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“SI é um modo de
desenvolvimento social e
económico em que a aquisição,
o armazenamento,
processamento, valorização,
transmissão de informação é
conducente à criação de
conhecimento e à satisfação das
necessidades dos cidadãos e
das empresas” Livro Verde,
1997

A política de modernização da justiça passa pela utilização das TIC de modo
a tornar a globalidade do sistema + acessível aos cidadãos e + adequado às
necessidades das empresas” Desp. 16171/2011 Plano de Acção para a
Justiça na SI

“Com a ajuda das TICs orientou-se o cidadão no novo mapa judiciário,
passamos de uma organização land-based para um mapa judiciário
fundado no espaço virtual, mercuriano” Raquel Prata

ODR

O ODR é aplicável
Relações de consumo entre fornecedores e
consumidores, resultantes da compra e venda de
bens e prestação de serviços de consumo
(i) comércio electrónico e vendas à distância

(DL

143/2001 de 26/4 e DL 7/2004 de 4/1)

(ii) ocorridos em ambiente offline (DL 67/2003 de 8/4)

numa plataforma electrónica colaborativa tramitada em
rede e offline

TICS e IA
Consolidados no paradigma de uma SI
e de Consumo, firmada na tecnologia
computacional em rede, o ODR surge
como assunção da sinergia entre a
instrumentalidade das TICS e as
técnicas da IA; papel de relevo:
* Democratização do acesso ao direito
e à justiça
* Dotar as partes de sistemas de apoio
à tomada de decisão na resolução e
prevenção
dos
seus
conflitos
contratuais

Contribuição para a melhoria da
qualidade do Sistema de Justiça
Directiva 2008/52/CE

Participantes de um sistema ODR
uma nova compleição
Consumidor

Fornecedor
de bens e
serviços
Ciberespaço

Mediador/árbitro

4ª Parte: Tecnologias
da Informação e da
Comunicação

Perfectibilizam o ambiente online; primado de especialização
tecnológica e capacidade performativa
Instrumentos colaborativos síncronos e assíncronos
Função assistencial: facilitadores de comunicação entre as partes
(1ª geração); (gestão da informação do litígio; esclarece interesses
e prioridades; aproximação à abordagem e características do
litígio; sumariza documentos, envia respostas automáticas,
calendariza sessões)

mediation rooms

IA e o Direito
Os Sistemas de Apoio à Decisão das Partes
Tecnologia e técnicas de IA integradas em sistemas inteligentes de apoio à
tomada de decisão das partes

•

As pesquisas de técnicas de IA aliadas ao ODR providenciam informação
relevante às partes sobre o resultado expectável em tribunal e sobre a sua
posição legal

•

Se as partes forem dotadas de conhecimento relevante e privilegiado,
poderão tomar decisões esclarecidas, maximizadas e mais rápidas que
favoreçam os seus interesses de forma a Evitar conflitos de consumo e a
Resolver as suas situações jurídicas prestacionais (conforto, conveniência,
eficiência)

•

menor possibilidade de incumprimento contratual/cumprimento defeituoso
diminui o risco de falibilidade judicial (“negative expected value”)

I. A necessidade de uma escolha
informada e esclarecida

Negociação

Disputa

Mediação

Resolução

Litigio

Arbitragem

-acesso ao Direito e à comunicabilidade do Direito: conhecimento jurídico
disponível às partes (codificação e tecnicidade da informação jurídica que
faz com que se torne incomunicável para além do circuito institucional e
profissional)

-aumenta a observabilidade recíproca e diminui o diferencial informativo
entre as partes

-aumento representativo da litigação de consumo (revela vocação autocompositiva através do ODR; litigância nuclear de baixo impacto
económico mas com forte impacto social); obvia-se à onerosidade e
morosidade judicial; essencialidade e natureza dos serviços prestados:
SPE, banca (crédito consumo e hipotecário, créditos pessoais) seguros, compra,
prestação de serviços de consumo)

Negociação

II. A necessidade de uma escolha
informada e esclarecida

Disputa

Mediação

Resolução

Litigio

Arbitragem

-somatizada
a
vulnerabilidade
e
hipossuficiência
técnica/informativa/económica dos consumidores face a
práticas comerciais desleais enganosas e omissivas por parte
dos operadores económicos

-aumenta a consensualidade face
cumprimento do acordo encetado

ao

conteúdo,

valor

e

-prossecução das relações comerciais entre as partes e da
normalidade
do
equilíbrio
prestacional
(“relationship
preserving”), aumento do valor dos contratos

“Hence it is vital to develop software that focuses upon developing
ongoing relationships”

Os Sistemas de Apoio à Decisão das Partes
• BATNA e WATNA e ZOPA (Melhor Alternativa a um Acordo, Pior
Alternativa a um Acordo e Zona de Possível Acordo)
confere protecção face a acordos que deveriam ser
evitados/frustrados e acordos que poderiam ser potenciados;
determina se um procedimento de ODR é benéfico ou não ou se é
melhor recorrer a tribunal
• Raciocínio com Base em Informação Incompleta RBC
Mecanismos de raciocínio inteligente que dotam as partes de
informação para retirarem as suas funções e previsões de utilidade
e estratégias (assegura um nível agregado de conhecimento para
consolidar uma decisão)
• Sistemas Periciais
Sistemas de software que dotam as partes de conhecimento
específico: jurisprudência, legislação(
ão Ex. concessão de um crédito pessoal)

Ferramentas que fornecem experiências significativas e gratificantes

• Interfaces Inteligentes (assistentes digitais; tutores num processo
de ODR)

• Raciocínio Baseado em Casos RBC
Conhecimento e reutilização de casos anteriores similares
• Resolução de conflitos com base nos Estilos Conflituais das
Partes Captação de informação contextual que revela os estilos conflituais das partes fazem
alterar as estratégias de actuação (nível de stress, saturação, linguagem corporal, estado
emocional)

Vantagens
-Facilidade de acesso, comunicação e participação
•

•

Comunicação assíncrona confere possibilidade acrescida de ponderação,
reformulação das propostas (ausência de pressão de tempo real); neutraliza
estados de animosidade mais extremados, metastizados e linguagem crispada;
caucus
Questões de identidade (anonimato e desinibição online, invisibilidade,
introspecção solipsista, minimização do status)

-Economicidade de tempo (ubiquidade da rede e natureza deslocalizada)
-Economicidade (superação distâncias geográficas)
-Conveniência e flexibilidade do processo (participação directa e activa)
-Neutralidade e transparência
“it was helpful not to be concerned about controlling physical expressions becaused he could relax. It
reduces animosity and the disputants can be more focused on the issues” A.M. Hammond

Desvantagens ou ineficiências
toleráveis da “distância electrónica” E.
Katsh

•

Falta de comunicação face a face; ausência linguagem
corporal, sinais não verbais
(convergência física vs experiências significativas)?
videoconferência e a telepresença; sistemas inteligentes de apoio à
negociação para gestão dos afectos/atitudes/emoções na negociação

•
•
•
•
•

Interoperabilidade técnica e escalabilidade
Custos, financiamento e independência (acreditação pública)
Não adesão pelos agentes económicos
Iliteracia digital (info-acessibilidade e utilizabilidade)
Dificuldades jurídicas: ausência regulamentação (“confidence
building”); protecção dados e segurança das comunicações

Arquitectura jurídica de confiança; processo político legislativo

Agenda Digital e a incorporação de dispositivos
inteligentes ligados aos objectos de consumo: potencial
económico e social

Perspectivas Empíricas e
Padrões Experimentais de ODR: rácios de utilização
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Square Trade: mais de 1.5 milhão de casos tratados
Cybersettle: para cima de 90,000 disputas
iCourthouse: 11,094 casos
National Arbitration Forum: 4,259 decisões listadas
TRUSTe: milhares de reclamações
ClickNsettle, iLevel, SettleOnline and WebTrader: cerca de 2,000 casos cada um
Word&Bond: 100%
WebAssured: para cima de 95% de sucesso em reclamações
Square Trade: 85% de casos tratados através de negociação facilitada
Resolution Forum: 75% de casos resolvidos com sucesso
SmartSettle: 80% para casos reais
Online Ombuds Office: 50%
USSettle.com: 40-50% sucesso

•

Verifica-se que a chave do sucesso está directamente ligada à qualidade das suas referências
– Ex.: A Square Trade está ligada ao eBay (o local onde as potenciais disputas podem
ocorrer)
– Ex. O Cybersettle foi declarado o fornecedor preferencial da Association of Trial Lawyers
of America and the Canadian Bar Association

Conclusões
•

Novo paradigma de justiça: maior oferta de acesso à justiça aos seus
mobilizadores; “Multidoor-Courthouse” de oferta de serviços customizados,
respeitador dos traços fisionómicos do DPC; “just in time resolution” em
regime complementar à via judicial (e não de co-legiferação), que dissolve a
procura suprimida “off the people, by the people, to the people”

•

Explorar o potencial tecnológico: avocar as ferramentas de suporte de 1ª
geração numa reutilização, reprodutibilidade das infra-estrututras préexistentes e criar instrumentos de 2ª geração + vanguardistas + inteligentes,
intuitivos, confortáveis: nível aceitação do ODR emergente

•

Imediação propõe o aumento do controlo do processo produtivo, aumenta a
observabilidade e a previsibilidade processual

•

Aumenta a celeridade processual, diminui custos

•

Satisfação efectiva das situações jurídicas prestacionais e das necessidades
policêntricas das partes; pacificação social e realização da justiça material

Utilização de web social:
twitter, wikis fcb, Ytube

