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SIMPÓSIO ONLINE No 76 
 

Simpósio: 

 

ACESSO À JUSTIÇA, RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, TECNOLOGIA E OS DIREITOS 

HUMANOS 

 

Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: Alexandre Augusto Fiori de Tella 

Vinculação Institucional: Universidade do Missouri 

Resumo Curricular: Professor universitário, mediador e advogado. Bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mestre em Direito 

Processual Civil pela Universidade Paulista e em Resolução de Disputas pela Universidade do 

Missouri. Doutorando em Ensino Superior e Resolução de Disputas 

 

Nome do Coordenador 2: Álvaro Sérgio Cavaggioni 

Vinculação Institucional: MACKENZIE (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 

Resumo Curricular: Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas (1991); Mestrado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba 

(2000); Especializado em Instrumentalização Didático Pedagógica pelas Faculdades Integradas 

Maria Imaculada (1996); Doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). É professor de direito na graduação da Mackenzie (Universidade Presbiteriana 

Mackenzie; Coordenador do Curso de Direito da Faculdade de Tecnologia de Piracicaba 

(FATEP) onde também é professor de graduação e de Pós Graduação; ); Professor convidado 

do Curso de Pós Graduação presencial e "on line" (EAD) da UNICEP (Centro Universitário 

Central Paulista); Membro do Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos 

– INPPDH; Diretor da Cavaggioni Assessoria Educacional Ltda., advogado, mediador e 

consultor jurídico 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
Conflitos fazem parte de nosso dia a dia. Contudo, vivemos em uma sociedade que, 

geralmente, não sabe lidar com tais conflitos e os efeitos do isolamento compulsório fruto da 

pandemia do Covid-19, vem agravar ainda mais esse panorama, devido à complexidade e 

especificidades dos conflitos humanos, distanciando ainda mais o cidadão do direito 

constitucional de acesso a justiça, trazendo um notório desrespeito aos direitos humanos.  

Diante desse quadro, intensifica-se ainda mais a utilização de softwares que passam a 

utilizar a Inteligência Artificial (IA) cujo desenvolvimento passou por muitos avanços, e hoje 

é objeto de grandes debates éticos e sociais no processo de resolução de conflitos através de 

tecnologias da comunicação como: Machine Learning, Deep Learning e Natural Language 

Processing, bem como as ODRs (On-line Dispute Resolution). Tais métodos buscam dar 

autonomia para que as partes possam lidar com os conflitos e tentar resolvê-los de forma rápida 

e eficaz evitando a judicialização, porém nem sempre o direito humano de acesso à justiça é 

respeitado. 

Destarte, o Simpósio proposto busca estudar e discutir o uso de métodos adequados de 

solução de conflitos como ferramenta para garantir a materialização do direito fundamental de 

acesso à justiça de forma ampla, rápida, barata, ética e eficiente. Pretende-se, também, discutir 

sobre o uso de tecnologia aliados aos métodos de solução adequada de conflitos como forma 

de acesso à justiça e a preservação do Princípio da Dignidade Humana. 
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Assim sendo, no Simpósio proposto serão aceitos trabalhos bibliográficos, científicos, 

e práticas que tratem de quaisquer MASCs (inclusive os que utilizem quaisquer tecnologias), 

como forma de pacificação e acesso à Justiça. 

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

Inglês (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM No 76 
 

Symposium: 

 

ACCESS TO JUSTICE, DISPUTE RESOLUTION, TECHNOLOGY AND HUMAN 

RIGHTS 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Alexandre Augusto Fiori de Tella 

Institution: University of Missouri 

Curricular Summary: Professor, Mediator and Lawyer. Bachelor’s in Law and Social 

Sciences from the Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1993). Master’s in Civil 

Procedural Law from the Universidade Paulista (2008). LL.M. in Dispute Resolution from the 

University of Missouri (2017). Doctoral student in Higher Education and Dispute Resolution at 

the University of Missouri 

 

Name of Coordinator 2: Álvaro Sérgio Cavaggioni 

Institution: MACKENZIE (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 

Curricular Summary: Bachelor’s in Law and Social Sciences from the Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (1991); Master’s in Law from the Universidade Metodista 

de Piracicaba (2000). Associate in Pedagogical Didactic Instrumentalization from the 

Faculdades Integradas Maria Imaculada (1996). Doctoral student in Education at the 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Law Professor at Mackenzie (Universidade 

Presbiteriana Mackenzie). Chair of the School of Law at the Faculdade de Tecnologia de 

Piracicaba (FATEP). Guest Professor of the Graduate Programs in person and "online" (EAD) 

at the Centro Universitário Central Paulista (UNICEP). Member of the National Institute for 

Research and Promotion of Human Rights (INPPDH). Director of Cavaggioni Assessoria 

Educacional Ltda., Lawyer, Mediator and Legal Advisor 

 

Line(s) of discussion (symposium description): 
Conflicts are part of our day-to-day lives. However, we live in a society that generally 

does not know how to deal with such disputes. Moreover, the effects of compulsory isolation 

resulting from the Covid-19 pandemic aggravates this scenario due to the complexity and 

specificities of human relations, further distancing the citizen of the constitutional right of 

access to Justice, bringing a possible violation of human rights. 

Therefore, the growth of usage of technology and even the use of Artificial Intelligence 

(AI) are subjects of great ethical and social debates in the process of conflict resolution using 

technologies such as AI, Machine Learning, Deep Learning, and Natural Language Processing, 

as well as ODRs (Online Dispute Resolution). Such methods seek to give autonomy so that the 

parties can deal with conflicts and resolve them quickly and effectively, avoiding litigation. 

Still, the human right of access to Justice is not always observed. 

Thus, the proposed Symposium seeks to study and discuss alternative dispute resolution 

(ADR) as a tool to ensure access to Justice in a broad, fast, cheap, ethical, and efficient way. 

The Symposium also intended to discuss the use of technology combined with methods of ADR 

to grant access to Justice and the respect for the Principle of Human Dignity. 

Therefore, the proposed Symposium will accept bibliographic, scientific works, and 

practices that deal with ADR (including those that use any technologies) as a form of 

pacification and access to Justice. 

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
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Portuguese (X) 

English (X) 


