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SIMPÓSIO ONLINE 95 

 
Simpósio: 

 
ACESSO À JUSTIÇA PELA VIA DOS DIREITOS E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 
Coordenadores: 

Nome da Coordenadora 1: Adriana Goulart de Sena Orsini 
Vinculação Institucional: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – 
Programa de Pós-Graduação em Direito 
Resumo Curricular: Pós-doutora em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas - UDF - 
Brasília/DF – Orientador: Prof. Doutor Maurício Godinho Delgado (2019-2020). Professora 
Doutora Associada 3 da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Membro do Corpo Permanente do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região. Gestora do Programa "Trabalho Infantil" no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região, desde 2016. Coordenadora e Pesquisadora do “Programa RECAJ-UFMG - Ensino, 
Pesquisa e Extensão em Acesso à Justiça e Solução de Conflitos”, desde 2007. Pesquisadora 
CAPES e CNPQ em Acesso à Justiça e Solução de Conflitos. Coordenadora do Projeto 
Estruturante do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas 
Gerais - Linha 2: Governança Pública, Acesso à Justiça, Efetividade, Consensualidade e 
Dimensão Processual dos Direitos Humanos. Professora da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT), do Tribunal Superior do Trabalho, 
em Cursos de Formação Inicial e Formação de Formadores, bem como em diversas Escolas 
Judiciais, desde 2007. Mestre (1999) e Doutora (2006) em Direito pelo Programa de Pós-
graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Integrou o Núcleo 
Permanente de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 
 
Nome do Coordenador 2: Wilson de Freitas Monteiro 
Vinculação Institucional: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – 
Programa de Pós-Graduação em Direito 
Resumo Curricular: Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, na Linha de Pesquisa - Direitos Humanos e 
Estado Democrático de Direito: fundamentação, participação e efetividade, e Área de Estudo - 
Acesso à justiça, direitos humanos e soluções consensuais de conflitos. Pós-graduando em 
Direito da Seguridade Social. Bacharel em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara. 
Pesquisador do “Programa RECAJ-UFMG - Ensino, Pesquisa e Extensão em Acesso à Justiça 
e Solução de Conflitos”. Desenvolve pesquisas nas áreas de Acesso à Justiça, Direitos 
Humanos, Direito e novas tecnologias e meios de Prevenção, Gestão e Solução de Conflitos. 
 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
O acesso à justiça pela via dos direitos busca garantir a efetividade dos direitos, por 

meio da informação, da socialização que permita o recurso a uma instância ou entidade à qual 
se reconheça legitima para dirimir eventual litígio, além da efetiva reparação da injustiça ou 
desigualdade proveniente da violação do direito. O pleno acesso via direitos indica a 
possibilidade de participação na conformação do próprio direito, por meio do reconhecimento 
de identidades (individuais e coletivas) gerando a criação de novas categorias de direito que 
passam, então, a ser reconhecidas pelo Judiciário. Para se fazer efetivo frente a desigualdade e 
exclusão social, é necessário realizar o acesso como política pública assentada em um sistema 
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integrado de solução de conflitos, agregando mecanismos que se complementam, sejam 
judiciais, extrajudiciais e/ou judiciários. Em seu viés tecnológico, o acesso pela via dos direitos 
se manifesta em cenários como o ambiente digital, em virtude das vivências em uma sociedade 
tomada pelas mais modernas tecnologias, não mais se restringindo apenas às vias tradicionais, 
como se exemplifica pela virtualização das demandas judiciais no Brasil, intensificada pela 
pandemia de COVID-19. Os desafios e as potencialidades do acesso perante as novas 
tecnologias (v.g. Inteligência Artificial e o Big Data) são inúmeros. Com vista a debater 
questões atinentes aos temas centrais, preferencialmente de forma multidisciplinar, a fim de 
possibilitar um rico e aprofundado debate, este simpósio receberá trabalhos que contribuam 
para ampliação dos mecanismos de realização da justiça, da consensualidade, do diálogo e do 
respeito à diversidade e à pluralidade. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 

Espanhol (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 95 

 
Symposium: 

 
ACCESS TO JUSTICE THROUGH THE WAY OF THE RIGHTS AND THE NEW 

TECHNOLOGIES 
 

Coordinators: 
Name of Coordinator 1: Adriana Goulart de Sena Orsini 
Institution: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – Programa de Pós-
Graduação em Direito 
Curricular Summary: Post-doctor in Social and Labor Relations Law - UDF - Brasília / DF 
– Advisor: Professor Doctor Maurício Godinho Delgado (2019-2020). PhD Professor Associate 
3 at the Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais Minas Gerais. Member 
of the Permanent Body of the Postgraduate Program of the Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Appellate Judge of the Regional Labor Court of the 3rd 
Region. Manager of the "Trabalho Infantil" Program at the Regional Labor Court of the 3rd 
Region, since 2016. Coordinator and Researcher of the “Programa RECAJ-UFMG - Ensino, 
Pesquisa e Extensão em Acesso à Justiça e Solução de Conflitos”, since 2007. Researcher 
CAPES and CNPQ in Access to Justice and Conflict Resolution. Coordinator of the Structuring 
Project of Postgraduate Program in Law of the Universidade Federal de Minas Gerais - Line 2: 
Public Governance, Access to Justice, Effectiveness, Consensuality and Procedural Dimension 
of Human Rights. Professor at the Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho (ENAMAT), of the Superior Labor Court, in Initial Training Courses 
and Training of Trainers, as well as in several Judicial Schools, since 2007. Master (1999) and 
Doctor (2006) in Law by the Postgraduate Program of the Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais. She was a member of the Permanent Conciliation Nucleus of the 
Regional Labor Court of the 3rd Region. 
 
Name of Coordinator 2: Wilson de Freitas Monteiro 
Institution: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – Programa de Pós-
Graduação em Direito 
Curricular Summary: Master's student in Law at the Postgraduate Program of the Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, in the Research Line - Human Rights and 
Democratic State of Law: rationale, participation and effectiveness, and Study Area - Access 
to justice, human rights and consensual conflict solutions. Post-graduate student in Social 
Security Law. Bachelor of Laws from Escola Superior Dom Helder Câmara. Researcher at the 
“Programa RECAJ-UFMG - Ensino, Pesquisa e Extensão em Acesso à Justiça e Solução de 
Conflitos”. Develops research in the areas of Access to Justice, Human Rights, Law and new 
technologies and means of Prevention, Management and Conflict Resolution. 
 

Line(s) of discussion (symposium description): 
The access to justice through the way of the rights seeks to ensure the effectiveness of 

rights, through information, socialization and the effective remedying of injustices or 
inequalities resulting from the violation of the law. Full access by the way of the rights indicates 
the possibility of participation in shaping the right itself, through the recognition of identities 
(individual and collective), generating the creation of new categories of law that will then be 
recognized by the Judiciary. To be effective in the face of inequality and social exclusion, it is 
necessary to carry out access as a public policy based on an integrated system of conflict 
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resolution, adding mechanisms that complement each other, whether judicial, extrajudicial 
and/or judiciaries. In its technological bias, access through the way of the rights is manifested 
in scenarios such as the digital environment, due to the experiences in a society taken by the 
most modern technologies, no longer being restricted only to traditional ways, as exemplified 
by the virtualization of judicial demands in Brazil, intensified by the COVID-19 pandemic. The 
challenges and potential of access in the face of new technologies (eg Artificial Intelligence and 
Big Data) are numerous. In order to discuss issues related to the central themes, preferably in a 
multidisciplinary way, in order to enable a rich and in-depth debate, this symposium will receive 
works that contribute to the expansion of mechanisms for the realization of justice, 
consensuality, dialogue and respect for diversity and plurality. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 
Spanish (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA 95 

 
Simposio: 

 
ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DE LA RUTA DE LOS DERECHOS Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
 

Coordinadores: 
Nombre del Coordinador 1: Adriana Goulart de Sena Orsini 
Vinculación Institucional: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – 
Programa de Pós-Graduação em Direito 
Resumen curricular: Post-doctora en Derecho Social y Relaciones Laborales - UDF - Brasília 
/ DF - Asesor: Profe. Doctor Maurício Godinho Delgado (2019-2020). Profesora Doctora 
Asociada 3 de la Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Miembro del 
Cuerpo Permanente del Programa de Posgrado de la Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Jueza de Segunda Instancia del Tribunal Regional del Trabajo de la 
3ª Región. Gerente del Programa "Trabalho Infantil" en el Tribunal Regional del Trabajo de la 
3ª Región, desde 2016. Coordinadora e Investigadora del "Programa RECAJ-UFMG - Ensino, 
Pesquisa e Extensão em Acesso à Justiça e Solução de Conflitos", desde 2007. Investigadora 
de CAPES y CNPQ en Acceso a la Justicia y Resolución de Conflictos. Coordinadora del 
Proyecto Estructurador del Programa de Posgrado en Derecho de la Universidade Federal de 
Minas Gerais - Línea 2: Gobernanza Pública, Acceso a la Justicia, Efectividad, Consensualidad 
y Dimensión Procesal de los Derechos Humanos. Profesora de la Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT), del Tribunal Superior del 
Trabajo, en Cursos de Formación Inicial y Formación de Formadores, así como en varias 
Escuelas Judiciales, desde 2007. Maestra (1999) y Doctora (2006) en Derecho por el Programa 
de Posgrado de la Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Fue miembro 
del Núcleo de Conciliación Permanente del Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región. 
 
Nombre del Coordinador 2: Wilson de Freitas Monteiro 
Vinculación Institucional: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – 
Programa de Pós-Graduação em Direito 
Resumen curricular: Estudiante de Maestría en Derecho por el Programa de Posgrado de la 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, en la Línea de Investigación - 
Derechos Humanos y Estado Democrático de Derecho: fundamento, participación y 
efectividad, y Área de Estudio - Acceso a la justicia, derechos humanos y soluciones 
consensuadas de conflictos. Estudiante de postgrado en Derecho de la Seguridad Social. 
Bachiller en Derecho por la Escola Superior Dom Helder Câmara. Investigador del “Programa 
RECAJ-UFMG - Ensino, Pesquisa e Extensão em Acesso à Justiça e Solução de Conflitos”. 
Desarrolla investigaciones en las áreas de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos, Derecho y 
nuevas tecnologías y medios de Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos. 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

El acceso a la justicia a través de la ruta de los derechos busca asegurar la efectividad 
de los derechos, a través de la información, de la socialización, además de la reparación efectiva 
de la injusticia o desigualdad derivada de la violación de la ley. El pleno acceso por la ruta de 
los derechos indica la posibilidad de participación en la conformación del propio derecho, a 
través del reconocimiento de identidades (individuales y colectivas), generando la creación de 
nuevas categorías de derecho que luego serán reconocidas por el Poder Judicial. Para ser 
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efectivo frente a la desigualdad y la exclusión social, es necesario llevar a cabo el acceso como 
una política pública basada en un sistema integrado de resolución de conflictos, agregando 
mecanismos que se complementen, ya sean extrajudiciales y/o judiciales. En su sesgo 
tecnológico, el acceso a través de la ruta de los derechos se manifiesta en escenarios como el 
entorno digital, debido a las vivencias de una sociedad tomadas por las tecnologías más 
modernas, que ya no se restringe únicamente a las formas tradicionales. Los desafíos y el 
potencial de acceso frente a las nuevas tecnologías (por ejemplo, Inteligencia Artificial y Big 
Data) son numerosos. Con el fin de discutir cuestiones relacionadas con los temas centrales, 
preferentemente de forma multidisciplinar, a fin de posibilitar un debate rico y profundo, este 
simposio recibirá trabajos que contribuyan a la ampliación de los mecanismos para la 
realización de la justicia, la consensualidad, el diálogo y respeto por la diversidad y pluralidad. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Inglés (X) 

Español (X) 


