e peças expedientes, etc., poderiam ser 

realizadas de maneira automatizada, sendo a força de trabalho empregada, reinvestida em 

funções de cunho intelectual. A utilização tecnológica relegaria as funções mais mecânicas e 

repetitivas às máquinas e softwares, especializando a atuação do advogado no âmbito 

intelectual e cognitivo do processo. 

Assim, McGinnis e Pearce110 (apud Carvalho, 2018) estabelecem que as máquinas 

terão relevante papel na ressignificação de cinco searas básicas da atuação dos advogados: (i) 

a revisão e organização de documentos importantes, seja por relevância temática ou 

associação de palavras, economizando tempo e possibilitando uma efetiva organização num 

oceano de documentos que a maioria dos escritórios possui; (ii) a pesquisa jurídica, 

aperfeiçoada por algoritmos que permitam identificar os aspectos mais relevantes de 

precedentes judiciais ou doutrinários, como hoje já se verifica, timidamente; (iii) a geração de 

documentos, mediante a introdução de elementos de grandes bases de dados em formulários 

estruturados para dar forma a contratos ou outras peças; (iv) a geração de textos de forma 

livre, como memorandos e relatórios; e (v) a previsão de casos futuros. Os referidos autores 

deram maior ênfase à ressignificação em aspectos estruturais da atuação dos advogados e da 

organização de seus escritórios e carreiras; aproveitamos, então, para dar ênfase em outras 

searas que consideramos a aplicação tecnológica como um “ponto de virada”, tal como o 

ambiente forense em si. 

Como extensamente abordado neste trabalho, a utilização de meios digitais no 

procedimento jurídico em si, para além do processo eletrônico constitui não só uma revolução 

procedimental, mas também uma necessidade funcional ao direito brasileiro. A implantação 

de meios que efetivamente possibilitem que o conflito ocorra de maneira célere, integrada, 

sem dispensar figuras essenciais à justiça faz-se indispensável à manutenção da viabilidade do 

procedimento jurídico brasileiro. Meios de aproximar as partes geograficamente distantes, 

encorajar soluções não litigiosas, facilitar etapas processuais custosas, dispensar instruções 

demoradas e desnecessárias devem ser estudadas e aplicadas. Como já defendido no presente 

 

110 MCGINNIS, John O.; PEARCE, Russell G. The great disruption: how machine intelligence will transform 

the role of lawyers in the delivery of legal services. Fordham Law Review, v. 82, n. 6, p. 3041-3066, 2014. p. 

3046. 
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trabalho, meios alternativos de solução de conflitos, através de plataformas on-line, parecem- 

nos ferramentas ideais no combate da judicialização desmedida que assola a máquina jurídica 

brasileira. A auto composição, otimizada por plataformas virtuais, nos parece a melhor 

solução para esse problema. 

Adiante, tem-se verificado inovações no campo da análise e produção de 

documentos, atividades que ocupam parcela substancial do tempo dispendido por advogado 

em seu mister. 

À simples produção de documentos padronizados - que a cada dia recebe inovações 

tendentes a aperfeiçoar e personalizar com maior eficácia as peças produzidas, 

bastando a revisão de um profissional para que sejam aplicadas à prática – 

acrescentam-se os complexos serviços de gestão de processos de massa que, além de 

fornecerem estatísticas acuradas dos processos em tramitação e de seus andamentos, 

se utilizam de análises de big data e de dados extraídos de bases de dados públicas 

para apoio na geração de petições.111 

 

Contudo, é preciso atenção ao fato de que a tecnologia tem um potencial 

transformador sem precedentes na história da humanidade, motivo pelo qual sua aplicação 

precisa sim ser pensada e pautada de forma instrumental e moderada, afim de que não 

ocorram disrupções no procedimento, o que não seria impossível dada interferência 

desmedida da tecnologia no direito. Dessa maneira, Carvalho destaca que “a aplicação de 

soluções tecnológicas ao direito passa a produzir preocupações na medida em que apresenta 

seu potencial de disrupção, isto é, de alterar a dinâmica de trabalho dos operadores do direito 

de sorte a desempenhar mais eficientemente as funções antes atribuídas a humanos”.112 Como 

sabido, a tecnologia, historicamente, tem o condão de reduzir custos operacionais, assim 

como substituir mão de obra e, até, desequilibrar o mercado, tornando, inevitavelmente, seu 

emprego, uma obrigação se a empresa quiser se manter competitiva. Assim como observado, 

por exemplo, na Revolução Industrial, a grosso modo, a tecnologia à época foi capaz de 

executar grande parte da atividade humana, de menor complexidade, sendo, então, o 

suficiente para substituir boa parte da força de trabalho humana por automação; obrigando, 

assim, o empresário a se utilizar de tal mecanismo, sob pena de não possuir meios de se 

manter competitivo no mercado, devido à menor produção sob maiores custos. No contexto 

jurídico atual, tal evento se parece grandemente improvável, visto, como acima citado, o alto 

grau de complexidade e dinamismo que são empregados na atividade puramente intelectual da 

advocacia, não sendo, pelo menos nessa geração tecnológica, possível sua reprodução 

 

111 CARVALHO, op. cit. p. 194 
112 CARVALHO, op. cit. p. 192 
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somente por máquinas. Contudo, em se tratando de uma disrupção da dinâmica do mercado 

jurídico, uma aplicação desmedida de tecnologia de forma a reduzir custos ou proporcionar 

uma nova forma de organização das atividades jurídicas seria capaz de impactar 

profundamente até mesmo grandes escritórios, por seu volume de atividades e quantidade de 

profissionais, sendo necessário redirecionar investimentos e executar mudanças drásticas em 

seu funcionamento prático, sob pena de grandes modelos de negócios sucumbirem às 

eficiências produzidas pela tecnologia113. 

Tendo em vista essas premissas, é possível a identificação de outros 

desdobramentos da integração tecnologia e direito um pouco mais nocivas à pratica da 

advocacia, pois tem potencial disruptivo de alterar substancialmente a relação entre advogado 

e cliente e entre advogado e sua atividade, sendo necessário uma adaptação imediata dos 

operadores do direito. Inicialmente, têm-se o desprendimento do advogado à ambiente físico, 

agora, talvez, até dispensável para a sua atuação. Não são incomuns escritórios virtuais, onde 

a relação entre advogado e cliente se dá integralmente on-line, excetuando eventuais 

audiências, é claro. Essa migração dos escritórios ao ambiente virtual coloca tais plataformas 

como primeira opção à clássica procura por advogado, sendo comum potenciais clientes 

recorrerem a suporte jurídico on-line antes de um escritório de advocacia propriamente dito, 

sendo necessário ao advogado a devida adaptação ao ambiente virtual, muitas vezes 

redirecionando o investimento que faria em seu escritório físico, ao seu website. Essa 

crescente predileção do público à escritórios virtuais pode ser percebida na ascensão de 

plataformas como o Jusbrasil114, que conta com ampla gama de advogados cadastrados que 

podem ser facilmente acessados por qualquer usuário que busque assessoria jurídica. 

Ademais, apesar do presente trabalho se prestar a defender a utilização de 

plataformas virtuais de resolução de conflitos, tem-se a outra faceta dessa categoria de 

iniciativa, já abordada aqui, tratando-se das plataformas especializadas em comércio digital, 

ou e-commerce, que, em sua maioria, dispensam a atuação do advogado, contando com seus 

próprios mecanismos de autocomposição, ou possibilitando a contratação de terceiro 

imparcial disponibilizado pela plataforma, como é o caso da plataforma pioneira do eBay e, 

nacionalmente, sobretudo, a do Mercado Livre que, segundo a edição de 2017 do Prêmio 

Conciliar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça, conta com um eficaz sistema de 

 
 

113 CHRISTENSEN, Clayton M. The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail. 

Boston: Harvard Business School Press, 1997. p. 172. 
114 JUSBRASIL. Conectando pessoas à justiça através de advogados e informações jurídicas. Disponível em: < 

https://www.jusbrasil.com.br/home>. Acesso em: 08 de abril de 2019. 

https://www.jusbrasil.com.br/home
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conciliação e mediação de conflitos que, além de prevenir a judicialização de diversas lides 

entre seus usuários, foi capaz de encerrar mais de mil processos na Justiça115. 

Ainda, no campo de atividades potencialmente disruptivas, temos a jurimetria, 

campo de estudo jurídico atrelado a estatística que visa a previsão de decisões e processos, a 

partir da análise em massa de casos julgados pela Corte objeto de estudo. No contexto norte- 

americano, Ruger (apud Carvalho, 2018), traz o Supreme Court Forecasting Project116, 

implementado por pesquisadores norte-americanos em 2004 para prever resultados de casos 

futuros antes mesmo dos debates orais na Suprema Corte dos Estados Unidos. Esses 

realizaram um experimento em que o algorítmo respondia uma série de “perguntas” para que 

pudesse prever os resultados dos processos, obtendo resultado favorável em 75% das decisões 

do Tribunal. O mesmo experimento foi realizado por operadores do direito atuantes no 

mesmo âmbito, com êxito em 59,1% dos resultados. Essa esfera dos estudos jurídicos é capaz 

ainda de prever decisões baseada em inclinações dos magistrados, verificável através de suas 

jurisprudências, sendo possível, assim, declarar a viabilidade ou não de determinada ação, 

baseado na previsão de procedência ou não. 

Expostas as duas facetas da integração entre tecnologia e direito, fica claro que os 

serviços potencialmente disruptivos o são porque permeiam a fronteira da tecnologia jurídica 

e diferem bastante das práticas corriqueiras da advocacia. Dessa forma, serviços não 

disruptivos trazem facilidade e eficiencia à atuação dos operadores do direito, já que não 

interferem na dinâmica da atividade, substituem seus agentes ou alteram o que se tem por 

advocacia, não oferecendo risco à figura do advogado de qualquer maneira. Por outro lado, 

quando se fala nos potencialmente disruptivos, têm-se serviços que poderiam desestruturar a 

função do advogado, obsolecê-la ou torná-la elitizada - se chegassemos ao ponto das 

máquinas substituirem o advogado médio, restando apenas uma elite de advogados 

especializados em exercer atividade de complexidade ainda inalcansável pela tecnologia117 - 

tal como muitas vezes ocorre em serviços de engenharia mecânica, por exemplo. Talvez seja 

essa a razão pela qual as tecnologias disruptivas causem tanto amendrontamento quando o que 

está em questão é o futuro da prática jurídica. Susskinnd (apud Carvalho, 2018) pensa que 

dificilmente, no futuro, grandes advogados terão a importância que têm nos dias de hoje, 

 
115 BANDEIRA, Regina. CNJ PREMIA MERCADO LIVRE POR CONCILIAR CONFLITOS ANTES DO 

PROCESSO JUDICIAL. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84490-cnj-premia-mercado-livre- 

por-conciliar-conflitos-antes-do-processo-judicial>. Acesso em: 08 de abril de 2019. 
116 RUGER, Theodor W. et al. The Supreme Court forecasting project: legal and political science approaches to 

predicting Supreme Court decisionmaking. Columbia Law Review, v. 104, p. 1150-1210, 2004. 
117 CARVALHO, op. cit. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84490-cnj-premia-mercado-livre-por-conciliar-conflitos-antes-do-processo-judicial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84490-cnj-premia-mercado-livre-por-conciliar-conflitos-antes-do-processo-judicial
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tendo em vista que advogados menos experientes (e mais baratos) serão capazes de 

desempenhar as mesmas funções se auxiliados por sistemas inteligentes e processos 

automatizados. E complementa, “isso não significa, por óbvio, o fim da advocacia, mas 

representa uma potencial queda na demanda por advogados tradicionais. Essas inovações, 

porém, podem representar oportunidades interessantes para profissionais flexíveis e capazes 

de adaptarem-se a novas condições118” 

Assim, ante todo o exposto, resta a conclusão de que é papel do advogado 

entender esse novo mercado, as novas práticas que do advogado se esperam, e as adaptações 

que deverão ser feitas, para que possa compreender sua demanda e repensar seu modus 

operandi no contexto jurídico. O advogado moderno precisa ser pensado a partir do ensino 

jurídico, com a já introdução a novos métodos mais efetivos de se tratar o direito; com a sua já 

familiarização a conceitos e ferramentas tecnológicas que permeiem a realidade da profissão; 

com a sua já consciência das mudanças, para que haja o abandono às práticas tradicionais; é 

preciso que a formação dos futuros juristas seja reformulada para que prepare profissionais 

para o uso instrumental das tecnologias. Como assevera Carvalho, tem-se que o ensino 

jurídico não pode estar voltado à formação de artesãos, mantendo-se incapaz de fomentar o 

uso das tecnologias e que permeiam a realidade da profissão119. 

Certo é, em face dessas transformações e modernizações, é necessário que o 

jurista esteja preparado para conhecer e operar as inovações que se lhe apresentam. É preciso 

reforçar que a automação dos procedimentos e suas transformações, ainda que disruptivas, 

num primeiro momento, privilegiam o trabalho subjetivo e intelectual do operador do direito. 

Dessa forma, segundo Carvalho, “a automação dos procedimentos tem o condão tão somente 

de privilegiar a capacidade intelectual de resolução de problemas do advogado, que pode 

reduzir seu grau de preocupação e o tempo dispendido com atividades mecânicas e 

repetitivas”. Dessa forma, não há a mecanização do ofício do advogado no procedimento 

intelectual jurídico, reafirmando o status de indispensável deste à administração da justiça, 

constitucionalmente positivado. Não há que se falar da substituição do antigo pelo novo. 

Não há mais que se falar de advocacia dissociado da tecnologia, que vem 

potencializar os serviços jurídicos e tornar mais eficiente o aproveitamento do tempo dos 

operadores do direito. 

 

 

 
 

118 CARVALHO, op. cit. p. 195 
119 CARVALHO, op. cit. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho pretendeu o estudo da nova dinâmica estabelecida entre 

direito e tecnologia, debruçando-se sobre métodos alternativos de resolução de conflitos e sua 

adaptação a plataformas em ambientes digitais. 

O direito é uma área do conhecimento históricamente conservadora, em razão das 

poucas e tímidas revoluções vividas. Em dissonância da maior parte da vida humana, o direito 

usualmente não é afetado formalmente pela sua evolução, somente no âmbito material. É 

certo que o direito reflete o momento vivido pela sociedade, adaptando-se materialmente à 

realidade social; contudo, seu procedimento e forma pouco se alteram, normalmente. O 

processo eletrônico (PJe) foi a grande revolução formal do Judiciário brasileiro moderno. A 

tradução do processo físico ao eletrônico representou uma primeira grande investida da 

tecnologia no direito. Essa integração não poderia parar por aí. Atualmente vivemos outra 

grande investida da tecnologia no direito, através das lawtechs. 

Lawtechs representam a consolidação da ideia, no âmbito jurídico, afirmada por 

Andreessen (2017) na expressão “software is eating the world”,120 que significa o domínio do 

mercado por parte dos softwares. A atuação tecnológica no direito já é uma realidade em 

expansão - através dessas iniciativas de natureza privada - e a compreensão, por parte do 

advogado, do papel dessas iniciativas no procedimento e mercado jurídicos, além de seu 

próprio papel como operador do direito nessa nova era jurídica se fazem vitais, sob pena do 

profissional ser “engolido” pelo mercado e tornado obsoleto, o que vem causando um certo 

movimento ludista121 por parte de parcela dos profissionais, além da Ordem dos Advogados 

do Brasil. 

Para além do temor causado por parte da categoria jurídica, as lawtechs oferecem 

uma série de benefícios à atuação do profissional jurídico, além de benefícios ao próprio 

procedimento e sistema jurídico brasileiro. O colapso do Judiciário brasileiro é assunto 

conhecido e muito bem constatato, tanto pratica quanto teoricamente. A tecnologia se mostra, 

portanto, como uma ferramenta valiosíssima na luta contra a ineficiência e vultuosidade do 

Judiciário, alimentada diarimante pelos métodos tradicionais de tratamento de conflitos. 

 
 

120 ANDREESSEN, Marc. Why software is eating the world. Andreessen Horowitz. Disponível em: 

<https://a16z.com/2016/08/20/why-software-is-eating-the-world/>. Acesso em: 11 out. 2017. 
121 Ludismo é o nome dado a um movimento ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812, caracterizado 

pela aversão dos trabalhadores das insdústrias pelos avanços tecnológicos em curso, proporcionados pelo 

advento da primeira revolução industrial. Os ludistas protestavam contra a substituição da mão-de-obra humana 
por máquinas. Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/ludismo/>. Acesso em: 06 de maio de 2019. 
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Objetivava a exposição e abordagem prática dessa tendência tecnológica no 

ambiente jurídico, expondo, de maneira sintética, suas mais diversas especialidades, 

apegando-se, contudo, a uma solução específica: o Sem Processo, que proporciona plataforma 

otimizada à negociação entre cliente e empresa, por meio de seus respectivos advogados, 

valorizando e respeitando a figura deste, indispensável à administração e regular providência 

da justiça. 

Para isso, passou pela apresentação das lawtechs; seus impactos e reflexos no 

mercado jurídico; seu panorama global e nacional; além do fenômeno da desjudicializaçao 

dos conflitos, proposta pelo Sem Processo; e considerações acerca da figura e atuação do 

advogado em meio a todas essas mudanças, há muito previsíveis. 

Dessa forma, não há mais que se falar em direito e advocacia sem a atuação 

tecnológica, hoje intrínseca à toda atividade humana. Devido ao conservadorismo jurídico, a 

mudança pela qual este passa se faz ainda mais difícil, mas deve ser enfrentada com 

consciência e otimismo pelos operadores do direito. Do ponto de vista de mercado, negar a 

evolução é suicídio profissional, e os operadores do direito, agora mais do que nunca, se veem 

incluídos nessa máxima. 
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