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SIMPÓSIO ONLINE 32 

 
Simpósio: 

 
PACIFICAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS 

ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS (MASC) 
 

Coordenadores: 
Nome do Coordenador 1: Alexandre Augusto Fiori de Tella 
Vinculação Institucional: Universidade do Missouri 
Resumo Curricular: Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (1993), mestrado em Direito pela Universidade Paulista 
(2004), e LL.M. em Resolução de Disputas pela Universidade do Missouri (2017). Atualmente 
é Professor e Pesquisador Assistente na Faculdade de Educação na Universidade do Missouri; 
Doutorando em Ensino Superior e Resolução de Conflitos também na Faculdade de Educação 
na Universidade do Missouri;  mediador; e advogado. 
 
Nome do Coordenador 2: Álvaro Sérgio Cavaggioni 
Vinculação Institucional: Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Resumo Curricular: Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (1991), mestrado em Direito pela Universidade Metodista 
de Piracicaba (2000) e especialização em Instrumentalização Didático Pedagógica pelas 
Faculdades Integradas Maria Imaculada (1996), além de outros cursos de especialização. 
Atualmente é professor de direito na graduação da Mackenzie (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie); Professor convidado do Curso de Pós Graduação presencial e "on line" (EAD) da 
UNICEP (Centro Universitário Central Paulista); professor de Pós Graduação da FATEP 
(Faculdade de Tecnologia de Piracicaba); 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): 

Nos últimos tempos estamos vivendo em uma sociedade polarizada e conflituosa, o que 
faz com que muitas vezes o direito humano de acesso à justiça não seja respeitado. Em razão 
desses momentos difíceis, foi criado um movimento que prega a adoção de métodos para a 
solução adequada de conflitos. Tais métodos buscam melhorar a comunicação entre as partes e 
emponderá-las para que elas possam lidar e tentar resolver os conflitos. Como consequência, 
da utilização de tais métodos, tenta-se evitar a judicialização das disputas ou então solucionar 
aquelas que já estão judicializadas, de forma acessível, rápida, barata e eficiente. 

Esse movimento culminou na criação de vários mecanismos tais como: mediação, 
conciliação, arbitragem, adoção de práticas colaborativas, círculos de diálogo, constelações 
familiares, etc. Concomitantemente ao crescimento desse movimento, as tecnologias de 
informação e comunicação evoluíram exponencialmente, fazendo com que o uso das mesmas 
facilitasse ainda mais o acesso a esses mecanismos, garantindo assim acesso à justiça. 
 Assim sendo, esse Simpósio visa analisar a utilização de métodos adequados de solução 
de conflitos como ferramenta para garantir a materialização do direito fundamental de acesso à 
justiça de forma ampla, em que se almeja, de forma acessível, rápida, barata, ética e eficiente, 
a pacificação social e o atingimento da justiça social. 

Pretende-se no presente simpósio, principalmente diante da pandemia que sofremos há 
mais de um ano, debater sobre os mais variados métodos de solução adequada de conflitos como 
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forma de acesso à justiça e a preservação do Princípio da Dignidade Humana, no que diz 
respeito a pacificação social e busca da justiça social. 

Nesse simpósio serão aceitos trabalhos bibliográficos, práticas e/ou pesquisas que 
tratem de quaisquer MASCs como forma de pacificação e busca da justiça social, como por 
exemplo: mediação, negociação, conciliação, arbitragem, ombuds, adoção de práticas 
colaborativas, círculos de diálogo, constelações familiares, resolução online de conflitos, 
práticas de justiça restaurativa, desenho de sistemas de disputas e negócios processuais. 

Acreditamos que os MASCs contribuem tanto para a criação de uma nova cultura de 
desjudicialização quanto para o reforço de um compromisso para a busca de pacificação e 
justiça social por métodos adequados que sejam acessíveis, simples, rápidos, financeiramente 
viáveis, éticos, e eficientes como forma de acesso à justiça e a preservação do Principio da 
Dignidade Humana.  

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 32 

 
Symposium: 

 
SOCIAL PEACE AND SOCIAL JUSTICE THROUGH ALTERNATIVE DISPUTE 

RESOLUTION (ADR) 
 

Coordinators: 
Name of Coordinator 1: Alexandre Augusto Fiori de Tella 
Institution: University of Missouri 
Curricular Summary: Graduated in Legal and Social Sciences at the Pontifical Catholic 
University of Campinas (1991), Master’s in Law at the Universidade Paulista (2004), e LL.M. 
in Dispute Resolution at the School of Law at the University of Missouri (2017). Currently, is 
a GA at the College of Education at the University of Missouri; Ph.D. student interested in 
Higher Education and Dispute Resolution at the College of Education at the University of 
Missouri;  mediator; and lawyer. 
 
Name of Coordinator 2: Álvaro Sérgio Cavaggioni 
Institution: Mackenzie University (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
Curricular Summary: Graduated in Legal and Social Sciences from the Pontifical Catholic 
University of Campinas (1991), Master in Law from the Methodist University of Piracicaba 
(2000) and specialization in Pedagogical Didactic Instrumentalization from Faculdades 
Integradas Maria Imaculada (1996), in addition to other specialization courses. He is currently 
a law professor at Mackenzie University (Universidade Presbiteriana Mackenzie); Visiting 
Professor of the Postgraduate Course, face-to-face and "on line" (EAD) at UNICEP (Centro 
Universitário Central Paulista); professor of Graduate Studies at FATEP (Faculty of 
Technology of Piracicaba); member of the National Institute for Research and Promotion of 
Human Rights - INPPDH; director of Cavaggioni Assessoria Educacional Ltda., lawyer, 
mediator and legal consultant. 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

Currently, we are living in a polarized and conflictive society, and the existing systems 
could bar access to justice or make it more difficult. Due to these barriers, a worldwide 
movement emerged to provide methods to solve conflicts adequately. Such methods seek to 
improve communication between parties and empower them to deal with and try to resolve 
conflicts. Consequently, using such methods, attempts are made to avoid litigation or settle 
those already filed in an accessible, fast, cheap, fair, and efficient manner. 

This movement culminated in developing various mechanisms such as mediation, 
conciliation, arbitration, collaborative practices, circles of dialogue, family constellations, etc. 
Concomitantly with this movement's growth, information and communication technologies 
have evolved exponentially, allowing their use to easier access these mechanisms, thus 
guaranteeing access to justice. 

Therefore, this Symposium aims to analyze the use of alternative dispute resolution 
mechanisms to easy and grant access to justice in an accessible, fast, fair, inexpensive, ethical, 
and efficient way since we consider ADR as tools to social peace and social justice. 

The Symposium, mainly because of the pandemic, aims to debate the broad use of 
ADR/ODR tools to grant access to justice and preserve the principle of human dignity regarding 
social peace and social justice. 



VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
DE COIMBRA: uma visão transdisciplinar. 

12 a 14 de outubro de 2021 – Coimbra/Portugal 

        www.cidhcoimbra.com        contact@cidhcoimbra.com                @cidhcoimbra 

This Symposium will accept theoretical papers, practices and/or research that address 
any ADR/ODR tool such as mediation, negotiation, conciliation, arbitration, ombuds, 
collaborative practices, talking circles, family constellation, online dispute resolution, 
restorative justice, and dispute system designs. 

We believe that ADR practices contribute to developing a no litigation culture and a 
commitment to social peace and social justice through accessible, simple, fast, financially 
viable, fair, ethical, and efficient means to access justice and protect the Principle of Human 
Dignity. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 


