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“O tempo vivido não é o tempo real: algumas vezes 

pode ser mais rápido; algumas vezes, mais lento. As 

transformações do mundo que vivenciamos nos 

últimos anos, seja por causa da precipitação da crise 

de um sistema de poder que parecia muito sólido e, 

aliás, ambicionava representar o futuro do planeta, 

seja por causa da rapidez dos progressos técnicos, 

suscitam em nós o dúplice estado de espírito do 

encurtamento e da aceleração dos tempos. Sentimo- 

nos por vezes à beira do abismo e a catástrofe 

impende. Nós nos salvaremos? Como nos salvaremos? 

Quem nos salvará?" 

Norberto Bobbio 



RESUMO 
 

 

 

As tecnologias de informação e comunicação atualmente fazem parte do cotidiano das  

pessoas em todas as áreas do conhecimento, tanto na seara pessoal quanto profissional. No 

que tange ao Poder Judiciário brasileiro não é diferente, principalmente devido à implantação 

do Processo Judicial Eletrônico. A modernização dos serviços de prestação jurisdicional passa 

pela informatização e maior uso de ferramentas tecnológicas que geram vantagens como, por 

exemplo, ganho de tempo e de produtividade com a automatização de tarefas burocráticas em 

substituição à ação humana, economia de recursos financeiros e ambientais com a eliminação 

do papel entre outros reflexos positivos. Com efeito, em que pese haja razoáveis vantagens, 

ainda há críticas ao sistema processual eletrônico, principalmente no diz respeito ao tempo 

despendido na conclusão dos feitos e elaboração de peças, fases em que o processo eletrônico 

apresenta a mesma lentidão do processo judicial com suporte em papel. No entanto, o uso da 

informática jurídica, que já é uma realidade, tende a avançar na fase de tomada de decisão nos 

processos judiciais com a utilização da inteligência artificial integrada ao sistema, com isto 

pode-se superar alguns gargalos de ineficiência, principalmente na análise de dados 

processuais de modo a aperfeiçoar o processo decisório e impor maior eficiência ao sistema. 

Objetiva-se destacar as características e princípios do processo judicial eletrônico e indicar 

como é o funcionamento deste sistema de prestação jurisdicional e assim, investigar como o 

processo judicial eletrônico pode obter maior eficiência com o uso da inteligência artificial e 

na sequência verificar se há limites técnicos ou éticos para o uso desta tecnologia no processo 

judicial. Com estas balizas de pesquisa, para a abordagem do tema optou-se pelo método 

hipotético-dedutivo e como técnica de pesquisa, elegeu-se a revisão bibliográfica. Justifica-se 

a pesquisa diante do contínuo quadro de avanço tecnológico, onde as relações de Direito com 

as novas tecnologias devem acompanhar as mudanças sociais e assim, o Poder Judiciário deve 

acompanhar a realidade a qual visa tutelar, aproveitando-se de meios tecnológicos mais 

eficazes para fornecer uma prestação jurisdicional mais justa e célere. Nesta perspectiva, a 

inteligência artificial pode ser adotada como uma ferramenta de eficiência na prestação 

jurisdicional dentro do processo eletrônico e por consequência do próprio acesso à justiça. 

Palavras chave: Processo judicial eletrônico; informática jurídica; inteligência artificial; 

eficiência; acesso à justiça. 



ABSTRACT 
 

 

 

Information and communication technologies are currently part of people daily life, both 

personally and professionally. Concerning the Judiciary, it is not different, mainly due to the 

implementation of the Electronic Judicial Process. Jurisdictional services modernization 

involves computerization of bureaucratic tasks, seeking advantages such as time gaining, 

improvement on productivity and saving financial and environmental resources by reduction 

or extinguishing paper consumption and other positive consequences. Despite some of those 

advantages of Judiciary routines computerizing, there are still criticisms especially concerning 

the delay took between a petition filing and its analysis by the judge and a final decision 

rendering. On those phases, the electronic process usually presents the same slowness of 

paper supported judicial records and its usual routines. Nevertheless, legal computing is an 

unstoppable reality which trends to advance on decision-making phase of judicial cases. 

Artificial intelligence (AI) can be used in order to greatly increase efficiency by rapidly data 

treatment assuring a better and faster judicial decision rendering and then overcome efficiency 

bottlenecks. However, the use of legal computing, which is already a reality, tends to advance 

in the decision-making phase of judicial processes with the use of artificial intelligence 

integrated into the system, thus overcoming some bottlenecks of inefficiency, especially in the 

analysis of procedural data in order to improve the decision-making process and impose 

greater efficiency in the system. The objective is to highlight the characteristics and principles 

of the electronic judicial process and to indicate how the judicial system works and thus 

investigate how the electronic judicial process can obtain greater efficiency with the use of 

artificial intelligence and in the sequence check if there are technical limits or ethical for the 

use of this technology in the judicial process. In this perspective, AI can be adopted as a tool 

of efficiency in the jurisdictional provision within the electronic process and consequently of 

the own access to justice. Hypothetical-deductive method and technique research has been 

elected to approach the subject. This study is justified by requirements popped up from 

continuous technological advancements that entice Judiciary to face it, taking, as much as 

possible, advantage of more effective technological means to provide a fairer and more 

expeditious judicial remedy. It is has to be emphasized that this research only critically 

exposes theoretical aspects of legal informatics and speculate how AI can be a efficiency tool 

on judicial decision rendering and consequently, assure a better access to Justice. 

Keywords: Electronic process; artificial intelligence (AI); Legal informatics; efficiency; 

access to Justice. 
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INTRODUÇÃO 

 
As Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC fazem parte do cotidiano das 

pessoas em todas as áreas do conhecimento humano, tanto no ambiente privado como no 

profissional. Nesta conjuntura, o Poder Judiciário brasileiro tem apresentado uma 

transformação histórica devido à implantação do Processo Judicial por meio Eletrônico. De 

fato, com a informatização do processo judicial e a automatização de diversas rotinas forenses 

têm-se melhoria direta na celeridade da prestação jurisdicional, porém, como toda tecnologia 

informática, o processo judicial eletrônico traz em seu cerne a necessidade de constante 

atualização para evitar que haja uma obsolescência precoce deste sistema processual. 

 

Neste cenário, com vistas a investigar as realidades, possibilidades e promessas das 

tecnologias utilizadas no Processo Judicial Eletrônico, a presente pesquisa, que é fruto de 

estudos sobre a eficiência da prestação jurisdicional em projeto vinculado ao Programa de 

Mestrado da Universidade Nove de Julho - UNINOVE, na Linha de Pesquisa “Justiça e o 

Paradigma da Eficiência”, pretende examinar algumas hipóteses sobre ferramentas que podem 

melhorar a eficiência da prestação jurisdicional por meio do Processo Judicial Eletrônico. 

 

A informatização do Poder Judiciário, que se opera de forma rápida e irreversível, 

coloca o operador do Direito, oriundo das Ciências Sociais aplicadas, de frente com as 

Ciências lógicas vinculadas à operacionalização dos sistemas computacionais ligados ao 

processo judicial eletrônico. Este diálogo interdisciplinar é o cerne de necessárias discussões, 

tanto na academia quanto nos tribunais brasileiros, com o intuito de se buscar soluções tecno- 

jurídicas para se aumentar a eficiência do sistema processual eletrônico, pois ainda que o atual 

modelo apresente maior celeridade quando comparado aos processos com suporte em papel, 

ainda apresenta alguns gargalos de eficiência. Para superar estes obstáculos, surge a proposta 

da incorporação de sistemas de inteligência artificial ao processo judicial eletrônico. 

 

Por certo, para que o Poder Judiciário atenda aos reclamos de maior eficiência, não 

pode prescindir da utilização de toda a tecnologia disponível, assim, o processual judicial 

eletrônico pode ganhar em celeridade se dispor de sistemas eletrônicos inteligentes de  

maneira a auxiliar o operador do Direito na coleta e análise de dados processuais de modo que 

o computador se torne um auxiliar do operador do Direito. Por isso se questiona se é possível 

utilizar um programa de Inteligência Artificial para dar maior eficiência ao Processo Judicial 

Eletrônico e se há limites técnicos ou éticos para o uso desta ferramenta tecnológica. 
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Com o intuito de explorar os principais pontos deste tema, é necessário apreciar o 

processo judicial eletrônico em seu ponto de vista histórico e destacar suas características e 

princípios para investigar os pontos positivos de eficiência e desvendar eventuais obstáculos à 

celeridade e após, verificar se o sistema processual é compatível com os sistemas inteligentes. 

Nesta perspectiva, objetiva-se perquirir o funcionamento do sistema processual eletrônico e 

indagar como a prestação jurisdicional pode ser mais eficiente com o uso da inteligência 

artificial e disto, averiguar se há limites éticos ou técnicos para o uso destas ferramentas. 

Justifica-se a pesquisa diante dos diuturnos avanços tecnológicos e neste cenário, o 

Judiciário deve acompanhar as mudanças sociais de forma a manter as relações de Direito 

com as novas tecnologias em pari passu. Neste contexto, é necessário discutir sobre o uso da 

inteligência artificial como ferramenta apta a assessorar as decisões e assim, cooperar com a 

eficiência do processo judicial eletrônico. Diante disto, o desenvolvimento do trabalho 

realiza-se a partir de um levantamento legislativo atinente ao processo eletrônico e adota 

como referencial o ponto de vista de José Carlos de Araújo Almeida Filho sobre o processo 

judicial eletrônico como meio de acesso à justiça e as lições de Mário Giuseppe Losano sobre 

a construção teórica da informática jurídica. No que tange à inteligência artificial como 

ferramenta aplicável ao Direito, filia-se aos ensinamentos e pesquisas de Aires José Rover. 

Para tanto, no desenvolvimento da pesquisa empregou-se o procedimento monográfico 

com a divisão do trabalho em três capítulos, onde no primeiro capítulo serão abordados os 

principais conceitos relacionados ao processo judicial eletrônico, sua previsão legal, histórico, 

características e serão apontados eventuais gargalos de eficiência. 

No segundo capítulo, abordam-se as possibilidades da informática jurídica como 

instrumento de celeridade processual e ocupa-se de expor conceitos relativos à inteligência 

artificial e de maneira geral indicar o computador como uma ferramenta de acesso à justiça. 

No terceiro e último capítulo, cuida-se de conjecturar sobre limites éticos do uso da 

inteligência artificial dentro do processo judicial eletrônico e como sistemas inteligentes e a 

maior integração dos sistemas podem trazer eficiência na prestação jurisdicional. 

Com estes enquadramentos, optou-se pela técnica de pesquisa da revisão doutrinária e 

documental e pela abordagem do objeto através do método hipotético-dedutivo, no qual será 

empregada a análise qualitativa de dados eminentemente públicos e as soluções serão 

dispostas através de conjecturas compatíveis com a atual realidade forense e social. 
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1. JUSTIÇA E O PARADIGMA DA EFICIÊNCIA: A INFORMATIZAÇÃO E SEUS 

GRANDES DESAFIOS 

 

 
A morosidade no julgamento de processos pela Justiça brasileira pode ser apontada 

como um dos grandes males da sociedade atualmente, porém, a crise de (in)eficiência que 

infelizmente assola o Poder Judiciário, além de não ser nova, não é culpa exclusiva deste que 

tem como função básica pacificar a sociedade com o acesso à ordem jurídica. 

 

A lentidão que macula a imagem do judiciário também é um óbice à garantia de 

direitos. A equação gerada pelo número de processos novos com os julgados acaba por 

frustrar direitos e leva ao descrédito do Judiciário deixando a visão de que, quando se buscam 

direitos no Poder Judiciário, é “fácil de entrar, difícil de sair”1 como indicam Bezerra e Braga 

(2015, p.121). Seria possível assinalar quem é o culpado por este círculo vicioso? 

 

Apontar um único fator como culpado pela morosidade seria um vitupério. Como 

aponta Nalini (2011, pp.147-148), a eficiência judicial depende de vários fatores, entre eles 

estão: a cultura jurídica, a Magistratura, a Advocacia, a Administração Pública e a sociedade; 

cada qual com sua parcela de ‘culpa’ quanto à lentidão judicial2. Desta feita, pode-se deduzir 

que a crise de morosidade do Poder Judiciário passa por vários atores sociais ganhando 

especial relevo diante do maior acesso à informação e do controle social como afirmam Couto 

e Meyer-Pflug (2013, p.134) "A chamada ‘Crise da Justiça’ é assunto em torno do qual têm 

gravitado discussões dos mais diversos grupos, de juristas a leigos, passando pela opinião 

pública e notadamente pela grande mídia, que lhe tem dado singular destaque". 

1 
Os autores abordam a crise numérica do Poder Judiciário na perspectiva de que a ampliação da morosidade da 

justiça decorre de uma realidade social na qual há propositura de novas demandas, fruto dos tempos modernos e 

que passaram a ser judicializadas, sem que houvesse qualquer alteração na forma, já precária, das estruturas 

física e material do Poder Judiciário, fazendo com que a acesso ao judiciário seja fácil, mas a saída muito difícil. 

In: BEZERRA, Eudes Vitor; BRAGA, Sergio Pereira. Justiça brasileira: fácil de entrar, difícil de sair um olhar 

sobre a crise numérica dos processos. Acesso à justiça I [Recurso eletrônico on-line] organização 

CONPEDI/UFMG/ FUMEC/Dom Helder Câmara; coordenadores: Juvêncio Borges Silva, Tereza Cristina Sorice 

Baracho Thibau, Edinilson Donisete Machado – Florianópolis: CONPEDI, 2015. pp. 121-149. Disponível em: 

http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/4qiqydiv/5Bk84133dqo7a0yQ.pdf. Acesso em 02 abr. 2017. 
2 

José Renato Nalini aborda a questão da eficiência da justiça indicando que são vários os panoramas deste 

problema. Os responsáveis pela lentidão da prestação jurisdicional segundo o autor são: a cultura jurídica, a 

Administração Pública, a advocacia, a magistratura e a sociedade e cada qual apresenta um fator que influencia a 

morosidade, como, por exemplo, a Administração Pública com seu enorme número de processos tornando-a o 
“maior cliente do Poder Judiciário”; como a advocacia combativa e adversarial que evita muitas vezes uma 

solução conciliada ou negociada; entre outras causas. Nas palavras do autor: “Detectadas as causas e a natureza 

da afecção que contamina o estamento judiciário, o que fazer para saná-la ou, ao menos, atenuá-la?”. O autor 

propõe a cada um dos fatores uma espécie de autorreflexão para contribuir para a solução ou um método, para 

“debelar a enfermidade crônica e complexa, da qual a ineficiência é mero sintoma”. NALINI, José Renato. Há 

esperança de justiça eficiente? In: Justiça e [o paradigma da] eficiência. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011. – (Coleção justiça, empresa e sustentabilidade; v. 1). pp. 126 – 148. 

http://www.conpedi.org.br/publicacoes/66fsl345/4qiqydiv/5Bk84133dqo7a0yQ.pdf
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A letargia do judiciário flagela tanto o legislador quanto os juristas, leigos e a 

academia mesmo antes de Ruy Barbosa3 proferir seu célebre discurso aos alunos formandos 

da turma de 1920, da Faculdade de Direito de São Paulo, oportunidade em que muito bem 

disse Barbosa (1997, p. 40): "Mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e 

manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, 

e, assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade". Embora muitos anos tenham se passado 

desde o discurso de Ruy Barbosa, ainda sim as discussões prosseguem no sentido de se 

identificar e responder a questões sobre a eficiência da prestação jurisdicional. Mas 

hodiernamente, o que tem sido feito para melhorar a celeridade do Poder Judiciário? 

 

Infelizmente não se têm respostas simples para problemas tão complexos. A vagareza 

na apreciação de processos por parte do Poder Judiciário brasileiro passa necessariamente por 

vários aspectos. Pode-se dizer que muitos dos problemas que levam à crise de morosidade do 

Judiciário, (assim como as soluções), não são privativos de um ator social, mas talvez o erro 

do judiciário esteja na concentração de forças apenas no combate à crise numérica, sem se  

ater a outros fatores como lembra Mancuso (2015, p.36): 

A questão judiciária no Brasil revela-se multifacetada e polimórfica, com 

várias concausas interagindo, e esse largo espectro – que porventura não  

vem sendo tomado em sua integral complexidade – deve estar à base da 

pouca eficiência das medidas até hoje encetadas, com ênfase no manejo 

quantitativo da crise numérica dos processos. 

De fato, a crise numérica, pode não ser o foco da solução para a morosidade judicial, 

mas ao menos os números revelam a taxa de congestionamento4 que ajuda no estabelecimento 

de metas que possam - para efeito de comparação -, aferir se as propostas encetadas estão ou 

não surtindo efeito. Os números apresentam a realidade judiciária, pois analogicamente, para 

se prescrever um remédio precisa-se conhecer primeiro a doença que se objetiva combater. 

 

Os dados mais recentes da Justiça brasileira, conforme o relatório do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, denominado ‘Justiça em Números’ - 2017, revelam que são 

18.011 (dezoito mil e onze) magistrados, distribuídos nas várias instâncias judiciais. 
 

3 
Rui Barbosa de Oliveira (1849 - 1923) bacharelou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1870. Foi 

jurista, escritor, filólogo, jornalista e principalmente um político muito relevante na República Velha. Para saber 

mais, recomenda-se visita à página da Fundação Casa de Ruy Barbosa na internet. Disponível em: 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/. Acesso em 02 abr. 2017. 
4 
Taxa de congestionamento é um termo utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ para denominar uma 

fórmula, (TPJB /(TCN + TCP)), que visa a medir a efetividade dos tribunais em determinados períodos, de 

maneira em aferir a relação entre o total de casos novos (TCN) que ingressam, os casos baixados (TPJB) e o 

estoque pendente de julgamentos (TCP) ao final de cada período anterior ao período base abordado. Disponível 

em: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/indicadores/486-gestao- 

planejamento-e-pesquisa/indicadores/13659-03-taxa-de-congestionamento. Acesso em 03 abr. 2017. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/indicadores/486-gestao-
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Ainda segundo o ‘Justiça em Números - 2017’, são 244.009 (duzentos e quarenta e 

quatro mil e nove) servidores distribuídos pelo território nacional. Segundo o CNJ, o ano de 

2016 terminou com 79,7 (setenta e nove milhões e 700 mil) de processos, físicos e eletrônicos 

em tramitação. Para operar esta ‘máquina’, em 2016 o Judiciário utilizou aproximadamente 

R$ 84.846.934.555 (oitenta e quatro bilhões, oitocentos e quarenta e seis milhões, novecentos 

e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) para custear os serviços 

relacionados à prestação jurisdicional5, que incluem as despesas com pessoal e outras. 

Os números apresentam o gigantismo do Poder Judiciário e demonstram que, a cada 

ano, a taxa de congestionamento judicial segue aumentando, o que deixa a clara impressão de 

que o Judiciário “enxuga o gelo”, para usar uma expressão popular. Fica nítido que por mais 

processos que sejam julgados, por mais ações realizadas para baixar os processos, ano após 

ano, os números insistem em aumentar. Neste sentido, Couto (2011, p. 247) ensina que “A 

massificação das relações sociais e particularmente das jurídicas, nota característica da 

sociedade contemporânea altamente complexa, contribui sensivelmente para o agravamento 

de um cenário já marcado pela imensa litigiosidade”. 

 

Na “equação” demandista, o Direito como produto cultural da sociedade, deve avaliar 

condutas e ocorrências que deseja restringir ou as que deseja recepcionar, estimular ou vedar 

para proteger as muitas relações jurídicas cotidianas. Em regra, o subjetivismo das partes 

aliado ao texto constitucional que positiva em seu artigo 5º, inciso XXXV, aduz que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”; como reflexo indireto 

deste mandamento, têm-se o aumente o número de ações propostas, o que também reflete na 

morosidade judicial. O judiciário, quando provocado, é obrigado a manifestar-se, por isso 

devemos nos questionar se tudo o que ocorre em nossas vidas deve ser levado a julgamento, 

sob pena de transformarmos a faculdade de ação em algo como um “dever de ação” que 

coopera para o aumento da crise como bem ensina Mancuso (2015, p. 205): 

5 
O Conselho Nacional de Justiça tem como principal fonte de suas estatísticas o Relatório Justiça em Números. 

Neste anuário são divulgados os dados numéricos dos tribunais e o detalhamento da estrutura e da litigiosidade 

em todos os ramos da Justiça, o que é essencial para subsidiar a Gestão Judiciária. As informações apresentadas 

consolidam o total, por grau de jurisdição, de 90 Cortes: quatro Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e STM), 

27 Tribunais de Justiça Estaduais, cinco Tribunais Regionais Federais, 24 Tribunais Regionais do Trabalho, 27 

Tribunais Regionais Eleitorais e três Tribunais de Justiça Militar. Considerando os processos baixados e 

pendentes, o Judiciário finalizou o ano de 2016 com um estoque de 79,7 milhões de ações. Mesmo tendo baixado 

29,4 milhão de ações, houve um ingresso de aproximadamente 29,4 milhão de processos novos em relação ao 

ano anterior, o que na prática revela que embora tenha se aumentado a produtividade, em nada mudou em 

relação à baixa real do estoque processual. Isto demonstra a necessidade de se tentar algo novo neste quesito. 

Justiça      em      Números      2017:      ano-base      2016-      Brasília:    CNJ,     2017. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/11/100d387b0339d6d8544a29e30a3b2150.pdf. Acesso em 03 

abr. 2017. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/11/100d387b0339d6d8544a29e30a3b2150.pdf
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O inc. XXXV do art. 5º da CF/1988, dispondo que a lei não pode subtrair à 

apreciação judicial históricos de lesão sofrida ou temida, tem merecido, ao 

longo do tempo, uma leitura que acabou por descolar aquele dispositivo da 

realidade judiciária contemporânea, tomando ares tão ufanistas como 

irrealistas. Com isso, daquele singelo enunciado se têm extraído premissas, 

garantias, deveres, direitos, enfim, proposições diversas, contando-se, dentre 

essas ilações exacerbadas: a garantia de acesso à justiça, a universalidade da 

jurisdição, a ubiquidade da justiça, tudo, ao fim e ao cabo, estimulando o 

demandismo judiciário e por pouco não convertendo o direito de ação em 

(...) dever de ação! (grifo do autor) 

Diante desta realidade, nota-se que a sociedade por vezes confunde “cidadania” com a 

busca por direitos por meio do judiciário, ainda que muitas vezes sem justa causa; quando a 

compreensão de cidadania6 deveria ser em sentido oposto, o de não transferir ao Estado-Juiz 

toda mera insatisfação da vida social. Buscar o Poder Judiciário deve, in tese, ser a última 

ratio de modo a não inchar ainda mais a estrutura judicial. Para tanto, exigir-se-ia um 

comportamento ético das pessoas para que evitassem os conflitos que por sua vez geram as 

demandas judiciais. Ética, em sentido amplo, deveria ser a regra para reger e organizar a 

sociedade, como afirma Comparato (2016, p. 23) “O sistema ético em vigor na sociedade 

exerce sempre a função de organizar ou ordenar a sociedade, em vista de uma finalidade 

geral”. Com comportamentos éticos, evitaríamos muitas lides que se acumulam no judiciário.7 

Com efeito, diante das demandas postas em juízo, as partes do processo, o Judiciário e 

os Advogados, têm o dever de colaborar entre si para que o processo se desenrole em um 

tempo razoável. O processo é uma 'entidade' da vida social e a demora na sua conclusão 

contraria a própria eficácia do direito material que é buscado em juízo. A eficiência deve ser 

pensada no todo da prestação jurisdicional como a capacidade de se oferecer uma resposta 

adequada e qualificada às demandas judiciais como bem afirma Zanferdini (2003, p. 19): “É 

cediço que a coletividade anseia por uma atividade jurisdicional capaz de emitir julgamentos 

céleres e eficazes e apta para garantir o efetivo cumprimento de seus julgados”. 

 

6 
Cidadania deve ser entendida para além da clássica concepção aristotélica de participação política ativa ou 

passiva, ou seja, no votar e ser votado de maneira a participar das decisões de gestão da sociedade. O Conceito 

de cidadania na perspectiva de participação política, atualmente deve englobar o altruísmo em contraposição ao 

egocentrismo. Deve ter a inclinação de não se utilizar a máquina judicial de maneira exacerbada buscando meios 

alternativos para a solução de conflitos. Por exemplo, no Japão, a melhor manifestação de cidadania, consiste, 

justamente, em não precisar do serviço judiciário estatal ou a ele recorrer somente em casos extremos. 

Infelizmente, no caso brasileiro é cultural acionar o Estado-Juiz para toda e qualquer demanda, enquanto que 

meios mais adequados para a solução de litígios ficam subutilizados. Nas palavras de Mancuso (2015, p. 68) 

temos que “... o vero e conspícuo exercício de cidadania- numa sorte de terceirização do deslinde da 

controvérsia -, mas sim, na busca, num primeiro momento, de outras soluções auto e hetero-compositivas, 

voltadas a trabalhar a controvérsia, ao invés de, compulsivamente, buscar eliminá-las”. 
7 

O estabelecimento de padrões éticos de comportamento social contribuiria para a diminuição de processos 

judiciais. O agir ético deveria ser a regra; o não lesar, dar a cada um o que é seu, certamente influenciaria na 

celeridade prestação jurisdicional ao enfrentar, ainda que indiretamente, a crise numérica do judiciário. 
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O judiciário brasileiro, com a sua notória e sempre reclamada falta de servidores, alto  

e crescente número de processos judiciais e uma organização judiciária complexa, aliada a 

uma Constituição Federal prolixa, faz com que os processos se desenrolem por anos a fio8. A 

crise do Judiciário liga-se diretamente à desarmonia entre o número de ações ajuizadas e o 

número de julgamentos proferidos, porém, devemos nos questionar se seria esta a única razão 

para o elevado congestionamento processual. Em que termos a gestão judiciária pode 

colaborar com a eficiência na prestação jurisdicional? 

Foi buscando resposta a indagações como estas que houve a criação do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que visa à necessidade de 

um choque de gestão do Poder Judiciário como afirma Mendes (2009, online): 

Uma justiça célere e eficiente é pressuposto necessário à concretização do 

princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, é possível afirmar que a 

ausência de decisão pode ser pior do que qualquer decisão. De outra parte, o 

aperfeiçoamento do serviço público de prestação da justiça passa pela busca 

incessante de melhoria da gestão administrativa, com a diminuição de custos 

e maximização da eficiência dos recursos. Essa é a razão pela qual a criação 

do Conselho Nacional de Justiça significou tanto para a definitiva 

modernização do Judiciário brasileiro. 

Diante da necessidade premente de se aplacar a morosidade e a crise dos números que 

assolam o Judiciário brasileiro, a solução apontada foi uma grande "Reforma do Judiciário", 

concretizada pela da EC nº 45/2004, que positivou grandes mudanças no texto constitucional9. 

Dentre as fundamentais, grande destaque deve-se dar à celeridade processual que passou a ser 

exigível por ser agora um direito fundamental. Mas para se exigir celeridade na prestação 

jurisdicional, será que devemos contratar mais servidores? Será que devemos nomear mais 

magistrados? Será que devemos criar mais órgãos judiciais e fóruns? 

 

8 
Segundo o Relatório Justiça em números 2017, o tempo médio de tramitação dos processos é de 1,9 anos na 

fase de conhecimento e de 4,10 anos na fase de execução em 1º grau. A divisão do tempo do processo, para fins 

de análise do CNJ, adota como marcos temporais principais, o protocolo da inicial até última sentença de mérito 

proferida. O fato de a CF/1988 prever muitos direitos que poderiam estar dispostos em leis ordinárias, em grande 

medida é a responsável pelo Supremo Tribunal Federal receber tantos Recursos Extraordinários entre outros, que 

por sua vez atravancam a Suprema Corte brasileira e reflete na demora para a solução definitiva de muitas lides. 

Não se está criticando as garantias constitucionais em si, mas o mau uso que muitos fazem dos direitos lá 

expressos. Por ser a CF/1988 muito analítica, muitos pontos relativamente comuns da vida social podem ser 

interpretados à luz da Carta Magna. A constitucionalização de direitos tem sua importância é claro, mas o 

excesso deste é tão danoso quanto. 
9 
A Reforma do Judiciário, promovida pela EC nº 45, de 30 de dezembro de 2004, teve por objetivos principais 

dar maior celeridade processual, transparência nas sessões judiciais e administrativas, maior preparo e lisura dos 

magistrados, reestruturação interna destinada a uma redemocratização. Além disto, a EC nº 45/2004 autorizou a 

criação de órgãos de fiscalização administrativa e orçamentária, como o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. As 

finalidades têm por fundamento tornar o serviço prestado pelos órgãos jurisdicionais mais céleres, transparentes 

e longe de influências externas que poderiam afetar o livre convencimento do magistrado. Isso decorre da 

independência do juiz, cujo sentido é garantir às partes uma decisão judicial imparcial e vinculada ao Direito. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm. Acesso em 08 abr. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm
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A informatização pode não ser a única resposta, mas, uma sociedade tão introduzida 

em novas tecnologias, tão cosmopolita e tão informada, não se pode simplesmente continuar 

na insistência dos mesmos erros e oferecer-se mais do mesmo, pois os resultados serão 

sempre iguais, como ocorreu no caso dos Juizados Especiais criados pela Lei 9.099/1995, que 

em sua instituição, ‘desafogou’ significativamente o Poder Judiciário, porém, com o tempo e 

pela “facilidade” de acesso, os próprios Juizados Especiais ficaram morosos devido ao 

elevado número de novos processos e o diminuto quadro de servidores10. 

Para não oferecer mais do mesmo, o Judiciário adotou como uma das estratégias mais 

recentes a informatização de seus procedimentos e a adoção de um sistema processual 

eletrônico com vistas a aumentar a eficiência e celeridade da prestação jurisdicional. Não se 

pode negar que hoje, diante do atual estágio de globalização11, as instituições, como os órgãos 

judiciários, fiquem à margem do emprego das novas tecnologias, seja na perspectiva de 

controle interno das contas públicas, dos gastos com pessoal e da facilidade da troca de 

informações e ordens entre os órgãos pela conexão com a internet. Neste sentido, Conte 

(2011, p. 67) lembra que “A sociedade contemporânea reclama o aproveitamento das novas 

tecnologias para efetividade da prestação jurisdicional”. 

Nesta perspectiva, o uso das tecnologias pelo Poder Judiciário incentiva a cidadania 

em sentido amplo. Neste sentido, Adorno e Soares (2013, p. 66) afirmam que “A Reforma do 

Judiciário destacou a celeridade processual como princípio a ser almejado pelos órgãos desse 

poder. Importante instrumento para se alcançar esse objetivo traçado pelo legislador é o uso 

de recursos de informática para a prática dos atos processuais”. O Processo Judicial  

Eletrônico é o ‘carro chefe’ da informatização. É o principal expoente da atual realidade. 

 
 

10 
Os Juizados Especiais, principalmente os cíveis, não foram criados objetivando exclusivamente desafogar o 

Poder Judiciário, mas sim, para dar suporte a uma demanda processual reprimida à época - hoje infelizmente a 

situação se repete em outros termos. Fato é que em um primeiro momento, houve uma expressiva diminuição no 

número de processos que tramitavam perante o Judiciário, porém, com o passar do tempo e a "aparente" 

facilidade no trâmite das ações, os próprios Juizados Especiais começaram a acumular processos e não mais 

diminuindo, em números absolutos, as demandas do rito ordinário. Em suma, os Juizados Especiais, 

principalmente os cíveis, que deveriam ensejar um processo mais eficiente, prático e rápido, o que, no entanto, 

na rotina forense não ocorre. Para saber mais, recomenda-se a leitura de: GUIMARÃES, Allisson Gomes. A 

crise do judiciário e a eficácia da conciliação nos juizados especiais cíveis estaduais de São Luís - MA. In: 

Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca. v. 7, n. 1. jul/2013. pp. 284- 301. Disponível em: 

http://www.revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/view/211/161. Acesso em 08 abr. 2017. 
11 

A definição de globalização pode encontrar diversas concepções, porém, adota-se aqui a definição de Ulrich 

Beck que sintetiza a ideia com a seguinte explicação: “Agora se inicia uma era pós-política internacional, na qual 

os atores nacionais-estatais são obrigados a partilhar o cenário e o poder global com organizações internacionais, 

companhias transnacionais, além de movimentos políticos e sociais transnacionais”. BECK, Ulrich. O que é 

Globalização? Equívocos do globalismo: respostas à globalização. Tradução: André Carone. São Paulo: Paz e 

Terra, 1999. p. 71. 

http://www.revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/view/211/161
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Mas é necessário destacar que não foi ele o primeiro "instrumento eletrônico" a ser 

utilizado na prestação jurisdicional, lembremos de que antes houve o uso do fac-símile, 

instituído pela Lei nº. 9.800, de 26 de maio de 199912 e também o que dispunha a Lei nº 

10.259, de 12 de julho de 2001, que, dentre outras coisas, prevê a intimação e a recepção de 

petições por meio de recursos eletrônicos nos Juizados Especiais Federais. 

 

Neste mesmo diapasão, o próprio uso da rede mundial de computadores, que 

possibilita acesso aos sites dos tribunais, foi uma das ferramentas empregadas pelo judiciário 

já com indicativos da informatização como bem aduz De Lucca (2005, p. 91): 

Os serviços divulgados pelos Tribunais em suas páginas constituem grande 

fonte de pesquisa e informação, possibilitando aos advogados, às partes, aos 

estudantes e, enfim, a todos os interessados, consultas à jurisprudência, à 

composição dos órgãos colegiados, às estatísticas, aos atos normativos 

internos, ao número de feitos distribuídos, ao andamento processual etc. 
 

Impende destacar que a realização da modernização do judiciário no que tange à 

informatização como ferramenta de eficiência judicial depende enormemente do labor de 

magistrados, servidores, advogados e dos jurisdicionados, todos juntos visando à mudança de 

paradigma. A informatização deve ser vista por todos como mais um grande instrumento para 

a efetividade processual, pois as tradicionais formas processuais com suporte em papel, não 

mais servem para a solução de conflitos no aspecto da produtividade e eficiência. 

 

O Poder Judiciário, para realmente mudar o panorama de morosidade pode e deve 

investir em algo diferente, que vá ao encontro as carências da sociedade ao mesmo tempo em 

que aproveita a tecnologia hoje instalada, com as devidas adaptações, para de fato ajudar na 

eficiência da prestação jurisdicional, já que se continuar a fazer “mais do mesmo”, nada vai 

mudar e os números de acúmulo processual continuarão altos e sempre subindo. 

 
12 

A Lei nº. 9.800, de 26 de maio de 1999, que "Permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados 

para a prática de atos processuais" foi à época de sua publicação uma "pequena revolução" processual 

propiciando debates muito interessantes, tanto em relação aos que a defendiam como sendo um avanço e um 

instrumento mais efetivo de acesso à justiça e outros, em sentido oposto, que a compreendiam como limitadora, 

pois, segundo o próprio texto legal, somente seria admitidos por este meio, "atos processuais que dependam de 

petição escrita", conforme prevê o artigo 1º da norma. Independentemente das saudáveis discussões que 

enaltecem o Direito enquanto Ciência, fato é que a citada norma foi uma das primeiras a prever a prestação 

jurisdicional, ao menos parte dela, por via eletrônica. Outro fato interessante é que, o visionário Professor 

Newton de Lucca, em artigo sobre a citada lei publicado pela primeira vez em 2002, cerca de 4 (quatro) anos 

antes da Lei do Processo Eletrônico (Lei nº. 11.419/2006, de 19 de dezembro de 2006), antecipou acertadamente 

que: "Não obstante a singeleza de que se revestem as disposições da Lei n. 9.800/99, os fatos demonstram que o 

futuro - talvez mais próximo do que imaginamos - demandará a informatização do processo. Não podemos fugir 

dessa realidade". A realidade chegou, bem mais rápido do que poderíamos imaginar como bem pontuou o autor. 

Para saber mais: LUCCA, Newton De. Os atos processuais e a Lei n. 9.800/99. Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo v. 100 p. 79-99 jan./dez. 2005. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/67665-89094-1-pb.pdf. Acesso em 02 abr. 2017. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/67665-89094-1-pb.pdf
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Assim, o acolhimento de novas tecnologias e de ferramentas digitais profissionaliza o 

sistema e o tornam mais eficiente. A tecnologia transformou-se em aliada da sociedade, por 

isso é importante que se prepare as estruturas judiciais para melhorar a eficiência do processo 

judicial eletrônico como afirma Abrão (2015, p. 6): "O tempo razoável de duração do 

processo, constitucionalmente assegurado e também disciplinado na Emenda Constitucional 

45/2004, poderá obter resultados favoráveis caso o processo eletrônico efetivamente vingue". 

 

Paulatinamente o Processo Judicial com suporte eletrônico vem quebrando grandes 

paradigmas no Judiciário Brasileiro. Os reflexos do sistema incluem abrir mão do papel em 

prol de serviços mais, econômicos, sustentáveis, céleres e também a viabilidade de acesso ao 

sistema a partir de longas distâncias, ajudando neste sentido o meio ambiente. No atual  

quadro de avanço tecnológico, o poder público como um todo pode e deve adaptar-se à 

sociedade que está cada vez mais “digital” como lembram Jorge Neto, Cavalcante e Meneses 

(2014, p.62): “A adoção da tecnologia informática na solução de conflitos pelo judiciário, 

como visto, é um instrumento poderoso na eliminação de ineficiências. Por consequência, 

favorece o efetivo acesso a ordem jurídica justa e ágil”. 

 

A informatização judicial, mesmo com respeitáveis vantagens, ainda mantém grandes 

desafios que dependem do poder público e também da Advocacia e da sociedade civil, pois há 

dificuldades para o uso das novas tecnologias e de métodos aplicáveis aos sistemas do 

Judiciário devem possibilitar maior automação dos atos processuais, maior participação dos 

usuários da justiça, maior inclusão digital e principalmente maior eficiência do sistema 

eletrônico de maneira a aproveitar melhor a estrutura instalada e quem sabe, com a adoção de 

programas de computador para melhor gerir a demanda dos processos judiciais. 

 

Para que o Judiciário de fato modifique a realidade e oportunize um 

procedimento/processo célere efetivo, precisa certamente adotar medidas que reestruturem a 

jurisdição e seu modo de atuação junto ao seio social, de maneira a propiciar condições plenas 

para concretizar direitos de forma qualitativa. Uma destas medidas é o Processo Judicial 

Eletrônico, mas mesmo ele encontra resquícios de ineficiência devido ao “medo do novo” ou 

mesmo com ainda restantes burocracias pelo excesso de formalismos. Como bem afirma 

Bauman (2001, p.143) “A relação entre tempo e espaço deveria ser de agora em diante 

processual, mutável e dinâmica, não predeterminada e estagnada. A ‘conquista do espaço’ 

veio a significar máquinas mais velozes”. Desta forma, como acelerar a “máquina” já 

existente do Processo Judicial Eletrônico? 
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Não se duvida mais que a virtualização do processo é um caminho sem volta e que a 

tecnologia será incorporada ao ambiente de rede de modo a revelar ao próprio Judiciário o que 

há de mais moderno para otimizar a prestação jurisdicional para vencer ou ao menos amenizar 

uma batalha de quase cem milhões de processos que se acumulam hoje. Porém, o processo 

eletrônico é um produto inacabado que deve ser sempre aperfeiçoado para se tornar a cada dia 

um instrumento de maior eficiência como apontam Bertoncini e Corrêa (2013, p. 129): 

O processo eletrônico é uma realidade que não mais pode ser negada. 

Mesmo que se reconheça a necessidade de reflexão acadêmica sobre o tema, 

de alterações legislativas, de formação de uma nova cultura de justiça, 

menos burocrática e mais próxima da população, é fato inegável que o 

processo virtual já vem demonstrando seu um importante meio de 

concretização da cidadania, afinal, a seu modo, vem proporcionando o 

incremento da celeridade processual e do princípio da razoável duração do 

processo. 

Com o desenvolvimento cada vez maior de recursos tecnológicos, que continuam se 

reinventando a cada dia, não há como evitar a informatização do Judiciário. Por isso, 

Magistrados, Advogados, Servidores e Jurisdicionados devem adaptar-se e ajudar a construir 

um bom e efetivo Processo Judicial Eletrônico, transformando-o em grande ícone de 

celeridade diante da necessária informatização na prestação jurisdicional. 

 
1.1. Processo Judicial Eletrônico: a Lei 11.419/2006 e o combate à morosidade judicial 

 
 

O uso da informática, principalmente as tecnologias associadas à internet13, faz parte 

do cotidiano de significativa parte da população e tem revolucionado o mundo nas mais 

variadas áreas do conhecimento. Não obstante, o Poder Judiciário tem-se adaptado a esta 

realidade social e tem buscado sua modernização através da implantação do processo judicial 

eletrônico, que é instrumento essencial na tentativa de se impor celeridade e eficiência à 

prestação jurisdicional. Na sociedade hodierna, informatizar o sistema de prestação 

jurisdicional tornou-se imperativo indispensável à solução de grande parte dos problemas de 

morosidade judicial conforme aduz Abrão (2015, p. 05): 

Efetivamente, no modelo do processo eletrônico se permite uma 

instrumentalidade ligada à celeridade do procedimento, no perscrutar uma 

sociedade menos desigual e mais justa, que, aliada ao prisma de visão da 

globalização, tenha respostas imediatas aos problemas litigiosos. 

 
13 

A internet está a cada dia mais presente na vida das pessoas, seja em casa ou no trabalho, seja a internet móvel 

ou fixa; o acesso à internet tornou-se essencial à vida social. É conceituada como “sistema constituído do 

conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de 

possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes”. Conceito da Lei n. 12.965, de 

23 de abril de 2014, que estabelece princípios, direitos, deveres e garantias para o uso da internet no Brasil. 
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O Judiciário brasileiro, de fato, começou a se modernizar em grande monta com a 

publicação da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, a Lei da informatização do Processo 

Judicial, que traz em síntese, a autorização para o uso das tecnologias no processo judicial de 

forma mais ampla e estabelece princípios para a implementação e uso do sistema. A lei trouxe 

enormes reflexos nas relações endoprocessuais, principalmente no que se refere ao 

acompanhamento processual com o uso das certificações digitais, na economia em relação ao 

uso do papel e de combustíveis dos veículos que transportavam os volumes dos processos etc. 

 
Para muitos, a informatização se apresentou como solução alvissareira para dar, ao 

menos em alguns aspectos, uma resposta célere às demandas de prestação jurisdicional e 

ainda que contenha reparos, a citada lei inovou ao defender a virtualização dos processos, 

eliminar o papel e diversas etapas burocráticas, como, por exemplo, no fato de os Advogados 

não carecerem mais de se deslocar até os fóruns para distribuir uma petição inicial e na 

prática, uma autuação14 e distribuição que demorava em média 72 (setenta e duas) horas, 

considerando-se o cadastramento das partes, identificação e enumeração das folhas e a própria 

movimentação física dos autos dentro das serventias até chegar às mãos do Magistrado para 

os primeiros despachos, passou a ser, em regra, prazo de 24 (vinte e quatro) horas por dia. 

Esta sintética narrativa aponta para avanços temporais e de mudança de procedimentos 

que marcam peculiaridades da nova sistemática processual eletrônica e isto parece 

relativamente claro, o que não fica explícito é o fato de que, apesar da publicação da Lei 

11.419/2006 e dos termos nela usados, parte da doutrina aponta que não foi inaugurado de 

fato um “modelo” de processo eletrônico. O que a lei fez foi possibilitar a aplicação do meio 

eletrônico nos procedimentos judiciais. Diante disto, alguns sustentam que a informatização 

do processo trata-se na verdade de informatização de procedimento. Então, qual a importância 

da conceituação dos termos entre processo ou procedimento eletrônico? 

Com efeito, antes de prosseguir na análise da “lei da informatização do processo” é 

necessário questionar a nomenclatura dada pela própria lei. Esta discussão não é um mero 

capricho terminológico, mas revela-se um conceito chave que causa imbricações 

fundamentais na rotina forense, pois, por exemplo, define qual o órgão ou ente competente 

para legislar além de implicações sobre a própria constitucionalidade de algumas normas. 
 

14 
Autuar é colocar, listar, organizar e numerar os documentos em um processo judicial dando seu início ou 

encartando documentos novos em um processo já em trâmite. Esta ação, em processos físicos, ou melhor, com 

suporte em papel, é feita por servidores destacados para está função. No sistema eletrônico, a autuação é 

automática e o próprio sistema organiza, lista e enumera na devida ordem os documentos carregados pelas 

próprias partes, ou seja, com o upload ou carregamento, os documentos entram automaticamente no processo. 
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Em que pese o nome 'processo eletrônico' adotado pela lei, tecnicamente, o 'processo 

eletrônico', em linhas gerais, não é uma nova espécie de processo, na verdade é simplesmente 

um novo meio de se realizar procedimentos processuais, ou seja, tecnicamente deveria ser 

batizado de “procedimento eletrônico” como explica Almeida Filho (2015, p. 174): 

Insistimos que, no Brasil, não estamos diante de processo eletrônico, mas de 

verdadeiro procedimento eletrônico. E a distinção é substancial,  porque 

neste caso teremos o grave e sério problema de repartirmos o processo 

através da legislação concorrente entre os Estados. Cada Estado com seu 

procedimento eletrônico que, na prática, importaria em legislar sobre 

processo, porque os conceitos se misturam e se mesclam. (grifo do autor) 

A celeuma aqui suscitada gira em torno principalmente do que prevê o artigo 18 da lei 

11.419/2016 que pontua: “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que 

couber, no âmbito de suas respectivas competências". E também do artigo 8º da mesma lei 

que prescreve “Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de 

processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, 

preferencialmente, a rede mundial de computadores [...]”. Os dispositivos trazem implícitos 

temores de que os tribunais, em cada esfera de competência, sejam autorizados a regulamentar 

como se dará a sistemática processual eletrônica deste respectivo tribunal15. 

Para exemplificar e justificar o temor gerado, como atualmente há 24 (vinte e quatro) 

Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), teoricamente, cada um destes tribunais teria 

autorização para criar procedimentos, estabelecer requisitos e de maneira geral regulamentar 

atos processuais eletrônicos para atender suas necessidades locais, inclusive à revelia do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST). O que poderia ser, e em alguns casos o é, criar 

programas diferentes para a 1ª e 2ª instâncias dentro de um mesmo Tribunal. Desta maneira, 

hipoteticamente, haveria 24 (vinte e quatro) e até 48 (quarenta e oito) tipos de ‘processo 

eletrônico trabalhista’ criando assim uma “Torre de babel informática”16. 

 

15 
Em grande medida o temor se justifica já que, apesar da meta de se desenvolver um sistema único para todo o 

território nacional, por enquanto cada Estado e cada órgão do Poder Judiciário utilizam-se sistemas diferentes 

para a tramitação de seus respectivos processos. Existem vários programas atualmente, por exemplo, o E-proc, 

Projudi, e-SAJ, PJe, Escritório Digital, entre outros. Isto implica em, por exemplo, um advogado, para atuar em 

processos em vários Estados deve se cadastrar individual e presencialmente em todos eles para só então ter 

acesso aos processos no ambiente virtual em um segundo momento. O CNJ, como órgão gestor nacional busca 

nacionalizar alguns destes programas como será aprofundado Capítulo III, item 3.1 desta obra. 
16 

Torre de babel é um mito previsto inicialmente no Antigo Testamento da Bíblia, mais precisamente no Livro 

de Gênesis cap. 11, versículos 1-9. Sinteticamente o texto trata de uma torre construída na Babilônia pelos 

descendentes de Noé, com a intenção de eternizar seus nomes quando a fizessem, tão alta que alcançasse o céu. 

Segundo a lenda, esta soberba provocou a ira de Deus que, para castigá-los, confundiu-lhes as línguas e os 

espalhou por toda a Terra. Este mito é, provavelmente, inspirado na torre do templo de Marduk, nome cuja  

forma em hebraico é Babel ou Bavel e significa "porta de Deus". Hoje, entende-se esta história como uma 

tentativa dos povos antigos de explicarem a diversidade de idiomas. No entanto, ainda restam no sul da antiga 

Mesopotâmia, ruínas de torres que se ajustam perfeitamente à torre de Babel descrita pela Bíblia. 
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Na prática, se um advogado desejar requerer determinadas medidas processuais em um 

processo eletrônico, em alguns tribunais o profissional poderá fazê-lo à distância através da 

certificação digital e em outro tribunal, para realizar o mesmo ato deverá ir antes 

pessoalmente para realizar um cadastro presencialmente para só em um segundo momento 

poder trabalhar no espaço virtual. Neste singelo exemplo, temos ilustrada a dificuldade prática 

para realizar atos processuais que não são homogêneos em todo o território nacional, afinal, a 

jurisdição é una, por isso a CF/1988 guardou para a União tal incumbência. 

Conforme Almeida Filho (2015, p.173) “Se admitirmos estarmos diante de processo, 

este, sem dúvida, seria de natureza especial e pela especificidade, somente aplicável em 

demandas próprias que envolvessem a informática e os meios eletrônicos de um modo em 

geral”. Cumpre elucidar que o “processo eletrônico”, concebido pela Lei nº 11.419/2006, 

aplica-se a tramitação de qualquer tipo de demanda, independente do objeto, por isso não se 

pode declarar que o “processo eletrônico” é exclusivo do direito eletrônico. Noutro ponto, o 

próprio autor mitiga a distinção dos termos. Almeida Filho (2015, p. 178) explica que: 

A fim de entendermos a distinção que se encontra posta, precisamos 

distinguir processo de procedimento. É certo que processo significa, pela 

etimologia, caminhar, do latim procedere = seguir adiante. A conceituação 

de processo se mescla com a de procedimento e muitos processualistas não 

admitem, mais, a distinção entre os termos: processo e procedimento, já que 

não se pode conceber o processo sem uma sequência de atos procedimentais. 

Todavia, à luz da interpretação literal, a terminologia ‘processo eletrônico’ estaria 

tecnicamente inexata ou mesmo errada, pois somente Lei Federal pode tratar sobre processo, 

conforme inciso I, do artigo 22 da Carta Magna brasileira. No mesmo sentido, o artigo 84, 

inciso IV, define que é competência do Presidente da República expedir decretos para 

regulamentar e fazer cumprir fielmente a execução das leis. Então, seriam os artigos 8º e 18 

da Lei 11.419/2006 dispositivos inconstitucionais?17 Ante aos dispositivos citados, a Ordem 

dos Advogados do Brasil – OAB, propôs uma ADI de nº 3880 que ainda pende de julgamento 

plenário no Supremo Tribunal Federal – STF18. 

 

17 
Não é o objetivo da presente pesquisa aprofundar no tema sobre a inconstitucionalidade ou não de alguns 

aspectos da Lei da Informatização, visa a tão somente analisar os dispositivos para analisar se, justifica-se ou não 

a nomenclatura de ‘processo’ ou ‘procedimento’ eletrônico para optar-se por um ou outro nome. De fato, o STF 

terá de se posicionar, o que não tem data ainda, até lá o CNJ continuará a regulamentar o instrumento. 
18 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
3880, com pedido de liminar, no Supremo Tribunal Federal (STF) contra dispositivos da Lei 11.419/06. A 

entidade alega que os artigos contestados ofendem os princípios da proporcionalidade, da publicidade e preceitos 

da Constituição que tratam da OAB, bem como os artigos 5º, caput, XII, LX, 84, IV e 133. O Relator, Ministro 

Edson Fachin, negou o pedido liminar e o mérito da ação ainda pende de julgamento plenário. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3880&classe=ADI&origem=AP&re 

curso=0&tipoJulgamento=M. Acesso em: 19 maio 2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=3880&amp;classe=ADI&amp;origem=AP&amp;re
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Em paralelo à discussão posta diante da Suprema Corte, o tema foi parcialmente 

abordado e mitigado com a publicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que 

estabelece o ‘novo’ Código de Processo Civil e em seu artigo 196 prevê que: 

Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, 

regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio 

eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a 

incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para 

esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais 

deste Código. (BRASIL, 2015) 

Com a nova previsão legal, ao menos se estabeleceu que um órgão de abrangência 

nacional, no caso, o Conselho Nacional de Justiça, como o responsável por estabelecer linhas 

gerais de regulamentação, o quê, ao menos in tese, diminui as distâncias entre os vários 

sistemas que ainda podem estar em vigor nos diversos tribunais como bem lembra Abrão 

(2015, p. 36-37) “Caberá ao CNJ, como órgão regulador, solucionar conflitos, expedir normas 

e encontrar soluções para minimizar dúvidas na aplicação da lei e proporcionar maior 

efetividade e controle dos órgãos jurisdicionais na interpretação da Lei 11.419/2006”. 

A falta de uniformização dos sistemas gera críticas, mas o CNJ, considerando sua 

‘nova’ atribuição, tem buscado pacificar alguns procedimentos questionados frente à 

diversidade de requisitos para um mesmo ato processual eletrônico. Por exemplo, no que se 

refere à comunicação dos atos processuais publicou a Resolução nº 234, em 13 de julho de 

2016, a qual institui a criação do Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) e a Plataforma de 

Comunicações Processuais (Domicílio Eletrônico). Abrão (2015, p.10) aduz que: 

Interessante ainda frisar que o processo eletrônico compreende todos os 

mecanismos colocados à disposição do juízo – assim, nada impede, aliás, 

tudo recomenda, a intimação das partes, do perito, a convocação para 

audiência, inclusive para se priorizar maior efetividade. E aqui se faz uma 

grande ressalva: quando o profissional da causa não estiver domiciliado na 

jurisdição do processo eletrônico, a publicação pela Internet, com 

endereçamento próprio, possibilitará melhor alcance e evitará seu 

deslocamento. 

Idiossincrasias à parte, a terminologia “processo judicial eletrônico” tem prevalecido 

na doutrina e também na jurisprudência como o termo ‘mais aceito’ e, portanto, é aqui 

também adotado. Como tudo que é novo carece de experimentação, a informatização é 

somente uma das faces das inovações tecnológicas que são muito dinâmicas em nossa 

sociedade atual, e naturalmente, divergências surgirão e serão superadas paulatinamente. À 

vista disso, para fins didáticos a que esta pesquisa se propõe, em que pese posições contrárias, 

a nomenclatura “processo” é a mais adequada neste momento de adaptação e construção desta 

sistemática processual eletrônica como ensina Rover (2008, online): 
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Como espécie, o processo eletrônico designaria a total informatização de um 

conjunto mínimo e significativo de ações e, por consequência, de 

documentos organizados em uma forma determinada e diversificada de 

fluxos que garantisse a esses documentos, individual e em conjunto, 

autenticidade, integridade e temporalidade. 

A Lei 11.419/2006 tem sim um caráter principiológico, e bem por isso, o estudo de 

seus principais dispositivos ajuda e muito a compreender a estrutura que está sendo preparada 

para dar suporte ao processo judicial eletrônico. A diligência pela plena implantação e  

eficácia de todo o sistema. A lei é, por assim dizer, enxuta e com a devida vênia a posições 

contrárias, tem razão de sê-lo, pois a tecnologia muda diuturnamente e a criação de uma 

legislação muito ligada a atual realidade, tornaria a lei obsoleta muito rapidamente19. 

Há inúmeras problemáticas a serem debatidas a respeito do "processo eletrônico" e 

pode-se afirmar que a nomenclatura é paradoxalmente, a menor delas, porém, independente 

de qualquer coisa, o sistema processual eletrônico brasileiro representa uma quebra de 

paradigma que não representa somente a substituição do suporte em papel pelo suporte 

digital, mas toda a automatização embutida que gera a celeridade almejada. 

O Processo Judicial Eletrônico trouxe a vantagem de que, por exemplo, com o 

protocolo eletrônico, o usuário faz automaticamente sua inserção de documentos no sistema e 

a autuação ocorre sem a interferência de um servidor o que minimiza erros e diminui muito o 

tempo dos procedimentos antes manuais; e, somado a isto, tem-se a tempestividade estendida, 

pois o prazo processual para o protocolo é até às 24 horas do seu último dia (art. 3°) e não até 

o horário de funcionamento físico dos prédios das unidades judiciais, cujo fechamento varia 

geralmente entre 18h00 e 19h00. 

De toda a sorte, na prática forense é importante ter a atenção à lição de Almeida Filho 

(2015, p. 243) que lembra que “A questão somente suscitará controvérsias quando houver 

discrepância entre a data e hora de reconhecimento com a data e hora do envio. E esta 

situação se dá em virtude dos sistemas havidos nos computadores pessoais”. 

 
 

19 
É importante destacar que a Lei 11.419/2006 determina que as regras gerais do processo eletrônico 

estabelecidas pela citada lei, aplicam-se indistintamente aos processos civil, trabalhista e penal, respeitando-se as 

peculiaridades de cada ramo processual. As regras estabelecidas pela lei, em conjunto com as leis especiais 

específicas de cada ramo processual, encerram a formação, constituição e desenvolvimento válido dos processos 

judiciais havidos pelo formato eletrônicos. De fato, ao alargar efeitos em muitos campos jurídicos, é lógico 

reconhecer que os procedimentos eletrônicos criam expectativa na medida em que toda a regulamentação do 

sistema emergirá do próprio órgão encarregado da disciplina. Bem por isso, o CNJ, através da Resolução nº 185 

de 18 de dezembro de 2013, institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de  

processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação  

e funcionamento e estabelece linhas gerais para a aplicação do processo eletrônico em todos os ramos da Justiça. 
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A Lei busca enfrentar a morosidade estendendo-se a tempestividade dos atos do 

processo e também oferecendo maior publicidade e simplicidade no acesso às informações 

através da oportunidade dos próprios tribunais, cada qual em seu ramo, criarem um Diário da 

Justiça Eletrônico. Com as publicações dos atos judiciais ou administrativos via internet (art. 

4º), assim, a comunicação dos atos processuais seria possível por intermédio dos chamados 

portais (art. 5º) também 24 horas/dia. Desta feita, por exemplo, os Advogados poderiam 

buscar apenas as publicações que lhes interessem, as que dizem respeito a seus processos ou 

seus clientes, de maneira mais rápida. 

 

Ao menos in tese, cada Tribunal, que porventura decidir pela criação de um Diário da 

Justiça eletrônico, deverá divulgar sua decisão e publicar o ato administrativo que a instituiu 

durante 30 (trinta) dias no diário oficial comum, antes de substituí-lo totalmente. Como a Lei 

em questão é de 2006, a maioria dos Tribunais já adotou o Diário Eletrônico. Desta forma, 

pode-se afirmar que grande parte dos tribunais passou a utilizar-se dessa modalidade de 

intimação, atendendo à disposição legal. 

 

O sistema em meio eletrônico permite que os órgãos do judiciário desenvolvam 

sistemas eletrônicos de processamento de suas ações judiciais, sejam os autos total ou 

parcialmente digitais, que neste caso serão digitalizados. Mas, tudo isso tem em comum o uso 

da internet como determina o artigo 8º da Lei 11.419/2006. Neste ponto, Almeida Filho 

(2015, p. 280) assevera que a redação do texto legal não se alia à sistemática eletrônica 

aspirada, pois não fica cognoscível o que a Lei define por “parcialmente digitais”: 

Nos termos do art. 8º podemos observar que os autos do Processo Eletrônico 

podem ser processados inteiramente desta forma ou parcialmente. Isto quer 

dizer que implantamos um sistema “meio eletrônico” para o Processo 

Eletrônico. Ou o processo é eletrônico ou não é. A parcialidade não atinge o 

desiderato pretendido e está distante da prática adotada pela maioria dos 

países que se utilizam deste meio para o processamento de seus feitos. 

 

A compreensão mais singela que se pode fazer desta possibilidade é a da digitalização 

de documentos a serem encartados para no mínimo manter a perspectiva virtual do processo. 

De que adiantaria ter parte dos autos em formato digital e outra em meio físico? Por isso, 

equipamentos com scanner, câmeras fotográficas e outros equipamentos são fundamentais 

para a ‘transformação’ dos suportes e a inclusão no mundo digital de documentos. Então, é 

condição para se utilizar os meios eletrônicos de manuseio e armazenamento do 

processamento de informações do processo eletrônico a digitalização, que é a conversão dos 

documentos, originalmente escritos em papel, para o formato digital. 
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No sistema eletrônico, as citações, intimações e notificações, inclusive as referentes à 

Fazenda Pública, podem ser feitas por meio eletrônico, na forma do que prevê o art. 9º da Lei 

11.419/200620. Tal autorização legal traz vantagens práticas de eficiência e de custos, pois, 

por exemplo, são válidas as Cartas Precatórias transmitidas por meio eletrônico. Isto tem 

reflexos tanto nos custos de envio e na prática são extremamente morosos e é comum que 

muitos processos dependam delas para seu devido prosseguimento. Desta maneira, o juízo 

originalmente competente pode encaminhar ao juízo de outra Comarca o pedido por meio 

eletrônico, o que agiliza fases do processo deprecante como explica Abrão (2015, p. 12): 

Atualmente, as precatórias transitam com prazo mínimo de cumprimento de 

seis meses; ao contrário, as rogatórias percorrem prazo flexível, quando 

cumpridas, de dois a quatro anos. Assim, a transmissão feita por meio 

eletrônico se apresenta impressionantemente moderna e define modelo 

absolutamente plausível para reduzir as distâncias. 

 

No mesmo sentido, Shime (2009, p. 13) afirma que: 

As vantagens, não apenas da intimação eletrônica como do processo e 

diários eletrônicos, são a facilidade de manuseio e arquivo, da celeridade na 

movimentação processual e até mesmo no aspecto ecológico, ao dispensar o 

uso de papel e demais materiais necessários à autuação impressa. Para a 

intimação, a forma eletrônica também é vantajosa porque desonera a 

estrutura do Judiciário para o atendimento aos advogados e a estes, pela 

desnecessidade de deslocamento físico aos fóruns e tribunais. Repercute 

ainda economicamente, se comparada com a intimação via correio. 

Quando a comunicação não puder ser realizada por meio eletrônico e por algum 

motivo for realizada com suporte em papel, este deverá ser digitalizado e juntado aos autos 

digitais, por isso os fóruns devem deixar à disposição das partes os equipamentos necessários 

à conversão. Posteriormente, a informação em papel deverá ser destruída. É necessário 

pontuar que as citações, por darem início e terem repercussões na validade do processo deve- 

se ter mais cuidado em seu emprego como bem assevera Almeida Filho (2015, p. 270): 

Citação por meio eletrônico ainda é prática não aconselhada e felizmente o 

texto legal ressalva que a mesma poderá assim proceder. Não se trata de 

norma de direito cogente. Ocorrendo a citação nos termos das legislações 

específicas, nada impede que haja uma digitalização com autenticação 

eletrônica e a certificação nos autos de sua juntada. (grifo do autor) 

 

20 
A lei traz ainda outras consequências interessantes na mesma linha de automação, isto porque permite a 

distribuição da petição inicial, bem como estabelece que a juntada de petições de qualquer natureza, em formato 

digital, nos autos de processo eletrônico, possa ser feita diretamente pelo advogado, sem nenhuma interferência 

do cartório ou secretaria judicial. Nestes casos, os advogados assumem total responsabilidade pela qualidade das 

informações que trazem aos autos, pois não existe mais um intermediário entre ele e a organização do conteúdo 

da informação processual. O interessante deste procedimento é a agilidade além do que o art. 10 também contém 

a regra da tempestividade até meia-noite, mas traz outra novidade: a indisponibilidade do sistema por motivo 

técnico prorroga automaticamente para o dia seguinte o prazo que estiver vencendo na ocasião, pois podem 

ocorrer quedas de energia elétrica, falhas no sistema ou programa e até problemas de manutenção e de 

atualização, o que inclui tentativas de invasão no sistema por hackers entre outros problemas. 
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A modernização que preconiza a lei inicia desde a petição inicial, passando pela 

instrução e vai até a superação do modelo de armazenamento das informações processuais 

com suporte em papel para o formato eletrônico conforme art. 11 da lei, que estabelece o 

documento digital é considerado original para todos os efeitos, desde que garantida sua 

origem e haja conhecimento do signatário e ainda positiva que as informações digitais 

(extratos e documentos digitalizados) dos órgãos públicos têm o mesmo valor probatório que 

os originais. Neste cenário, o magistrado pode determinar que os documentos sejam enviados 

por meio eletrônico os documentos necessários à instrução conforme consta no art. 13. 

 

Já o art. 14 institui uma linha clara de atuação de política judiciária, ao sugerir que os 

sistemas que vierem a ser desenvolvidos utilizem, preferencialmente, programas de código 

aberto, que sejam acessíveis pela internet, privilegiando-se sempre a padronização. Isto 

influencia e muito na própria dinâmica de organização judiciária e a tecnologia deve ser 

pensada em suas amplas possibilidades como apontam Caldas e Silva (2016, p. 24): 

Na prática forense, tais ideias já foram albergadas pela Lei do Processo 

Judicial Eletrônico (Lei n. 11.419/06), a qual trouxe várias mudanças no que 

tange à organização administrativa do chamado processo colaborativo. Em 

suma, diante do contínuo avanço dos meios de comunicação eletrônica, é 

inevitável uma integração dos cenários político, jurídico, econômico, 

ambiental e social, nos quais a tecnologia ganha espaço e utilidades nunca 

antes pensadas. 
 

A adoção e a gradual implementação do processo eletrônico provoca o renascimento 

da esperança de enfrentamento à morosidade da prestação jurisdicional21. Porém, a Lei 

sozinha não é capaz de acabar com todas as inconsistências do sistema, ainda mais quando se 

trata de tecnologias que se “renovam” diariamente. A Lei 11.419/2006, em seus 22 artigos, 

traz mudanças na estrutura de auxílio às demandas judiciais e como toda mudança encontra 

refratários e adeptos, mas essa inovação tem seu valor como lembra Abrão (2015, p.9): 

A principal virtude do processo eletrônico é de permitir não apenas o 

acompanhamento de etapas e fases procedimentais, mas, sobretudo, priorizar 

velocidade compatível com a natureza do litígio. Referida estrutura peca por 

algumas falhas, mas, ao mesmo tempo, consegue reunir maiores vantagens e 

trabalhar, plenamente, suficiente banco de dados que armazena o histórico 

do processo. Concretamente, os elementos do processo por meio eletrônico 

transmitem, desde a inicial até a decisão final com o trânsito em julgado, 

uma série de etapas e procedimentos, livres de papel, ou de volumes, o que é 

essencial para o reconhecimento da credibilidade de um judiciário de amplo 

acesso democrático. 
 

21 
De acordo com o Relatório Justiça em Números – 2017, cerca de 70,1% dos novos processos judiciais foram 

propostos pelo sistema digital. Vale o destaque para a Justiça do Trabalho que na média nacional apresenta 92, 

1% de informatização, onde apenas 05 (cinco) dos Tribunais estão abaixo dos 100% de virtualização. Em sentido 

oposto, a Justiça Eleitoral, apresenta apenas 0,1% de processos digitalizados. 



28 
 

 

 
 

Acolher o processo eletrônico e melhorá-lo à proporção em que forem surgindo as 

necessidades - afinal, a tecnologia tem este natural viés de fungibilidade-; é garantir ou ao 

menos buscar a maior eficiência na prestação jurisdicional com maior celeridade e economia 

processual. Nota-se que esforços têm sido empreendidos para proporcionar um melhor 

direcionamento do processo eletrônico no seu propósito. Da mesma maneira, o texto da lei 

não pode ser visto como definitivo, pois mudanças, atualizações e a evolução são corolários 

do mundo digital. Neste sentido, Silva e Souza (2015, p.15) afirmam que: 

Não há como negar que esta nova forma de guiar o processo judicial, causa 

certo receio aos aplicadores do direito. No entanto, isto ocorre em razão de 

que, como toda a inovação, o processo judicial eletrônico está sendo 

gradativamente descoberto, desmistificado e implantado. As grandes 

mudanças não se estabelecem do dia para a noite, evoluem com o passar do 

tempo. Além disso, o processo judicial eletrônico gera muitas dúvidas a 

respeito da sua credibilidade, sendo que estas que estão pouco a pouco sendo 

sanadas, não só pelo entendimento doutrinário e jurisprudencial, mas pela 

própria lei, a qual busca incessantemente formas de garantir a segurança dos 

atos realizados por meios eletrônicos. 

O processo judicial eletrônico, que surgiu muito em razão do que prescreveu a  

Emenda Constitucional nº 45/2004, que alçou a celeridade a um mandamento constitucional, 

surge como uma das frentes no difícil combate à morosidade da prestação jurisdicional. De 

fato, a Lei nº 11.419/2006, tem em certa medida mais um caráter principiológico do que 

prático, talvez, por isso mesmo, o legislador autorizou os tribunais e o próprio CNJ a 

regulamentarem as situações fáticas de maneira a acompanhar a evolução tecnológica que é 

constante. Neste sentido, Isaia e Puerari, (2012, pp. 126-127): 

O processo digital se enquadra na busca pelo alcance da jurisdição, 

adequando o Poder Judiciário à realidade atual dos mecanismos 

tecnológicos. Por conta disso, não se pode olvidar que princípios 

constitucionais do processo servem como verdadeiras escoras na  

manutenção do equilíbrio do sistema e, assim, a virtualização do processo 

deve vir acompanhada dessas garantias constitucionais processuais. 

 

De qualquer forma, admite-se que entre vantagens e ajustes, o processo judicial 

eletrônico, com suas características e princípios próprios representa uma quebra de paradigma 

e com as devidas e eventuais correções de rota, a informatização judicial representará em 

curtíssimo prazo muitos avanços rumo ao acesso amplo à Justiça, tanto no aspecto formal 

quanto material. A sociedade da informação clama constantemente por inovações 

tecnológicas e o processo judicial eletrônico, que ainda não foi implantado em 100% do 

território nacional, mas já representa avanços quanto à celeridade e economia processual. 

Ante esta realidade, será que é necessário revisitar os consagrados princípios processuais para 

adequá-los ao sistema digital? Há novos princípios processuais devido ao processo eletrônico? 
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1.2. Características, princípios específicos e condicionantes do sistema eletrônico 

 
 

O processo judicial com suporte eletrônico é o ‘carro chefe’ da atualização pela qual 

passa o Poder Judiciário brasileiro; é um retrato da informatização da sociedade a qual serve. 

Por isso, faz-se necessário pontuar que o sistema processual eletrônico não é uma simples 

transposição dos autos com o tradicional suporte em papel para um suporte eletrônico. Não é  

a mera transferência da manipulação dos dados processuais por meio do computador, pois o 

sistema processual eletrônico traz em si inflexões nas próprias características do processo 

judicial e da própria teoria geral do processo. Neste sentido, Isaia e Langner (2015, p.179): 

“Indiscutivelmente, o processo judicial eletrônico representa uma alteração considerável, pois 

não se trata mais de alterar atos processuais determinados, mais todo um instituto jurídico já 

secularizado: o processo escrito materializado”. 

A tramitação processual pela sistemática eletrônica altera bastante as características da 

dinâmica processual onde são automatizadas várias atividades burocráticas. Pode-se apontar, 

como exemplos, na perspectiva da Advocacia, a economia financeira e a comodidade em 

peticionar; o fim ou a minoração da quantidade de impressões em papel; a desnecessidade de 

deslocamentos a fóruns para acompanhar as movimentações dos processos, mesmo fora do 

horário de atendimento físico dos fóruns, além do horário estendido para os protocolos, que 

podem ser feitos até às 23h59 do dia dos respectivos prazos de vencimento entre outras 

características próprias do sistema eletrônico como explicam Caldas e Louzada (2013, p.110): 

Os atores processuais deixaram de se preocupar com tarefas mecânicas e 

burocráticas, passando a dedicar-se as de inteligência, fazendo com que o 

trabalho prestado se torne mais útil e mais veloz. Somado a isso, a 

otimização de pessoal no judiciário se mostrou um dado importante, pois os 

serventuários passaram a ser mais bem aproveitados, acabando com serviços 

rotineiros e braçais para prestar um serviço de melhor qualidade. 

Na prática, o processo eletrônico é um tipo de plataforma virtual disponibilizada por 

meio de softwares e outros programas22 próprios nos quais, mediante acesso à internet, 

tramitam as ações judiciais levadas ao conhecimento e decisão do Poder Judiciário. 

 
22 

Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou 

codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de 

tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital 

ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Por definição, uma página de internet não 

é um programa, mas um conjunto de caracteres convertido em textos e imagens em linguagem própria de 

programação computacional, porém, as páginas destinadas à tramitação do processo judicial eletrônico são sim 

softwares desenvolvidos para esta função específica. Insta destacar que, por se tratar de tramitação via internet, a 

segurança das transações exige a certificação digital do operador, que na prática é a assinatura digital que 

reconhece a autenticidade dos documentos e das informações prestadas. 
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Diante desta sistemática própria, as características e princípios desta forma processual 

são diferenciados em relação ao processo com suporte em papel, sendo necessário revisitar 

consagrados institutos. Uma das características mais claras é a de não se utilizar o papel, mas 

não é a única como bem lembra Abrão (2015, p.15) "O nascimento do processo virtual on line 

participa da ideia de atender ao preceito do tempo razoável de duração do procedimento, 

eliminando por completo o uso do papel, permitindo completamente o acesso, desde o início 

até a coisa julgada, do caminho on line". Noutro ponto, Abrão (2015, p.9) assevera que: 

A principal virtude do processo eletrônico é de permitir não apenas o 

acompanhamento de etapas e fases procedimentais, mas, sobretudo, priorizar 

velocidade compatível com a natureza do litígio. Referida estrutura peca por 

algumas falhas, mas ao mesmo tempo, consegue reunir maiores vantagens e 

trabalhar, plenamente, suficiente banco de dados que armazena o histórico 

do processo. Concretamente, os elementos do processo por meio eletrônico 

transmitem, desde a inicial até a decisão final com o trânsito em julgado, 

uma série de etapas e procedimentos, livres de papel, ou de volumes, o que é 

essencial para o reconhecimento da credibilidade de um Judiciário de amplo 

acesso democrático. 

O PJE apresenta vantagens indiscutíveis em relação ao processo judicial com suporte 

em papel, principalmente no que tange à celeridade, à segurança, à economia de custos 

operacionais, orçamentários e ambientais, também traz vantagens em relação ao dinamismo e 

à modernidade, no sentido de poupar arquivos e prateleiras para a manutenção de documentos 

e papéis impressos dos volumes que se acumulavam outrora. Atheniense (2010) afirma que os 

princípios processuais devem ser aplicados em conjunto com o disposto na Lei nº 

11.419/2006, de maneira a possibilitar o seu alcance sem trazer prejuízo ao indivíduo, atuando 

na supressão das lacunas e na integração da ordenação23 jurídica. 

Não se nega que o processo é um ‘meio’ para se efetivar direitos materiais, mas 

também carrega o potencial de atuar em escopos metajurídicos, atuando nas relações e valores 

sociais e políticos. Considerando-se que o processo judicial eletrônico é um ‘novo’ meio de 

tramitação dos processos, bem diferente do processo comum com suporte em papel, não 

apenas altera a materialidade física dos autos, mas sim altera em muitos aspectos a consagrada 

lógica processual, principalmente em relação à comunicação das partes com o processo, no 

que diz respeito à acessibilidade, à instantaneidade, à interatividade, à automaticidade, à 

temporalidade e outras características privativas do processo por meio digital. 

23 
Ordenação é utilizada no lugar de “ordenamento”, pois consideramos como correto os ensinamentos do 

gramático Napoleão Mendes de Almeida que justifica o termo na sua relação com as chamadas “Ordenações 

Afonsinas”, “Ordenações Filipinas” etc. Seria este um termo traduzido erroneamente para o português como 

“ordenamento”. In: ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Dicionário de questões vernáculas. São Paulo: Caminho 

Suave, 1981, p. 217. Este também é o entendimento de Newton De Lucca com o qual compartilhamos. In: DE 

LUCCA, Newton. Da Ética geral à Ética empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p.234. 
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O Processo Judicial Eletrônico, cujo intento principal é a modernização do sistema de 

prestação jurisdicional e sua consequente eficiência, o que em certa medida vem sendo 

alcançado, quando, por exemplo, evitam-se “tempos mortos” como na autuação e também 

economiza gastos com combustíveis fósseis, por exemplo, no transporte dos volumes e evita o 

gasto com papel e energia elétrica além de outras vantagens como bem sintetizam Rotta; 

Vieira; Rover e Sewald Júnior (2013, p.132) “O uso de sistemas informatizados 

especializados pode resultar em celeridade e produtividade, principalmente na execução de 

tarefas mais rotineiras e repetitivas, com a eliminação do chamado tempo morto do processo”. 

Independentemente dos debates existentes sobre a influência do processo eletrônico, o 

seu diálogo com alguns institutos do Direito Processual, a partir dessa nova maneira de 

representar o processo judicial, é inegável. Este é o caso do princípio constitucional da 

razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/1988), pois as experiências com o 

processo judicial eletrônico indicam que há uma significativa melhora no tempo de sua 

tramitação pelo fato, por exemplo, de que os autos do processo começaram a ser armazenados 

em servidores ou mídias digitais, de modo que os usuários podem levar grandes quantidades 

de processos e acessá-los de vários locais sem estar vinculado a um fórum ou mesmo a um 

horário específico. Na prática, muitas ferramentas e soluções já estavam incorporadas, mas a 

partir de então foram apresentadas as condições para maior aprofundamento e uma total 

mudança de rumo na maneira de concretizar a jurisdição pela via eletrônica. 

Pelo que se consegue deduzir da leitura dos principais dispositivos da Lei 

11.419/2006, o escopo principal do processo eletrônico é o de gradualmente conseguir com 

que todas as etapas e fases do processo judicial sejam realizadas por meio eletrônico, claro 

que as instruções, em sua grande maioria, continuarão a ser realizadas na presença física do 

Magistrado, principalmente nas instruções criminais, mas de qualquer forma, a tecnologia vai 

estar presente, pois as partes, por exemplo, não mais ‘levam’ ao final uma cópia da ata, a qual 

é oferecida via internet algum tempo após o término da instrução. 

 

A automatização do processo traz em sua essência a eliminação de diversas etapas 

‘mortas’, pois o protocolo de petições, juntada de documentos, autuação, numeração dos 

documentos, a certificação, a contagem de prazos e outras atividades que antes eram feitas 

manualmente por servidores da justiça, agora são automáticos e feitos em regra, pelas próprias 

partes ou pelo programa de computador do sistema processual e tudo isso a qualquer tempo, 

respeitando os prazos processuais é claro, mas com a vantagem de que pode ser à distância. 
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Neste ponto, bom ressaltar a acessibilidade vinculada ao processo eletrônico. Em certa 

medida, a figura do advogado presente nos balcões das secretarias e varas dos fóruns vem 

desaparecendo paulatinamente. No mesmo sentido a situação da ‘carga’ dos autos também, 

pois as partes não precisam ‘levar’ os autos dos processos para examiná-los em suas 

respectivas casas e escritórios, aliás, podem fazê-lo por meio do computador e não mais 

fisicamente. Deste sistema surge ainda a vantagem de que não mais há prazos subsequentes e 

sim comuns para o exame dos autos. Assim, se ganha algum tempo em relação à celeridade 

processual. Neste contexto, há ainda o fato de que o servidor não precisa mais se deslocar 

perante as prateleiras ou depósitos na busca de volumes de processos, tudo é virtual, com um 

teclar de números as informações dos processos surgem nos monitores dos computadores. 

Tudo isto tem sua importância, mas é preciso frisar que o processo judicial eletrônico, 

ao oposto do que pode aparentar, não é uma simples cópia digitalizada dos volumes comuns 

de um processo judicial ou ainda o mero escaneamento24 de documentos. Na verdade trata-se 

de uma grande estrutura que segue uma nova e moderna lógica que conecta em rede pessoas, 

softwares e máquinas, o que permite a interação constante e em tempo real dos sujeitos 

processuais através da internet e principalmente de meios de interface que levam a um mais 

rápido, mais democrático, mais célere e automatizado processo judicial. Não é só a ausência 

do papel, é a quebra de paradigma no que tange ao desenvolvimento de uma racionalidade em 

rede como ensina Almeida Filho (2015, p.50): 

Para uma nova teorização do Direito Processual, será preciso enfrentarmos a 

questão da jurisdição em ambientes informatizados. Esta se apresenta a 

maior preocupação quando quebramos um paradigma dentro da  sociedade 

da informação. Estamos diante de uma nova sociedade da informação, ou, 

pelo menos, diante de novas concepções, antes não alcançadas por nossos 

antepassados, nem mesmo na ficção científica, que pode ser concebida com  

a terminologia sociedade da informação tecnológica. (grifo do autor) 

É necessário questionar se são necessárias mudanças de regras processuais dos dois 

lados, tanto no sentido da necessária e constante informatização do processo, mas sem 

esquecer-se dos “analfabetos digitais” 25, que podem ser tanto os autores e réus, até mesmo 

advogados que devem se ambientar à nova sistemática sob pena de exclusão profissional. 

 
24 

Escaneamento é a ação de escanear, que é um neologismo advindo de passar algo para formato digital ou de 

digitalizar um documento, foto ou imagem utilizando-se um scanner (escâner). O scanner é um aparelho ou 

mecanismo em que dados, documentos, imagens entre outros são captados e codificados através de um feixe 

eletrônico e podem ser reproduzidos em computador, ou seja, digitaliza papéis ou imagens. 
25 

Ainda que o acesso à internet não seja a garantia de “cultura digital”, este é um critério a ser considerado para 

se avaliar a inclusão digital. Assim, a pesquisa The Inclusive Internet: Mapping Progress 2017, do jornal The 

Economist, revela que o Brasil é o 18º colocado em um ranking de 75 países no que tange ao acesso à internet. 

Disponível em: https://theinclusiveinternet.eiu.com/explore/countries/performance. Acesso em: 22 out. 2017. 
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Diante deste cenário, onde o processo judicial eletrônico tem se tornado mais presente 

e, segundo dados do CNJ, que em seu Relatório Justiça em Números-2017, revela que nos 

últimos 8 (oito) anos da série histórica, 67,7 milhões de novos processos ingressaram no 

Judiciário pela via eletrônica, é necessário questionar como, por exemplo, se comportarão 

eventuais Advogados e usuários não adaptados ao sistema. Será que haverá ou já está havendo 

exclusão profissional? Como se comportam os analfabetos digitais ao procurarem o Judiciário 

para a busca de eventuais direitos pela via eletrônica? 

Pela crescente utilização do sistema processual eletrônico demonstrada pelo CNJ, em 

alguns anos será a regra e o processo com suporte em papel, que já míngua, será exceção, por 

isso, a perspectiva é de que o conhecimento em informática é e será cada vez mais um 

pressuposto fundamental para os operadores do Direito, principalmente Magistrados, 

Promotores, Advogados e Servidores, que de fato estão precipuamente incumbidos de 

manejar os processos e por isso devem se adaptar às ferramentas tecnológicas para a 

operacionalização do sistema processual eletrônico bem como suas ferramentas digitais. 

No mesmo sentido, devem-se levar em conta eventuais exercícios do instituto do jus 

postulandi, que é em suma, a capacidade postulatória das próprias partes para requererem em 

juízo alguma prestação jurisdicional. De fato, o instituto vige na ordenação jurídica brasileira, 

principalmente em matérias trabalhistas, consumeristas, de Juizados Especiais entre outras. 

Cada uma destas possibilidades de postulação em nome próprio tem sua especificidade a 

depender do tipo da demanda, porém em comum todas tem o fato de estarem atualmente 

envoltas em um ambiente tecnológico para o deslinde das suas respectivas demandas devido 

ao processo eletrônico26. Neste cenário depreendem-se duas situações: os analfabetos digitais 

já eram analfabetos processuais e funcionais e já não eram capazes de exercer seus direitos 

sozinhos independentemente de ser pelo sistema eletrônico ou não e por isso continuarão 

carecendo de auxílio de Advogados e Servidores; ou, estas pessoas já tem alguma 

familiaridade com a informática e poderão aprender a exercer seus direitos pelo novo sistema 

e na prática, pela ‘menor’ burocracia processual, a dificuldade eletrônica é superada. 

 

26 
Para fins metodológicos a que este trabalho se propõe, não se aprofundam questões sobre a necessidade das 

partes leigas conhecerem um mínimo de informática ou de tecnologia para postularem exercendo o direito ao jus 

postulandi mesmo quando se deparam com o processo judicial eletrônico. Nestes casos, a própria Lei 

11.419/2006 determina a digitalização de documentos e o apoio de servidores para o auxilio as partes leigas na 

proposição de demandas através do sistema eletrônico. O objetivo aqui é destacar que independentemente das 

partes estarem ou não habituadas ao uso da informática, elas estarão ainda que indiretamente vinculadas a ela 

quando propõe demandas em juízo, já que o processo eletrônico é uma realidade irreversível. Por tudo isso, 

afirma-se que os operadores do Direito, principalmente magistrados, advogados, promotores, servidores estão 

obrigados a conhecer um mínimo de informática jurídica para operacionalizar o sistema processual eletrônico. 
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Fato é que, como função essencial à administração da Justiça, a Advocacia é sim a 

função que nesta sistemática processual eletrônica deve ter maior ‘maleabilidade’ para exercer 

seu ofício diante das novas tecnologias. Neste sentido, Barreto (2013, online) bem afirma: 

O exercício da advocacia sempre acompanhou a evolução da sociedade. As 

petições manuscritas foram substituídas pelas datilografadas e hoje são 

digitadas e transmitidas aos sistemas de peticionamento eletrônico. A quebra 

de paradigma provocada pelo processo eletrônico provoca natural 

insegurança diante do novo, mas também é recebida como a concretização 

da advocacia em tempo real, exercida de qualquer lugar, a qualquer hora. 

Com as novas características e princípios do processo judicial eletrônico, o Advogado 

militante deve adaptar-se e conhecer as rotinas tecno-jurídicas do suporte processual27. Não é 

o fato de saber lidar apenas com o computador, fato este já corriqueiro no cotidiano dos 

escritórios desde que os computadores e as impressoras substituíram as saudosas máquinas de 

escrever28. Não se trata apenas de ‘usar’ a máquina computacional, mas sim saber como 

manusear as várias ferramentas digitais e os programas como lembra Barreto (2013, online): 

A inclusão digital do advogado adquire contornos especiais de dificuldade, 

pois não basta apenas saber operar o computador: é indispensável conhecer e 

aprender a operar quarenta e seis sistemas de processamento eletrônico 

distintos, que fazem uso de programas, assinadores e aplicativos 

absolutamente diversos, instalar a cadeia de certificação digital da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, conhecer o funcionamento do 

certificado digital e aprender a gerenciar as senhas de acesso. Melhor sorte 

não sorri ao sistema único ‘PJe’ desenvolvido pelo Conselho Nacional de 

Justiça uma vez que a cada atualização de versão é necessário reaprender o 

sistema. Em seu processo de informatização, rápido e inseguro, o Poder 

Judiciário jamais se importou em promover a inclusão digital dos usuários 

do sistema, ou ao menos amenizar as agruras vivenciadas pela advocacia 

decorrentes de falhas dos sistemas informatizados. 

De fato, problemas oriundos da informatização da justiça são realmente intrincados e 

para serem amenizados não dependem unicamente de quem os opera, mas de todos os 

segmentos envolvidos. A virtualização dos processos é irreversível, por isso não pode ser 

conduzida de forma autônoma pelos tribunais e deve contar com a participação da OAB. 

 

27 
Interessante relato sobre as dificuldades dos Advogados frente às novas tecnologias, principalmente os mais 

idosos, é encontrado no artigo de Antonio Fernando Pinheiro Pedro, “Justiça eletrônica e exclusão digital”, no 

qual relata as agruras e dificuldades dos profissionais diante da realidade digital e chega a tratar da segregação 

profissional. PEDRO, Antonio Fernando Pinheiro. Justiça eletrônica e exclusão digital. Disponível em: 

http://www.theeagleview.com.br/2017/02/justica-eletronica-e-exclusao-digital.html. Acesso em: 20 set. 2017. 
28 

Para amenizar e apoiar a Advocacia em eventuais dificuldades com as novas tecnologias, a Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB, por meio do seu Conselho Federal, desde 2013 iniciou a instalação dos núcleos de 

inclusão digital para auxiliar os Advogados das suas rotinas. A instalação dos núcleos é coordenada pelo 

Conselho Federal da OAB, em parceria com a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência  dos  

Advogados (Concad), o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA),  as 

Escolas Superiores de Advocacia (ESAs) e as Seccionais da OAB. O objetivo é auxiliar e incluir  digitalmente  

os Advogados. Disponível em: http://www.oab.org.br/noticia/25518/sistema-oab-planeja-nucleo-de-inclusao- 

digital-para-advogados. Acesso em: 22 set. 2017. 

http://www.theeagleview.com.br/2017/02/justica-eletronica-e-exclusao-digital.html
http://www.oab.org.br/noticia/25518/sistema-oab-planeja-nucleo-de-inclusao-
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O problema da inclusão digital deve ser estudado de forma ampla e não restrita a seara 

da ‘Justiça Virtual’. É claro que este fator é de extrema relevância ao processo judicial 

eletrônico e deve ser pensado dentro das políticas de acesso à justiça e de eficiência da 

prestação jurisdicional, pois não há como negar os avanços e facilidades da informatização do 

processo, mas não se pode deixar de refletir sobre o real acesso aos usuários do sistema. Tanto 

advogados como usuários comuns, servidores, magistrados e demais atores processuais se 

vêem obrigados a lidar com ferramentas tecnológicas sob pena de serem alijados da rotina 

forense ou ao menos, segregados temporariamente. 

De toda sorte, independentemente da adaptação das pessoas, que devem ser olhadas 

em relação aos casos concretos, fato é que as instituições como a OAB, o Poder Judiciário e 

os Governos Federal e Estaduais devem primar por realizar a inclusão digital para dar 

liberdade às pessoas diante a irrefreável tecnologia, seja para participar do processo judicial 

de forma qualificada, seja para participar da própria vida social. Hoje e no porvir, a inclusão 

digital traz embutida em si ares de “liberdade” no sentido dado por Bauman (2001, p. 26): 

“Liberta-se” significa literalmente libertar-se de algum tipo de grilhão que 

obstrui ou impede os movimentos; começar a sentir-se livre para se mover 

ou agir. “Sentir-se livre” significa não experimentar dificuldade, obstáculo, 

resistência ou qualquer outro impedimento aos movimentos pretendidos ou 

concebíveis. 

Os profissionais habituais e os eventuais ingressantes na seara jurídica devem ter; se 

não hoje ao menos em breve; um mínimo de domínio das ferramentas tecnológicas de 

operação do sistema para não serem excluídos não somente da sistemática processual digital, 

mas sim da própria vida social que a cada dia está mais ‘virtualizada’. 

A liberdade profissional do Advogado, Magistrado, Servidores e demais interessados 

em manejar o processo judicial eletrônico passa imperiosamente por conhecer o sistema e 

suas ferramentas de operabilidade, mas também, conhecer suas regras e princípios29. É 

necessário se repensar alguns dos tradicionais princípios processuais e por que não incluir 

outros específicos do contexto processual eletrônico. Para que ocorra esta transição, os 

princípios peculiares do processo judicial eletrônico ganham importância ímpar. 

 

29 
Adotam-se aqui as lições de Robert Alexy sobre conceituação e emprego dos princípios como mandamentos 

de otimização. De acordo com Alexy, a definição dos princípios como mandamentos de otimização decorre do 

fato de eles serem normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das 

possibilidades jurídicas e reais existentes, sendo que as possibilidades jurídicas são determinadas pelos  

princípios e regras em oposição. As regras, por sua vez, são mandamentos definitivos, que só podem ser 

cumpridos ou não, de forma que, se forem válidas, devem ser cumpridas exatamente como exigido. Para saber 

mais se recomenda a leitura de: ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso 

da Silva. 1ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 
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A informatização deve ser vista e implementada como um instrumento para gerar 

efetividade do processo e ao mesmo tempo garantir celeridade e maior eficiência na prestação 

jurisdicional e a Lei 11.419/2006, com seu evidente caráter principiológico, veio muito em 

resposta aos clamores sociais e independentemente das formalidades terminológicas traz 

regras gerais para a modernização da prestação jurisdicional. 

O uso intenso da internet, a obrigatoriedade da certificação digital entre outras 

características próprias fazem com que surjam também princípios inerentes do processo 

eletrônico. O meio pelo qual tramita o processo judicial altera a relação principiológica da 

relação e da percepção dos interlocutores processuais. Conforme Atheniense (2010), partindo 

de uma abordagem pragmática, os novos princípios, próprios do processo eletrônico, seriam 

os seguintes: da universalidade, da ubiquidade judiciária, da uniformidade, da formalidade 

automatizada e da obrigatoriedade. Outros autores, como Chaves Júnior (2010), reconhecem 

além destes, outros princípios específicos relativos ao processo judicial eletrônico. 

Princípio da universalidade é relacionado ao fato de o processo eletrônico ter a 

viabilidade de ser empregado em todos os atos processuais e tipos de processos judiciais. Ele 

apresenta múltiplas referências neste sentido e a própria Lei nº 11.419/2006 deve ser aplicada 

genericamente a todos os graus de jurisdições e esferas processuais. A lei, in tese, autoriza 

tratamento processual isonômico, que não poderá ser diferenciado em todos os tipos de 

processos como lembra Almeida Filho (2015, p. 58) “Admitimos que o procedimento 

eletrônico deva ser adotado para qualquer tipo de demanda, independentemente de seu objeto 

ou do processo (conhecimento, cautelar, execução), com ressalvas a meios eletrônicos para a 

oitiva de acusado, em interrogatório”. 

Princípio da ubiquidade judiciária preconiza que a partir do uso da internet, como 

meio de acesso ao processo judicial eletrônico, o próprio conceito legal espacial de divisão da 

circunscrição judicial física centralizada nos feitos estará tacitamente revogado. Claro que não 

se exterminará as regras de competência territorial, que em muitos tipos de processo são 

absolutas, mas estará esta circunstância mitigada na medida, por exemplo, de cumprimento de 

precatórias ou mesmo de peticionamento à distância entre outros fatores. 

Princípio da uniformidade, segundo Atheniense (2010), corresponde à unificação 

dos atos que compõem o processo eletrônico e à necessidade de uniformidade dos sistemas 

dos tribunais, exigindo-se a sua compatibilidade. Aqui entra a participação ativa do CNJ e a 

regulamentação a nível nacional dos procedimentos em meio eletrônico. 
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Princípio da formalidade automatizada diz respeito à automatização dos ritos 

processuais, com a eliminação de atividades meramente burocráticas e principalmente dos 

‘tempos mortos’, que muito atrasavam os processos, pois havia a necessidade de 

movimentação física, colocação de numeração e de carimbos entre outras atividades manuais 

realizadas tanto pelas partes como por servidores da justiça que agora são realizados 

automaticamente pelo sistema. Este princípio relaciona-se intimamente com a informática 

jurídica e com a programação acertada das máquinas para realizar as tarefas repetitivas que 

antes eram feitas por seres humanos e podem ser atribuídas às máquinas sem a perda da 

qualidade, permitindo que os seres humanos dediquem-se mais as atividades intelectuais. 

Princípio da obrigatoriedade relaciona-se com a necessidade do meio digital/virtual 

para a atuação no processo eletrônico. Todas as peças e movimentações processuais devem 

obrigatoriamente ser realizadas pelo ambiente virtual e se por algum motivo específico algum 

documento físico carecer integrar o processo, este deverá ser “virtualizado” para tanto. 

Conforme Atheniense (2010), o princípio tem validade desde que os autos estejam 

integralmente em formato digital, assim, a obrigatoriedade somente tem lugar quando os autos 

do processo já estiverem integralmente em formato digital. 

Além destes princípios apontados por Atheniense (2010), há outros tão importantes 

quanto indicados por Chaves Júnior (2010), que por sua vez, propõe um diálogo mais 

filosófico e apresenta sete outros novos princípios específicos para o processo judicial 

eletrônico: da imaterialidade; da conexão; da intermidialidade; da interação; da hiper- 

realidade; da instantaneidade; da desterritorialização. 

Princípio da imaterialidade está ligado à circunstância de que os autos passam a ser 

imateriais, digitais; deixam de ser volumes físicos, palpáveis e passam a ser virtuais, 

acessíveis através dos computadores. Chaves Júnior (2010, p. 25) aduz que “Desmaterializar 

não significa, evidentemente, a passagem para o mundo místico, espiritual ou coisa que o 

valha, mas simplesmente a passagem do  mundo  dos  átomos,  da matéria,  para  o  mundo 

dos bits, ou seja, para o mundo lógico ou formal, para o mundo da linguagem das máquinas". 

Como se trata da linguagem binária, suas características vão além da comunicação- 

informação, pois é também se relacionam com a transmissão e com a conexão. O ‘novo’ 

processo também é um processo linguístico que serve para estabilizar a demanda judicial.  

Este princípio aponta ainda para a flexibilidade processual, cujo protagonismo é dado pelos 

seus atores, que moldarão uma concepção mais democrática do processo judicial. 
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Princípio da Conexão, segundo Chaves Júnior (2010), está ligado ao fato de que o 

processo eletrônico é um processo em rede, conectado na perspectiva tecnológica e também 

social, vinculando pessoas, programas e computadores de maneira interespacial e até 

atemporal. A conexão é reticular, na qual o fluxo das informações deixa de possuir uma 

linearidade rígida comum no tempo-espaço. Os eventos sucedem-se em fluxos com o auxilio 

da internet. Sua transmissão é incessante, a publicidade é uma realidade virtual e efetiva. A 

separação entre os processos (autos) e o mundo deixa de existir momentaneamente, ante a 

possibilidade das conexões por hipertexto30 (links). 

O processo passa a ser menos segmentado, no qual o prazo processual deixa de ser um 

conceito estagnado, implicando a substituição da preclusão lógica pela indução preclusiva. 

Este princípio determina uma vigilância perene e em tempo real onde a responsabilidade das 

partes é aumentada e tem, como contrapartida, o alargamento de sua participação chegando a 

ser possível pensar-se em uma espécie de ‘deformalização’ do processo. A conexão é 

igualmente inquisitiva, pois faculta ao juiz decidir sobre a inserção de informações (fatos) que 

estão na rede e passíveis de serem conectados ao processo. 

Princípio da intermidialidade dá-se pelo fato de no sistema eletrônico, permitir-se 

além de documentos escritos em língua vernácula, a possibilidade de conter outros tipos de 

mídias. O meio eletrônico não é estável em um único meio de comunicação e informação, 

uma vez que são permitidos registros em linguagem escrita, imagens, áudio e audiovisual. 

Princípio da interação ocasiona a revisão do princípio do contraditório, no qual o 

contraditório ocorre de maneira mais intensa e em tempo real. O contraditório é a chance das 

partes participarem do processo, com igualdade de oportunidades. Uma atuação virtual no 

processo, em razão de seu caráter instantâneo, possibilita uma participação mais ampla e 

exponencial. Para Chaves Júnior (2010, pp. 34-35), temos mais interação do que contradição: 

O princípio da interação é, assim, um plus em relação ao contraditório 

tradicional, pois incorpora também um aspecto substancial, de compromisso 

com a verdade e com a realidade virtual. Enfim, o princípio do contraditório 

está mais ligado, portanto, à democracia procedimental, competitiva, ao 

passo que o princípio da interação decorre de uma nova visão política, 

participativa e colaborativa. 
 

30 
Hipertexto é o termo que remete a um texto ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de 

blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas, no meio digital, 

denominadas hiperlinks, ou simplesmente links. Esses links ocorrem na forma de termos destacados no corpo de 

texto principal, ícones gráficos ou imagens e têm a função de interconectar os diversos conjuntos de informação, 

oferecendo acesso às informações que estendem ou complementam o texto principal. O conceito de "linkar" 

textos foi criado por Ted Nelson nos anos 1960 e teve como influência o sociólogo francês Roland Barthes, que 

concebeu em seu livro S/Z o conceito de "Lexia", que seria a ligação de textos com outros textos. 
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Princípio da hiper-realidade leva o princípio da oralidade a um novo estágio, pois 

neste sempre há necessidade de alguma escrituração e naquela condição não ocorre uma 

representação do real, mas a sua apresentação. O exemplo mais concreto é o assentamento 

audiovisual dos depoimentos das partes e testemunhas etc. 

Princípio da instantaneidade liga-se ao fato de que, por estar em rede e ser on-line, o 

processo virtual concita à instantaneidade. Supera a questão da celeridade, pois ocorre em 

tempo real, sejam as consulta, protocolos de peticionamento entre outras situações. 

Princípio da desterritorialização está vinculado ao princípio da ubiquidade judiciária 

e a desmaterialização dos autos acaba por desmaterializar a própria ideia de foro, de lugar ou 

de circunscrição judicial onde tramita o processo. As evidências estão no uso dos sistemas 

BACENJUD31 e INFOJUD32, bem como no caso das intimações eletrônicas, por exemplo. 

Neste sentido, Chaves Júnior (2010, p.37) aduz que: 

O princípio da desterritorialização em sede de processo eletrônico significa, 

pois, bem mais do que a mera transposição física de territórios e 

circunscrições jurisdicionais e até de jurisdições, significa a fluência da 

efetividade dos direitos, que não pode mais ser contida simplesmente pelas 

limitações materiais do espaço físico. A longa manus do juiz, 

desmaterializada, torna-se mais extensa, conectada. 
 

Sinteticamente, com base nos princípios específicos do processo eletrônico, aliadas às 

características muito próprias ou ao menos estimuladas por ele, como, a celeridade, a 

transparência, principalmente através do uso da internet, pode-se acompanhar informações do 

processo ou de elementos relacionados. A digitalização ou virtualização dos autos diminui 

significativamente o uso do papel, que no mínimo são responsáveis por tempo, dinheiro e 

custo ambiental, além de ser gerador de enorme burocracia pela juntada, carimbos etc. 

 

Esta nova dinâmica da vida processual traz também novos ingredientes formadores da 

sistemática e em nenhuma hipótese devem ser alijados de consulta para a elaboração de 

regras. O “pensar virtual” do processo eletrônico passa obrigatoriamente por uma necessária 

revisitação aos já consagrados princípios processuais e por que não, sugerir-se uma 

atualização de alguns e na concepção de outros. Neste sentido, Isaia e Langner (2015, p, 193): 

31 
Bacenjud é um sistema eletrônico de relacionamento entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, 

intermediado pelo Banco Central, que possibilita à autoridade judiciária encaminhar requisições de informações 

e ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados diretamente para as instituições 

financeiras, permitindo assim, execuções provisórias, tutelas antecipadas e outras medidas reputadas urgentes. 
32 

Infojud é o Sistema de Informações ao Judiciário, que é uma ferramenta oferecida a magistrados (e servidores 

por eles autorizados), que lhes permite ter conhecimento de bens de partes envolvidas em processos. Esse 

sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados da Secretaria da Receita 

Federal, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos e identificar potencial prática de fraude à execução etc. 
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Certamente novas construções, movimentadas por meio do processo virtual e 

realmente efetivas, poderiam vir a ser criadas. Poderia ser a ferramenta, por 

exemplo, que tornaria o Judiciário um espaço participativo, possibilitando a 

participação da sociedade de modo virtual em questões que são 

transindividuais, como o meio ambiente e as políticas públicas. 
 

Disto tudo, deduz-se que a informatização do processo judicial traz inovações para a 

ordenação jurídica e paulatinamente vem devolvendo a credibilidade do Poder Judiciário ao 

permitir a diminuição do tempo do trâmite processual e minorando óbices para justamente 

enfrentar, ao menos em parte, a morosidade da prestação jurisdicional. Diante das 

características e dos princípios processuais próprios do processo eletrônico, torna-se visível 

que no contexto social e forense as novas tecnologias vieram para ficar e tendem a avançar. 

 

Que o processo ‘digital’ trouxe melhorias de celeridade e de acesso à justiça não se 

nega, ainda que se levantem dúvidas sobre alguns obstáculos, porém, o verso e o anverso da 

tecnologia empregada ao sistema processual não podem se dissociar da iniciativa, que até o 

momento tem-se mostrado viável, de virtualizar o processo para dar maior eficiência. A 

modernização do processo judicial é constante e chegará a 100% dos processos judiciais nos 

próximos anos e todos os interessados devem se adaptar a esta realidade que tem trazidos 

bons resultados quanto à eficiência. Mas isso será o suficiente? 

 

 
1.3. A razoável duração do processo eletrônico e os ‘gargalos’ de eficiência 

 

 
O acesso aos serviços judiciais, na perspectiva do devido processo legal, implica 

necessariamente em uma prestação jurisdicional justa e célere, utilizando-se de meios técnicos 

que garantam ou ao menos corroborem neste sentido. Por todas as características apontadas, o 

processo judicial eletrônico vai ao encontro desta necessidade. Porém, será que a grande 

novidade trazida pelo sistema eletrônico é a sua ‘rapidez’ em contraposição ao tempo 

despendido com o processo judicial ‘comum’, que tem como grande drama a sua morosidade? 

A resposta mais segura é “depende”, pois de nada adianta ter à disposição um sistema 

informatizado se não aproveitarmos toda sua capacidade. Também não adianta ter o sistema 

informatizado se ele servir apenas para automatizar tarefas simples, o que na pratica seria uma 

espécie de “informatização da ineficiência” e de qualquer forma continuaria a ser injusta e a 

ferir a razoável duração do processo como ensina Almeida Filho (2015, p.75): 
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Não se pode ter uma Justiça lenta, porque se torna ineficaz. Como também 

não se pode ter uma Justiça célere com o rompimento das garantias 

constitucionais. E, ainda, não se pode suprimir a segurança e qualidade em 

prol da rapidez. Qualquer das três hipóteses é injustiça e não a tão almejada 

Justiça. 

A condição “tempo” em um processo judicial é tida como o grande mal, mas o tempo, 

se bem utilizado, um elemento importante na estruturação dos processos. O mal na verdade 

está na lentidão com que o processo se translada pelo aparelho estatal. O direito à razoável 

duração do processo, positivado no art. 5º, inc. LXXVIII da CF/1988 propõe ainda que 

indiretamente sobre o dever do Estado em desenvolver e implantar técnicas capazes de 

transpor para o universo processual as vantagens da informática e das diversas tecnologias 

disponíveis. Bem por isso, como uma das respostas possíveis para minorar a lentidão, surge o 

processo judicial com suporte eletrônico como instrumento quase ‘salvador’. 

O sistema eletrônico está intimamente ligado à celeridade processual, mas antes de 

cogitar-se a pensar nesta perspectiva é preciso definir o que é uma “duração razoável de um 

processo”, pois, a depender do ator processual ou de sua posição no processo, o que é 

razoável para uma parte, pode não ser para a outra e disto surge uma advocacia adversarial e 

não compositiva, vários recursos e eventuais alegações oportunistas, por vezes, com a única e 

exclusiva finalidade de prolongar ao máximo a duração do processo. 

O Conselho Nacional de Justiça no ano de 2011 elaborou um relatório para analisar os 

100 (cem) maiores litigantes33 e revelou que o próprio Estado, representado pelos seus entes 

federativos, União, Estados e Municípios e muitas das empresas públicas figuram entre os 

maiores litigantes habituais. Por exemplo, o relatório de 2011 revelou que o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social é sozinho, responsável por 22,33% de todos os processos judiciais 

em nível nacional e por 43,12% dos processos quando se analisa apenas a Justiça Federal. A 

CEF – Caixa Econômica Federal, a 2ª colocada no ranking, é responsável por 8,50% dos 

processos judiciais em nível nacional e a Fazenda nacional, 3ª colocada no ranking, é a 

responsável por incríveis 7,45% dos processos judiciais brasileiros. 

 

33 
O Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ recebeu dados coletados pelos tribunais estaduais, regionais 

federais e do trabalho, referentes aos processos judiciais que não haviam sido baixados definitivamente até 31 de 

março de 2010 e que resultou em uma tabela, dividida em 4 (quatro) partes correspondendo a uma lista com os 

100 maiores litigantes da Justiça brasileira em cada um dos ramos de jurisdição e de somatória nacional . Os 

dados foram consolidados e apresentados no relatório no qual foram consideradas como partes somente pessoas 

jurídicas e/ou entidades, excluindo-se o Ministério Público. O relatório revela que, dentre os 100 maiores 

litigantes, estão principalmente as várias esferas de poder estatal, como a União, Estados e Municípios, além de 

conglomerados econômicos como bancos privados e públicos e empresas de telefonia. Para saber mais, 

recomenda-se a leitura do relatório completo: Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas- 

judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf. Acesso em: 18 jun. 2017. 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
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Os dados são de 2011, porém, levantamentos mais recentes, ainda não tabulados pelo 

CNJ orientam no sentido de que infelizmente pouco se alterou neste quadro. Vale destacar 

ainda que grandes empresas e conglomerados econômicos continuam a figurar em processos 

judiciais e em comum com o Estado, que possui excelentes Advogados, como, por exemplo, a 

União que tem seus interesses defendidos pela AGU – Advocacia Geral da União, as 

empresas contratam grandes escritórios privados de Advogados e manipulam os interesses 

processuais de acordo com os interesses do contratante. Ou seja, os grandes litigantes são 

também litigantes habituais, que possuem tempo, dinheiro e conhecimento para enfrentar 

longos e desgastantes processos judiciais. 

Do outro lado, pode – e quase sempre há-, uma parte que litiga eventualmente e tanto 

pelo aspecto econômico, quanto pelo aspecto de assistência pode ter a defesa de seus 

interesses e enfraquecida perante um ‘adversário’ acostumado à lide judicial como revela 

Mancuso (2015, p.129): 

Ante este contexto, não é difícil compreender que o conflito, uma vez 

judicializado, passa a se desenvolver em modo desigual em face das partes, 

conforme se trate daquela que usualmente comparece aos órgãos judiciários, 

ou daquela que raramente aí tem acesso, na condição de autor, réu ou 

interveniente. Aí se configuram duas classes de litigantes, tanto pessoas 

físicas como jurídicas: (a) os habituais, (repeat players, na terminologia 

norte-americana), que trabalham em economia de escala em sua relação com 

a Justiça estatal (têm departamento jurídico próprio, contratam advocacia de 

partido, ou mantêm Procuradorias organizadas) e por isso não são 

propriamente prejudicados pelas mazelas e deficiências da justiça oficial 

(isso quando delas não tiram proveito, apostando no quanto pior melhor); (b) 

os eventuais (one shoters player, na nomenclatura norte-americana), que 

raramente comparecem ao serviço judiciário estatal, e, por isso mesmo, lhes 

pesam extraordinariamente os ônus, encargos e riscos inerentes ao processo. 

Neste cenário, o que se pode considerar como uma “razoável duração de um 

processo”? Este questionamento não consegue ser suficientemente satisfeito com uma 

resposta direta, pois o fator tempo é muito relativo na vida humana e desempenha papel 

idêntico no processo judicial, sendo o processo uma “marcha” de acontecimentos de reflexos 

indissociáveis da vida social, o retardo em sua conclusão de mérito concorre com o 

detrimento do próprio direito material ao qual protege e nesta concepção, o processo judicial 

eletrônico tem alcançado o objetivo, ao menos em parte, de alguma celeridade na prestação 

jurisdicional e na consecutiva entrega do ‘bem da vida’ requerido em juízo. 

A assimilação de novas tecnologias na prestação jurisdicional é essencial para a busca 

da diminuição da morosidade e do incremento de técnicas de gestão dos processos judiciais de 

maneira a torná-los mais céleres e efetivos. 
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A Convenção Americana de Direitos Humanos, reconhecida pelo Brasil através do 

Decreto nº 678/1992, em seu artigo 8º afirma que “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, 

com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável [...]”. Muito em sintonia com este 

dispositivo, a Emenda Constitucional nº. 45/2004, que a seu modo contemplou o texto 

constitucional de 1988 com “o direito fundamental à razoável duração do processo e aos 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, conforme inciso LXXVIII, do artigo 5º 

da Constituição Federal de 1988. 

Embora a Carta Magna traga expressa a garantia de uma ‘razoável’ duração 

processual, retiram-se deste mandamento constitucional conceitos de generalidade e de força 

cogente para determinar ao Estado uma constante busca na materialização da eficiência, 

presteza e eficácia34 nas decisões judiciais, que ao menos para a maioria revelam-se critérios 

objetivos de razoabilidade de duração do processo. Neste sentido, Scartezzini (2005, p.43): 

A razoabilidade tem um conteúdo mínimo, que abrange o tempo mínimo de 

apreciação por parte do magistrado, para se inteirar dos interesses do autor e 

réu e definir quem tem razão; de outro lado, contém a expectativa do 

detentor do direito em ver solvida a lide, com a análise de sua pretensão 

deduzida em juízo. 

Neste aspecto, o tempo da tramitação do processo judicial, seja no suporte eletrônico 

ou mesmo de papel, ganha especial relevo, já que modernizar o processo com instrumentos 

informáticos é na verdade reorganizar, adaptar este instrumento de prestação jurisdicional aos 

acessórios hoje existentes. A combinação de princípios como, por exemplo, da celeridade, 

instrumentalidade, proporcionalidade e dos princípios específicos do processo judicial 

eletrônico são imprescindíveis para uma solução mais rápidas dos processos em trâmite. 

Como afirma Isaia e Langner (2015, p.190) “[...] o processo virtual nasceu comprometido 

com o ideal de eficiência (tramitação mais célere e menos complicada), tendo sido trazido sob 

o lema de informatização na condição de fomentador dos ideais da jurisdição quantitativa”. 

Fica evidente que as tecnologias informáticas têm propiciado significativos resultados 

no que tange à eficiência da prestação jurisdicional. Porém, neste contexto, a  própria 

definição de “eficiência” mantém um aspecto muito subjetivo, pois cada processo tem suas 

peculiaridades que podem ingerir-se no que tange à celeridade. Mas celeridade pode ser 

confundida com eficiência? O que seria eficiência na prestação jurisdicional? 

34 
Importante conceito sobre eficácia encontra-se nas obras sobre administração e geralmente está relacionado ao 

contexto onde toda organização deve ser analisada sob o escopo da eficácia e da eficiência, sendo a eficácia uma 

medida normativa do alcance dos resultados e eficiência relacionada aos meios de obtenção. No direito, eficácia 

jurídica diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua 

aplicação jurídica. Eficácia social é o fato de a norma ser efetiva ou realmente aplicada e seguida nos casos. 
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Com efeito, eficiência, não é propriamente um conceito jurídico, mas incorporado por 

este. Eficiência é um conceito oriundo das Ciências Econômicas. Na seara jurídica, eficiência 

não qualifica as normas, qualifica as atividades de execução prática destas. Significa aferir os 

custos da satisfação das necessidades em relação à utilidade alcançada. Eficiência implica em 

alcançar os melhores resultados com menor custo. Dalf (1999, p. 39) explica que: 

Eficiência é um conceito mais limitado que diz respeito aos trabalhos 

internos da organização. A eficiência organizacional é o volume de recursos 

utilizados para produzir uma unidade de produto. Ela pode ser medida como 

a razão entre as entradas e as saídas. Se uma organização puder conseguir 

um determinado nível de produção com menos recursos que outra, diz-se  

que ela é mais eficiente. 

Chancelado também na perspectiva doutrinária, o processo eletrônico apresenta-se 

como vantajosa ferramenta de aceleração da prestação jurisdicional. Um exemplo visível 

desta eficiência é a eliminação de fases mortas do processo, além disso, por exemplo, 

permitir-se às partes o manejo do processo a partir de computadores, conectados à internet 

com o benefício de ser a qualquer horário como ensina De Lucca (2005, p. 92): 

Há muito pouco tempo - embora essa realidade ainda não tenha mudado, 

hoje, em alguns Tribunais deste país - o advogado que quisesse saber sobre o 

andamento da causa que patrocinava, deveria dirigir-se pessoalmente ao 

órgão jurisdicional ou aguardar placidamente a intimação de eventual 

decisão proferida. Atualmente, é possível acompanhar o andamento do feito 

via Internet. E claro que, evitando-se o deslocamento físico das pessoas à 

sede do Juízo, haverá uma economia para o Judiciário que, dentro de sua 

capacidade de autogestão, poderá realocar recursos humanos, distribuir de 

forma mais racional funções e órgãos internos, aproveitando melhor os 

recursos tão restritos. Com isso, ganha não só o Judiciário, mas os cidadãos 

que se utilizam de seus serviços, dispondo de uma fonte qualitativa e barata 

de pesquisa que, dia-a-dia, se aperfeiçoa ainda mais. E óbvio que a soma 

desses fatores repercute numa prestação jurisdicional de maior qualidade e 

mais rápida, beneficiando a todos. 

De fato, a dialética processual durante a instrução não se altera pela informatização, 

sendo esta fase mantida e regulada por Leis processuais respectivas, apenas se altera 

procedimentos, por exemplo, o de que ao final de uma audiência de instrução, as partes não 

obtêm cópia da ata, a qual é oferecida digitalmente pela internet. Tal exemplo pode até ser 

singelo, mas essa situação, para alguém não habituado a demandas judiciais, pode ficar 

prejudicada35, pois para acessar aos conteúdos deve-se ter o certificado digital36. 

 

35 
Para evitar prejuízos às partes, em regra, ao final de audiências em que uma parte não possua o certificado 

digital, é comum que seja fornecida uma cópia da ata e documentos importantes para o prosseguimento da ação. 
36 

A certificação digital funciona como uma ‘identidade virtual’ que permite a identificação segura e inequívoca 
do autor de uma mensagem ou transação feita em meios eletrônicos. É uma ferramenta que permite que 
aplicações no comércio eletrônico, assinatura de contratos, operações bancárias, ações do governo eletrônico e 
ações judiciais de forma a serem realizadas sem a presença física do interessado, mas com a devida identificação. 
Disponível em: http://www.iti.gov.br/certificacao-digital/certificado-digital. Acesso em: 26 mar. 2017. 

http://www.iti.gov.br/certificacao-digital/certificado-digital
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De toda forma, embora com alguns embaraços iniciais, o processo judicial eletrônico 

vem sendo uma aposta, no mínimo audaciosa do Poder Judiciário enfrentar algumas posições 

conservadoras em prol de um grande projeto de modernização do aparato judicial e com a 

máxima sintonia junto à realidade social que tem as novas tecnologias como inseparáveis de 

suas vidas cotidianas. 

 

O processo eletrônico tem como escopo garantir ou ao menos possibilitar maior 

celeridade ao processo judicial e em paralelo ser um instrumento democrático de acesso à 

justiça na medida em que busca desembaraçar a acessibilidade e a inclusão social e ao mesmo 

tempo traz reflexos positivos na esfera ambiental ao reduzir o uso de papel, de combustíveis 

fósseis e de energia elétrica, além disso, na esfera processual, mitigar alguns formalismos, 

facilitando, na medida do possível, o manejo por pessoas não habituadas ao universo jurídico 

além de ajudar na cultura de governança como explicam Caldas e Silva (2016, p.31): 

A evolução tecnológica incentiva maior diálogo e consequente 

democratização dos processos que, por sua vez, facilitam o controle social e 

a participação popular nas políticas públicas. Vale ressaltar que as principais 

mudanças trazidas para a organização administrativa do Poder Judiciário, 

diante da introdução do processo judicial eletrônico e das boas práticas de 

gestão com o uso de ferramentas tecnológicas (informatização de rotinas), 

para além de uma questão meramente conceitual de governança, implicam 

sustentabilidade ao economizarem recursos e tempo, entre outros benefícios. 

É necessário reforçar que o processo eletrônico não é; não pode ser e não será uma 

mera cópia digital de um processo judicial com suporte tradicional em papel. Antes de tudo 

ele é um sistema informático com a facilidade de que com a conexão com a internet, inverte- 

se algumas lógicas do processo físico, assim, é virtual, portanto, está acessível em qualquer 

dispositivo que tenha acesso à internet e desta maneira todos os que operam o processo podem 

realizar atos de forma instantânea, simultânea e compartilhada no sistema eletrônico. Mas é 

possível comparar os dois formatos de processo para constatar qual tem maior eficiência? 

 

Desde 2006, ano da publicação da Lei 11.419/2006, várias pesquisas tem sido feitas 

para verificar a questão numérica sobre a eficiência do processo eletrônico frente aos dados 

do processo com suporte tradicional em papel. O Relatório Justiça em Números, anualmente 

traz de forma genérica os dados globais de todo o Judiciário, porém, para efeitos 

comparativos, seccionar os dados em um local mais específico acaba por apresentar com 

maior fidelidade a realidade. A título de exemplo, temos os tempos comparativos de duração 

de processos físicos e eletrônicos na cidade de Campo Grande durante o ano de 2007. 



46 
 

 

 
 

Figura 1: Tempos de trâmite processual na cidade de Campo Grande (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ROTTA, Maurício José Ribeiro; VIEIRA, Priscila; ROVER, Aires José; SEWALD JÚNIOR, Egon. 

Processo Judicial Digital: Um estudo comparativo de tempos de tramitação em tribunais de justiça. Revista 

Democracia Digital e Governo Eletrônico (ISSN 2175-9391), nº. 8, 2013. p. 143. 

 

A pesquisa revela, que já 2007, primeiro ano de inauguração do processo eletrônico, 

houve considerável redução do tempo médio da tramitação dos processos. A migração do 

processo para a seara virtual, além de ter acarretado evidente diminuição na duração do 

trâmite dos procedimentos, alterou substancialmente a própria compreensão do aspecto 

temporal no cotidiano daqueles que estão envolvidos com este novo modo de obter suas 

respectivas prestações jurisdicionais. Conforme a pesquisa, na seara cível, a prestação 

jurisdicional passou a ser concedida praticamente na metade do tempo pelo sistema 

eletrônico. Na seara criminal, a prestação jurisdicional chega perto de ser concedida em 

velocidade 3 (três) vezes superior ao procedimento comum com suporte em papel. No que se 

refere ao Direito de família chega próximo de ser 4 (quatro) vezes mais rápida. 

 

Pelos dados acima expostos não se duvida de que houve maior celeridade, mas disto 

outra questão se levanta: dentro do processo eletrônico, quais são as fases mais morosas? 

Quais são os gargalos de eficiência no sistema eletrônico? Segundo os autores da pesquisa, 

com a eliminação de ‘tempos mortos’ os gargalos de eficiência no processo eletrônico são 

ainda algumas tarefas intelectuais, como a elaboração de peças e principalmente as sentenças 

como pontuam Rotta, Vieira, Rover e Sewald Júnior (2013, p. 132): 

Com a eliminação ou redução drástica do tempo morto do processo judicial, 

propiciado pela tramitação digital dos processos judiciais, atos processuais 

que demandam atividade intelectual, tais como elaboração de petições, 

recursos, pareceres e decisões, podem se tornar gargalos na tramitação 

processual digital. 

Para comparação, outra pesquisa, realizada em Porto Alegre traz dados parecidos. 
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Figura 2: Análise dos tempos processuais na cidade de Porto Alegre, no TRF 4ª Região. (2010/2011). 

Fonte: CRUZ, Fabrício Bittencourt da; SILVA, Thais Sampaio da. O processo eletrônico como meio para 

efetivação do direito fundamental à razoável duração do processo – a experiência do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região na redução de tempos médios de tramitação processual. In: SERBENA, Cesar Antonio. e-Justiça e 

processo eletrônico: anais do 1º Congresso de e-Justiça da UFPR. Curitiba: Juruá, 2013. p. 199. 

 

Sinteticamente, os dados da pesquisa, ainda que não levem em conta os objetos de 

cada processo e nem mesmo algumas eventuais circunstâncias individuais de cada processo, 

revelam um considerável aumento de eficiência nos tempos médios de prestação jurisdicional. 

A pesquisa revela que, na Justiça Federal da 4ª Região, a média do tempo de tramitação dos 

processos entre a data do protocolo da inicial e a data de prolação da sentença de mérito em 

primeira instância foi reduzida na média de 83,38%. Esta redução de tempo na prestação dos 

serviços judiciais é perceptível e corrobora com o acesso à justiça como bem indicam Rotta, 

Vieira, Rover e Sewald Júnior (2013, p. 150): 

O processo digital confere mais transparência e agilidade na prestação dos 

serviços jurisdicionais, influenciando de forma positiva a avaliação do Poder 

Judiciário como um importante prestador de serviço público. É o principal 

instrumento de combate à morosidade na prestação dos serviços 

jurisdicionais, fortalecendo as Instituições Públicas e ampliando o acesso à 

Justiça. 

Atualmente, com o avanço tecnológico, o poder público como um todo deve adaptar- 

se à sociedade que está cada vez mais “digital”. Não obstante, o Poder Judiciário vem 

caminhando neste sentido, principalmente no que se refere ao aproveitamento das estruturas 

criadas para dar suporte ao Processo Judicial Eletrônico. Há que se destacarem as incessantes 

e dinâmicas modificações sociais, econômicas e tecnológicas com que os profissionais do 

Direito se deparam cotidianamente. A par disto, o CNJ, por meio do Relatório Justiça em 

Números, demonstra que é possível aliar a tecnologia com a realidade social. 
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Conforme o relatório anual, que em 2016, pela primeira vez trouxe dados sobre os 

tempos médios de duração média dos processos, revelava que os tempos médios até a 

sentença de mérito era de 1 ano e 6 meses37 e os tempos relativos à execução tinham média de 

4 anos e 9 meses38. Também traz os números referentes ao processo judicial eletrônico e pelo 

estudo do relatório, depreende-se que é na fase decisória que ocorrem as maiores ‘perdas de 

tempo’. Do protocolo da inicial até a instrução, a média é de 3 (três) a 5 (cinco) meses, após 

este período, excluindo-se eventuais recursos e circunstâncias próprias de cada processo, o 

tempo médio para que seja prolatada a sentença é de 6 (seis) a 8 (oito) meses. 

Verdadeiramente a prestação jurisdicional, em regra, é muito lenta no Brasil. Mas 

diante dos números processuais não há como ser diferente, pois por mais julgamentos que 

sejam realizados, os magistrados continuam com grande quantidade de processos pendentes 

de julgamento. Em média, cada magistrado julga 5 (cinco) processos por dia, porém, são 

propostas cerca de 5 (cinco) novas ações por minuto em média no Brasil. 

No ambiente tradicional dos serviços relacionados ao Poder Judiciário, principalmente 

no que concerne aos processos, o suporte dos documentos em papel ainda é o meio mais 

comum, como vemos nas secretarias e cartórios onde vemos volumes (autos) com suas 

características capas, armazenados em prateleiras, estantes ou mesmo empilhados nos 

variados fóruns. Partindo desta premissa, foi montada a organização judiciária. Nessa senda, o 

processo judicial eletrônico é reconhecido, ao mesmo tempo como uma ferramenta de 

modernização da estrutura judicial e também como uma ferramenta de garantia de direitos 

constitucionalmente assegurados, como os da celeridade, economicidade, entre outros. 

Se o judiciário é moroso, isso não decorre única e exclusivamente do próprio 

Judiciário, pois são vários atores sociais que têm parcela de culpa ao congestionar a justiça 

com a propositura de grande número de ações repetitivas e esta pequena parcela de litigantes 

habituais é responsável pela maior parte das ações. Com o ambiente virtual, os processos 

judiciais dão ao ambiente forense novas e muito próprias características, o que provoca 

enorme mudança organizacional e institucional, pois já não há mais volumes de papel e a 

execução dos serviços pode ocorrer independentemente de um cartório. 

37 
O tempo médio de tramitação dos processos foi apresentado separadamente da seguinte forma: a) da 

distribuição do processo até a sentença; b) da distribuição do processo até a sua baixa e; c) para os processos 

pendentes, da distribuição até o final do período de apuração (31/12/2015). Cumpre observar que os valores 

estão apresentados em anos, com um dígito decimal, ou seja, 1,5 ano representa 1 ano e 6 meses. 
38 

As maiores faixas de tempo estão concentradas no tempo do processo pendente, em específico na execução da 

Justiça Estadual (8 anos e 11 meses) e da Justiça Federal (7 anos e 9 meses). Importante esclarecer que as 

execuções penais foram excluídas do cômputo, já que a execução penal visa justamente o cumprimento da pena. 
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Na visão do acesso à “Justiça”, este não está mais limitado a um endereço físico 

específico ou mesmo a um horário determinado e ainda sim os serviços judiciários continuam 

sendo prestados. A Constituição Federal de 1988 positiva em seu art. 5º, inciso XXXV, que “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Deste mando 

constitucional retiramos a garantia de que o acesso à justiça é um direito fundamental que 

como ensina De Lucca (2005, p.92), com o uso da informática e das tecnologias ligadas a ela, 

o próprio acesso à Justiça fica facilitado: 

É evidente que essas informações facilitam o acesso à Justiça, são 

desburocratizantes e, obviamente, economizam recursos públicos e privados. 

Muitas coisas que, antigamente, envolviam uma série de variáveis, como o 

deslocamento ao Tribunal, a espera em filas, o desperdício de tempo etc., 

agora podem ser solucionadas em casa ou no escritório, ou melhor, em 

qualquer local do planeta provido de computador ligado à Internet, sem 

nenhuma limitação de horário ou qualquer outro tipo de restrição a que, 

outrora, estávamos acostumados. Precisamos apenas de energia elétrica e  

que a página a ser consultada esteja no ar. O mesmo acontece quanto ao 

andamento dos processos. 
 

Com a independência do judiciário em relação às demais funções de poder, incumbe 

ao Judiciário, a função de solucionar os problemas sociais que envolvem a tutela de direitos 

através da aplicação das normas previstas na ordenação jurídica vigente e dos princípios que 

guarnecem a ciência jurídica. É função do Poder Judiciário proteger as pessoas de lesões ou 

ameaças a direitos causados por outras pessoas, empresas, ou pelo próprio Estado e nesta  

baila surge o processo eletrônico a fim de corroborar com o papel do Judiciário, porém, como 

lembra Bertoncini e Corrêa (2013, p.123), sozinho o sistema eletrônico será apenas paliativo: 

Evidentemente, o processo eletrônico por si só não tem o mágico condão de 

resolver todos os problemas do Poder Judiciário brasileiro, e, em especial, de 

conferir sozinho maior celeridade aos feitos que nele tramitam. Todavia, 

pode ser um instrumento valioso quando utilizado de maneira adequada 

pelos operadores do Direito. 

Não há como não ignorar o tempo excessivo em julgamentos, seja nos casos mais 

simples ou mais difíceis, o fato é que quando o Poder Judiciário demora em fornecer a 

prestação jurisdicional pretendida, seja para conceder ou negar o pedido, independente disto, a 

morosidade faz com que se comprometa a credibilidade e a legitimidade do próprio Poder 

Judiciário e do próprio Processo Judicial Eletrônico como afirmam Isaia e Langner (2015, 

p193) “O problema é que o processo eletrônico estrutura-se simplesmente numa mera 

mudança de plataforma (do físico para o virtual), muito aquém de uma verdadeira revolução”. 

Sim, é verdadeira a afirmação, por isso a questão que se levanta é a de como aproveitar 

melhor o sistema instalado e de fato retirar a aparência de mera virtualização da ineficiência. 
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Em que pese o termo celeridade ser normalmente tratado como sinônimo de rapidez, 

assim, deve-se pensar que a razoável duração do processo não significa uma duração menor 

sob qualquer custo, mas sim, duração adequada ao julgamento eficiente. Por isso, a 

informática jurídica e todas as suas aplicações que podem colaborar com a eficiência da 

prestação jurisdicional deve ser pensado em conjunto com a expansão do processo eletrônico. 

A adoção da informática para auxílio na resolução dos conflitos no judiciário é 

instrumento oportuno na eliminação de ineficiências, mas devemos pensar em como melhorar 

a eficiência do sistema processual eletrônico. Será que todos os envolvidos no processo 

eletrônico estão habilitados para manusear o sistema? A resposta não é simples como indicam 

Rotta, Vieira, Rover e Sewald Júnior (2013, p.128): 

Para que o incremento da eficiência do Poder Judiciário realmente se 

concretize, as atuais habilidades e conhecimentos dos magistrados e 

servidores, os padrões de operação, as políticas, regras e critérios adotados 

para o funcionamento e a estruturação das atividades para prestação de 

serviço jurisdicional, dentre outros componentes, precisam evoluir em 

direção à adoção irrestrita do processo judicial digital, aliado as boas práticas 

do governo eletrônico, de forma ampla e incondicional, para o incremento e 

modernização da Justiça Brasileira. 

O processo judicial eletrônico tem se mostrado mais eficiente do que o processo com 

suporte em papel e isto é demonstrado tanto por pesquisas quanto pela própria dinâmica da 

prática forense. A economia financeira, ambiental e social é evidente. O processo eletrônico 

reformou a forma de se ofertar a jurisdição e disso não se duvida. Mas será que estamos 

utilizando o sistema eletrônico em sua máxima eficiência? No que a informática jurídica pode 

colaborar com a eficiência do processo judicial eletrônico? 

De que forma informática jurídica pode ajudar na aceleração dos julgamentos de 

processos? Como as máquinas podem ajudar os humanos na solução dos problemas 

processuais? Será que a utilização da inteligência artificial poderia corroborar com o 

abrandamento dos gargalos ainda existentes no processo judicial eletrônico? 

Estas são algumas das questões que se procurará responder nos capítulos seguintes. 
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2. A INFORMÁTICA JURÍDICA COMO INSTRUMENTO DE CELERIDADE 

 

 
Os recursos tecnológicos e informáticos hoje fazem parte da rotina das pessoas e vem 

alterando o mundo com uma frequência jamais vista. No cotidiano forense não é diferente. No 

Brasil, com a recente inserção do processo judicial com suporte eletrônico, a discussão sobre 

questões afetas à interação entre o Direito e informática ganha novo impulso. Insta ressaltar 

que, não obstante o Processo Judicial Eletrônico no Brasil tenha existência recente, as 

discussões sobre a informática aplicada ao Direito já preocupavam juristas pelo mundo desde 

os anos 1960, porém, no Brasil, o primeiro curso de informática jurídica ocorreu em 1973, na 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco, quando o Professor italiano Mario Losano, a 

convite do Professor Miguel Reale, lecionou o citado curso estabelecendo os primeiros 

conceitos relativos ao tema e que até hoje são necessariamente revisitados39. 

Losano (1974) cunhou o termo “juscibernética” e concebeu a serventia da informática 

ao Direito em quatro principais temas: a) o estudo da interrelação entre as normas jurídicas e 

o sistema social diante de um modelo cibernético; b) concepção do Direito como um sistema 

autorregulador de maneira que o foco não seja o das relações externas, mas internas; c) a 

aplicação da lógica e outras técnicas de formalização ao Direito; d) as técnicas para a 

utilização dos computadores pelo setor jurídico, de modo que os operadores do Direito 

possuam noções jurídicas e técnicas. Com efeito, é necessário advertir que neste trabalho, as 

atenções concentrar-se-ão nas duas últimas divisões indicadas por Losano (1974). 

Sinteticamente, pode-se dizer que atualmente, a informática jurídica tem caráter 

eminentemente auxiliar a empreitada dos operadores do Direito, afinal, a busca de legislação e 

de jurisprudências faz parte do trabalho do jurista, trabalho este muito facilitado pela 

utilização de programas e mecanismos informáticos próprios. De qualquer forma, 

juscibernética ou informática jurídica, não é uma disciplina única, para tanto, para 

compreendê-la e aplicá-la, requer-se um diálogo interdisciplinar como ensina De Lucca 

(2003, p. 12) “o setor de tratamento das normas jurídicas como informações é o setor 

interdisciplinar que marca a fronteira entre a Juscibernética e a tecnologia de computadores”. 

 

39 
O Professor Dr. Mário Giuseppe Losano, em 1974, ministrou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 

um Curso de Extensão Universitária realizado no Departamento de Direito Econômico Financeiro da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo. O curso lecionado primeiramente aos alunos da Universidade, 

posteriormente foi publicado pela Editora Resenha Tributária é considerada a primeira obra nacional sobre o 

tema ‘informática jurídica’ e bem por isto, tornou-se uma obra clássica e obrigatoriamente revisitada por todos 

os que desejam pesquisar sobre o tema. Para saber mais, recomenda-se a leitura de: LOSANO, Mário G. Lições 

de Informática Jurídica. São Paulo: Resenha Tributária, 1974. 



52 
 

 

 
 

A utilização da informática na área jurídica na rotina forense ainda não atingiu seu 

clímax (e possivelmente não atingirá), pois as novas tecnologias se reinventam diuturnamente 

e novos usos do computador das ferramentas a ele relacionados para, a cada dia, facilitar o 

trabalho do profissional do Direito nas suas às tarefas cotidianas, sejam na confecção de 

peças, seja no acompanhamento ou atuação direta no trâmite processual. 

Atualmente, no que tange à atuação perante o Poder Judiciário, há extrema 

necessidade de que, ao menos por parte dos profissionais do Direito, certo conhecimento em 

informática para o manejo de determinadas ferramentas digitais, pois o manuseio de 

computadores e seus programas são pressupostos para a operacionalização e constituição do 

processo judicial eletrônico. Mas nem sempre foi assim. A utilização da informática forense 

praticamente acompanhou a evolução das máquinas computacionais e gradualmente foram 

responsáveis por uma “revolução” como ensina Losano (1974, p.151): 

A revolução informática não é diferente de outra qualquer forma de 

revolução industrial. Não é por acaso que se ouve dizer que, enquanto a 

primeira revolução industrial substituiu com a máquina o trabalho manual do 

homem, esta segunda revolução (que poderíamos chamar de informática) 

está substituindo com a máquina o trabalho intelectual repetitivo do homem. 

Historicamente, a informática jurídica, nos seus primeiros anos de desenvolvimento  

foi basicamente um sistema de informática documentária, principalmente na e década de 

1960, na qual os computadores eram utilizados na criação e recuperação de dados e 

informações em arquivos digitais que continham basicamente leis e jurisprudências, etc. 

Pouco a pouco se compreendeu que estes bancos de dados podiam fornecer mais 

informações e poderiam ser melhorados mediante a instalação e o correto manuseio de 

programas próprios, assim, por volta do início dos anos 1970, a informática jurídica passou a 

ser uma informática de gestão, voltada ao gerenciamento procedimentos e atos jurídicos, 

inclusive para a expedição de peças jurídicas já em substituição a máquina de escrever. Bom 

ressaltar que a informática jurídica em seus primeiros anos de desenvolvimento, muito deve a 

Lee Loevinger40, um entusiasta da utilização dos computadores para o auxílio dos operadores 

do Direito, tanto que foi o criador da expressão "jurimetria". 

 

40 
O obituário de Lee Loevinger (1913 - 2004) revela o quão inventivo era o autor. Foi juiz da Suprema Corte de 

Minnesota, atuou como Procurador-Geral na divisão antitruste do Governo Americano; atuou na Federal 

Comunication Comission onde colaborou na criação do telefone de emergência 911. Produziu artigos sobre 

transmissões radiofônicas, armazenamento e busca de dados computacionais e devido a sua atuação na divisão 

antitruste, inspirado na econometria, retirou as bases para a jurimetria como forma de descrever os fenômenos 

jurídicos. In: HAHN, Trudi. Lee Loevinger 1913-2004; Jurist, regulator, trustbuster dies; Ex-Minnesotan 

pushed through 9-1-1 emergency phone number. Disponível em: https://mn.gov/law- 

library/assets/LoevingerObit_tcm1041-77073.pdf. Acesso em 27 maio 2017. 



53 
 

 

 

 
Jurimetria41, que ainda é uma ciência em desenvolvimento, em apertada síntese, 

refere-se à utilização de dados estatísticos e informações armazenadas em um computador 

para fornecer diretrizes ao operador do Direito. Nas palavras Loevinger (1963, p.8) temos: 

Jurimetria está preocupada com assuntos como a análise quantitativa do 

comportamento judicial, a aplicação da teoria da comunicação e informação 

para expressão legal, o uso da lógica matemática na lei, a recuperação de 

dados legais por via eletrônica e mecânica, e na formulação de um cálculo de 

previsibilidade jurídica42. (Tradução livre) 

À época, grandes empresas já faziam uso de computadores em suas atividades 

econômicas e a parte do Direito encarregada de fiscalizar estas operações, a divisão 

antitruste43, passou a utilizar estas mesmas ferramentas como lembra Losano (1974, p.20): 

No início, os computadores foram usados nas grandes indústrias. A 

administração pública utilizou-se deles apenas depois de um certo tempo; 

mais precisamente, a parte da administração pública que primeiramente se 

preocupou em usar os computadores foi aquela em contato com a indústria. 

[...] Ora, as indústrias das quais se ocupa a Divisão Antitrust são as indústrias 

de grandes dimensões, isto é, aquelas que haviam sido as primeiras a 

racionalizar a própria administração utilizando os computadores eletrônicos. 

A era da informação é acompanhada da necessidade do uso de computadores, para a 

manipulação e utilização das informações, muito devido à internet44. A internet, que teve seu 

início voltado a assuntos de defesa militares e mais tarde foi instrumento voltado para o 

comércio, hoje é essencial à justiça através da interface realizada por meio do computador. 

 
 

41 
A jurimetria é ainda uma ciência em construção e, portanto, passível de críticas. Neste ponto vale ressaltar as 

palavras de Mário Losano (1974), para o qual a jurimetria peca em não abranger todas as possibilidades de 

aplicação da informática jurídica, principalmente pelo fato de ter sido fundada no sistema de Direito anglo- 

saxão, ou seja, ser baseado em precedentes. Assim, pelo método jurimétrico, não se pode com toda a certeza 

memorizar uma quantidade relevante de sentenças estatisticamente mensuráveis de maneira sistemática, o 

cálculo das probabilidades tinha quantidade insuficiente de dados. Tal crítica tem fundamento, mas é necessário 

destacar que foi feita em uma época onde a capacidade de armazenamento dos computadores era pequena e 

incomparável com a atualidade onde se pode armazenar dados em mega-servidores e as informações, por maior 

quantidade que se apresente, estarão disponíveis aos usuários do sistema, portanto, filiamo-nos a corrente de que 

a jurimetria, com as devidas adaptações ao Direito pátrio, é uma importante ferramenta de aplicação do Direito. 
42 

Tradução do autor. No original em inglês tem-se: “Jurimetrics is concerned with such matters as the 

quantitative analysis of judicial behavior, the application of communication and information theory to legal 

expression, the use of mathematical logic in law, the retrieval of legal data by electronic and mechanical means, 

and the formulation of a calculus of legal predicability.” (LOEVINGER, 1963, p. 8) 
43 

Antitruste em uma definição simples é o que restringe ou se opõe à formação de trustes, cartéis e combinações 
monopolísticas similares. A atuação estatal neste campo visa ao combate a praticas anti-concorrenciais e para a 

manutenção do equilíbrio do mercado. No Brasil, a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 trata do tema e 

dispõe sobre a estrutura do sistema de defesa da concorrência e positiva infrações contra a ordem econômica. 
44 

A internet pode ser compreendida como “o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado 

em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre 

terminais por meio de diferentes redes”. Conceito da Lei nº. 12.965 de 23 de abril de 2014, que estabelece o 

chamado Marco Civil da Internet e traz princípios, garantias e deveres para o uso da Internet no Brasil. Pensar na 

utilização da internet é raciocinar em todas as possibilidades econômicas, tecnológicas e sociais que advém dela 

e na capacidade humana ao pôr em prática as mais interessantes descobertas cujo potencial de inovação traz ao 

mesmo tempo grandes benefícios e ou grandes malefícios a depender do uso destas ferramentas. 
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Após anos de debates práticos e acadêmicos, com a “infiltração” cada vez maior das 

máquinas informáticas no cotidiano forense é que se fez necessário conceituar e sistematizar a 

informática jurídica e responder o que de fato ela é. 

Há um ‘quase’ consenso entre os estudiosos deste segmento na direção de que a 

informática jurídica não pode ser confundida com o Direito da Informática, que também é 

chamado de Direito Eletrônico, Ciberdireito, Direito da Internet entre outros, o qual tem um 

maior espectro de valores e objetos de estudo, já que este ramo do Direito estuda aspectos 

éticos e relações jurídicas oriundas da informatização. A informática jurídica por sua vez, 

notabiliza-se por utilizar o computador como ferramenta para aplicação do Direito e não as 

consequências desta relação como aduz Losano (1974, p.30): 

A informática jurídica pressupõe que a pesquisa toda tenha por finalidade a 

utilização do computador eletrônico. Em outras palavras, trata-se de criar 

programas específicos que permitam memorizar no computador um 

determinado tipo de documentação e de recuperá-lo em seguida, 

selecionando-o por assunto. 

No caso, informática jurídica pode ser definida sinteticamente como o processamento 

e armazenamento de informações desta área de conhecimento. Assim, o Poder Judiciário, que 

tem como missão principal ser um instrumento de justiça e em sentido amplo, um pacificador 

social ao proferir suas decisões, deve estabilizar as relações eventualmente conflituosas e para 

tanto, requer celeridade na prestação jurisdicional, o que é hoje condição sine qua non de 

“justiça”. Como afirma Costa (2013, p. 26) “Na parte prática do Direito, por assim dizer, tais 

como bases de dados, robótica jurídica e aplicação computacional de normas e leis, não há 

saída: sem lógica e informática, o Direito não subsiste”. 

Neste sentido, a tecnologia pode contribuir muito para conceder maior celeridade aos 

procedimentos judiciais. A informática jurídica representa hoje o aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional em vários aspectos, como, por exemplo, na automatização de rotinas 

antes manuais, como a chamada autuação ou ainda, na confecção automática de relatórios e 

análise de dados inseridos no sistema como ensina Serbena (2013, p.42): 

Através da recente reforma do aparelho cartorial e processual, e pela qual 

vem passando as diversas instâncias do Poder Judiciário no Brasil, 

incentivadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os profissionais do 

Direito e principalmente os órgãos públicos perceberam que a informática 

oferece algo mais que os editores de texto. Com ela é possível eliminar os 

processos físicos e manejar administrativamente, com resultados melhores, 

um cartório virtual ou mesmo uma vara judicial. Em outras palavras, 

atualmente no Brasil passamos da informática documental à informática de 

gestão. 
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A informatização do sistema ajuda na juntada de documentos, arquivamentos feitos, 

localização de autos, julgamento por videoconferência, no processo judicial eletrônico, há 

ainda o prazo compartilhado para consultas e tudo isto relacionado a ganhos ambientais como, 

por exemplo, na redução de volumes de papel e de gastos com combustíveis fosseis utilizados 

no transporte dos volumes de papel entre outras vantagens como aduz Santos (2005, p.93): 

Os sistemas informatizados de gestão de processos são uma ferramenta 

essencial para a organização e tratamento, de forma rápida e eficiente, de 

grandes quantidades de informação e de documentos, tornando mais rápido e 

eficiente o trabalho dos tribunais. Por exemplo, eliminam a necessidade de 

realização de certas tarefas repetitivas; possibilitam a publicidade de 

informação relevante, sem que tal implique a realização manual dessa tarefa 

pelo funcionário judicial ou deslocações inconvenientes e morosas ao 

tribunal; permitem a recepção de documentos; ou a consulta de processos  

por via electrónica. 

Não à toa, o Conselho Nacional de Justiça aprovou em 2015 a Resolução nº 211, de 

dezembro de 2015, que objetiva aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de Tecnologia da 

Informação e Comunicação no Poder Judiciário. A citada resolução cria a ENTIC-JUD, que é 

a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário que 

tem como objetivos principais o de promover a acessibilidade, celeridade, inovação, 

usabilidade e tudo isso com responsabilidade social e ambiental e o accountability45. 

As possibilidades advindas do uso do computador na rotina forense ajudam na 

celeridade direta e indiretamente. Os computadores são utilizados na elaboração de 

documentos criados para as petições e recursos através de modelos preexistentes, para a 

otimização de pesquisas de legislação e jurisprudência e arquivamento dos processos e 

documentos ligados aos autos além de outras funções como asseveram Rotta, Vieira, Rover e 

Sewald Júnior (2013, p.132): 

A digitalização de arquivos, legislações e jurisprudências, em conjunto com 

ferramentas de busca e facilidade de acesso pela internet, facilitam e tornam 

ágeis uma das principais etapas do trabalho jurídico, a pesquisa. A facilidade 

de armazenamento e recuperação de documentos resulta em economia de 

tempo na fase preparatória dos pareceres, decisões e teses, permitindo aos 

operadores do Direito dedicar tempo e atenção às atividades de maior valor 

agregado (como as fases de análise jurídica e elaboração de teses), e aumenta 

em muito a produtividade desses profissionais, além da ampla redução de 

custos de todo o processo. 

 

45 
Não existe um termo único em português que defina a palavra accountability, havendo que se trabalhar com 

uma forma composta. Accountability encerra a responsabilidade, a obrigação e a responsabilização de quem 

ocupa um cargo em prestar contas segundo os parâmetros da lei, estando encetada a possibilidade de ônus, que 

seria a pena pelo não cumprimento da diretiva. Para saber mais se recomenda a leitura de: PINHO, José Antonio 

Gomes de; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Accountability: já podemos traduzi-la para o português? Revista de 

Administração Pública. Rio de Janeiro 43(6): nov./dez. 2009. 
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O surgimento do processo eletrônico provocou enormes reflexos na informática 

jurídica e tudo o que ela representa no cenário nacional. Pelo sim e pelo não, 

progressivamente o sistema processual eletrônico tem vencido muitas das críticas e também 

tentativas de postergar ainda mais sua completa implantação do judiciário brasileiro. É claro 

que toda inovação, ainda mais quando reverbera em tantas frentes, desde a apresentação física 

de tribunais até procedimentos para cadastramento e pesquisa online e como lembram Caldas 

e Silva (2016, p.25), os serventuários e os tribunais devem adaptar-se aos novos tempos: 

Os serventuários da Justiça devem apresentar uma formação e capacitação 

específica de modo a adaptar-se aos novos tempos. O que é virtual, busca a 

todo tempo eliminar qualquer movimentação física e, consequentemente, a 

redução do serviço burocrático com maior celeridade no trâmite processual. 

De toda sorte, ainda que haja refratários, o sistema tem paulatinamente encontrado 

adeptos e com transcorrer do tempo e a devida adaptação de todos os envolvidos, de concreto 

restará que o sistema, ainda que careça de ajustes, traz celeridade, economia e avanços na 

eficiência jurisdicional. A informática jurídica, seja qual for o viés adotado, tem tornado o 

judiciário mais ágil e transparente e colabora sem dúvida com o acesso à justiça, tanto na 

perspectiva da administração da justiça, quando desburocratiza rotinas de gestão nos cartórios, 

quanto na perspectiva do acesso ao sistema do processo eletrônico com suas citadas 

vantagens. Por outro lado, é notório também que não se pode entregar ao processo judicial 

eletrônico, de forma exclusiva, toda a solução de lentidão do judiciário nacional, pois todos 

devem corroborar com o sistema como apontam Caldas e Silva (2016, p. 21): 

No atual estágio de globalização, é quase impensável não se falar em 

tecnologia, seja na perspectiva pessoal – onde a conexão com o mundo se dá 

em segundos pelo uso da internet –, seja na perspectiva estatal – com a 

efetivação de um Governo Eletrônico, que incentiva o controle social e a 

participação popular por meio da inclusão digital e da cidadania em sentido 

amplo –, de forma a permitir por parte da sociedade o acesso facilitado às 

informações governamentais e aos meios de intervenção nas políticas 

públicas locais e regionais. Ante essa perspectiva, o Judiciário brasileiro – 

ainda que relativamente atrasado –, tem buscado cada vez mais se valer das 

tecnologias e de técnicas de comunicação para dar maior eficiência à 

prestação jurisdicional. 

A modernização e a adoção das novas tecnologias informáticas ao processo judicial 

faz parte da natural e contínua modernização da própria sociedade. A informática jurídica, 

enquanto gênero do qual o processo eletrônico é uma espécie, é na verdade um instrumento de 

quebra de paradigma, que exige de todos os usuários certa reciprocidade para adequação e 

aperfeiçoamento do sistema para extrair a máxima eficiência. Porém, o perigo está no fato de 

simplesmente se transmutar para o virtual toda a ineficiência já apresentada habitualmente. 
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2.1. A modernização judiciária e a informatização da ineficiência 

 

 

O Processo Judicial Eletrônico é na verdade uma política nacional do Poder Judiciário 

e paulatinamente vem concretizando mudanças na própria rotina forense ainda muito 

arraigada na cultura do papel como suporte processual. De fato o processo eletrônico não tem 

a pretensão de ser o paladino da eficiência da prestação jurisdicional, muito em decorrência 

do próprio do Conselho Nacional de Justiça não permitir alterações ou adaptações nos 

programas disponibilizados para fins de adequações às necessidades locais de cada órgão por 

meio do bloqueio ou fechamento do código-fonte46 dos programas disponibilizados. 

Contudo, independentemente das limitações tecno-políticas que por vezes atrapalham 

a utilização do PJE, não se nega que o sistema processual eletrônico tem sido protagonista de 

grandes mudanças na prestação jurisdicional na era eletrônica, o que reflete direta e 

concretamente na própria estrutura do Judiciário. Em contexto amplo, o sistema processual 

eletrônico sem dúvida trouxe benefícios, principalmente no que tange aos ‘tempos mortos’47 

do processo ou ao menos estes tempos foram muito reduzidos com a utilização do processo 

eletrônico, pois muitas destas fases são automáticas, sem a necessidade de intervenção 

humana. Mas isto não torna o processo instantâneo, a agilidade temporal angariada nas fases 

ditas ‘burocráticas’, o processo leva algum tempo para ser resolvido em seu mérito. 

A modernização do Poder Judiciário, ainda que seja feita com o empenho  de  

arrojados investimentos em atualizações dos sistemas ou em adequações dos programas e 

serviços, não terá efeito prático na melhoria da eficiência da prestação jurisdicional, se não 

houver pessoas capacitadas para operar o sistema e em paralelo a isto, programas de 

computador ou sistemas informatizados que aproveitem toda a capacidade instalada. 

 

46 
Código-fonte, do inglês source code, é o conjunto de símbolos ou palavras escritas que de forma ordenada 

contêm informações e instruções em uma das linguagens de programação de softwares. Baseado nos limites 

estabelecidos no código-fonte, os operadores utilizam-se dos programas de computador. Em linguagem menos 

técnica, tem-se que o código-fonte cria os limites estruturais dos programas de computador e organiza o 

funcionamento do software. Um programa com código-fonte aberto permite que sejam feitas alterações em sua 

estrutura funcional, possibilitando, por exemplo, que campos sejam adicionados em formulários ou que 

informações sejam postas em destaque facilitando o manuseio por parte do operador. Por outro lado, programas 

com código-fonte fechado, não permitem alterações em sua estrutura fazendo com que, por vezes, campos 

inúteis devam ser preenchidos pelos usuários para prosseguir na utilização do programa. É neste ponto que reside 

a critica aos programas do processo eletrônico disponibilizados pelo CNJ, pois os programas são de código-fonte 

fechado e assim não se permite que a realidade de cada tribunal seja espelhada no programa, o que atrasa em 

muitos aspectos o processamento dos processos eletrônicos, por sua vez, a própria prestação jurisdicional. 
47 

Tempos mortos em um processo judicial são aqueles em que não há ações dos magistrados e serventuários da 

Justiça no sentido de dar andamento a algum provimento de mérito no processo. São basicamente as atividades 

cartorárias de, por exemplo, carimbar as folhas, grampear, encartar, preparar para envio via malote, numerar etc. 
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Tal perspectiva merece ser ao menos estudada para verificar-se a possibilidade de 

implantação, pois a informatização simples do Poder Judiciário, com a aquisição de 

equipamentos de informática para a ‘virtualização’ do processo judicial, em um primeiro 

momento vai sim trazer melhoria nos tempos médios do trâmite processual, mas do modo 

como vem sendo implementada, pode-se afirmar que, de fato, é simplesmente a 

informatização da ineficiência ou a modernização da burocracia, pois apenas tarefas 

mecânicas e simples são feitas por meio de computadores, ou seja, um equipamento sem o seu 

uso total empregado. Neste sentido, Chaves Júnior (2016, p.455) muito bem afirma que: 

O processo eletrônico tem potencial para ser muito mais do que mera 

infraestrutura de TI para o processo tradicional. Não se reduz, tampouco, a 

simples procedimento judiciário digital e, muito menos, concebe-se tão- 

somente como autos de papel digitalizados. As novas tecnologias de 

informação e comunicação transformam radicalmente a natureza do processo 

tradicional, que se caracteriza, primordialmente, pela separação dos autos do 

mundo. O processo eletrônico é, sobretudo, processo em rede, o que o torna 

beneficiário, concomitantemente, da inteligência coletiva, da lei da 

abundância, dos rendimentos crescentes e da sinergia da interação em tempo 

real. 

Nesta perspectiva, para se evitar que todo o investimento em digitalização do processo 

judicial seja apenas a virtualização da burocracia, faz-se necessário investir em maior 

qualificação dos operadores do Direito no que tange ao manuseio do sistema e em paralelo 

investir no em sistemas inteligentes para retirar do processo eletrônico todo seu potencial de 

impulso à eficiência na prestação jurisdicional. O investimento em tecnologia e em sistemas 

informáticos deve ser proporcional ao investimento em qualificação das pessoas, pois do 

contrário será o mesmo que modernizar a ineficiência em um sistema de ‘mais do mesmo’, 

com a qualificação de ser um "mais do mesmo tecnológico"48. Neste sentido, Pinheiro (2013, 

p.59) aduz que o computador serve para melhorar os métodos já existentes: 

A informática nasceu da ideia de beneficiar e auxiliar o homem nos  

trabalhos do cotidiano e naqueles feitos repetidamente. Tem-se por definição 

mais comum que a informática é a ciência que estuda o tratamento 

automático e racional da informação. Entre as funções da informática há o 

desenvolvimento de novas máquinas, a criação de novos métodos de 

trabalho, a construção de aplicações automáticas e a melhoria dos métodos e 

aplicações existentes. O elemento físico que permite o tratamento de dados e 

o alcance de informação é o computador. 
 
 

48 
Por vezes a política judiciária foca excessivamente nos números como a solução ‘mais fácil’ para combater a 

crise de Justiça. Números aqui no sentido de que o raciocínio é: se aumenta a carga de processos, deve-se 

aumentar o número de servidores ou magistrados etc. As possíveis soluções podem até passar pelo aumento de 

órgãos e de força de trabalho, mas não pode ser a única. Padronizar, automatizar e agilizar processos com o uso 

da tecnologia aperfeiçoa a estrutura de pessoal sem necessariamente aumentar sua quantidade. Fato é que se 

disponibilizarmos computadores simplesmente sem utilizar todo o seu potencial, estaremos apenas substituindo 

máquinas de escrever por computadores sem ter efetividade e maior eficiência na prestação jurisdicional. 
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Automatizar e padronizar rotinas são fatores tão importantes quanto explicar às 

pessoas quais tarefas são importantes e porque são realizadas, pois assim fica mais fácil 

compreender todo o sistema e imprimir celeridade de maneira sistêmica. Afinal, de que 

adianta os programas do processo judicial eletrônico serem capazes de realizar tarefas de 

maneira independente, se devidamente programado é claro, ao invés disso, pessoas realizam 

estas tarefas burocráticas? Seria possível imprimir maior celeridade ao sistema eletrônico?49 

A informática jurídica em seu sentido latu transita por três grandes eixos por assim 

dizer: a informática documental, que é a que trata do manuseio da informação propriamente 

dita; a informática jurídica de gestão, que é a que trata da política interna dos tribunais e da 

administração dos feitos e a informática jurídica decisional, que se volta aos sistemas 

tecnológicos de suporte à análise processual e posterior encaminhamento e decisão. 

No primeiro grande eixo, quando se fala em informática documental, o trâmite de 

documentos e informações em meio digital por si só dá celeridade ao ‘trânsito’ dos conteúdos 

processuais. A utilização da internet neste aspecto é fundamental. O upload e o download de 

documentos pelo sistema fazem com que as informações sejam disponibilizadas a todas as 

partes em tempo real e imediatamente após a inserção no sistema. Com isto, por exemplo, se 

ganha tempo na tomada de ciência dos despachos, que quando os autos tem suporte em papel, 

os prazos são sucessivos e pelo sistema eletrônico são prazos comuns. Neste aspecto, a 

‘circulação’ da informação segue em rede e enormemente acelerada. Seria como se o simples 

fato de se informatizar trouxesse embutida certa celeridade como se depreende do que ensina 

Santos (2005, p. 93): 

Os sistemas informatizados de gestão de processos são uma ferramenta 

essencial para a organização e tratamento, de forma rápida e eficiente, de 

grandes quantidades de informação e de documentos, tornando mais rápido e 

eficiente o trabalho dos tribunais. Por exemplo, eliminam a necessidade de 

realização de certas tarefas repetitivas; possibilitam a publicidade de 

informação relevante, sem que tal implique a realização manual dessa tarefa 

pelo funcionário judicial ou deslocações inconvenientes e morosas ao 

tribunal; permitem a recepção de documentos; ou a consulta de processos  

por via electrónica. 
 

49 
A resposta a este questionamento é a proposta fundamental desta pesquisa. A tecnologia atualmente existente, 

no caso, inteligência artificial, se devidamente incorporada e programada para utilização no sistema do processo 

judicial eletrônico, pode sim imprimir maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, como se pretende 

demonstrar no Capítulo III deste trabalho, porém, não se pode permitir a celeridade a qualquer custo, por 

exemplo, permitindo-se que sejamos “julgados por máquinas” ao permitir a plena informatização como resposta 

à ineficiência do sistema processual. Neste aspecto, vale lembrar as lições Barbosa Moreira: “Se uma justiça 

lenta demais é decerto uma justiça má, daí não se segue que uma justiça muito rápida seja necessariamente uma 

justiça boa. O que todos devemos querer é que a prestação jurisdicional venha a ser melhor do que é. Se, para 

torná-la melhor, é preciso acelerá-la, muito bem: não, contudo, a qualquer preço”. BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. O futuro da Justiça: alguns mitos. Revista de Processo, n. 99, p. 144-145, jul./set. 2000. 
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É incontestável que a informatização de processos e o uso da via eletrônica para o 

trâmite de documentos e de informações refletem um grau de celeridade, mas de fato 

melhorar apenas este aspecto ainda não garante uma prestação jurisdicional mais eficiente. 

Para isso, a informática de gestão e a informática decisional devem estar em sintonia. No que 

tange tecnologia e a gestão de processos, concentrada na gestão administrativa da Justiça e no 

uso de novas tecnologias, boas práticas de gestão e a adoção de uma cultura de governança 

são fundamentais para o sucesso desta empreitada como aponta Santos (2005, p.107): 

É urgente, pois, explorar as potencialidades democráticas das novas 

tecnologias, as novas possibilidades de democracia deliberativa e 

participativa, as novas formas de controle público, tanto do Estado como da 

produção privada de bens públicos. A relação virtuosa entre tribunais, 

comunicação social e novas tecnologias de informação e de comunicação 

depende menos daquilo que os três vectores deste triângulo acordarem entre 

si do que do controle público que sobre que cada um deles exercerem os 

cidadãos activos, dotados de competências para exercícios de democracia de 

alta intensidade. 

A prática real e geral da cultura de governança judiciária50 corporifica-se em um 

desafio imprescindível que deve ser superado para que se alcance o sucesso das metas 

pautadas pelo CNJ e na própria busca por Justiça. No que tange ao sistema informatizado, isto 

deve ser posto em funcionamento de maneira a pensar em melhoria da eficiência da estrutura 

judicial na perspectiva de se empregar mais tecnologia ao sistema fazendo com que ele 

alcance melhores resultados no produto final, no caso de processos judiciais, na sentença e na 

prestação jurisdicional como um todo como indicam Caldas e Silva (2016, p.23): 

 

50 
Aqui se adota a perspectiva de governança judiciária no sentido de uma cultura orgânica de olhar interno, não 

no sentido de mera gestão administrativa, financeira e de pessoal da máquina judiciária, mas em um sentido 

maior de autogoverno do Poder Judiciário o que implica em estabelecer independência e harmonia com as 

demais funções de poder de maneira que as articulações institucionais reflitam em uma administração de 

resultados, onde a prestação jurisdicional, enquanto serviço judicial seja prestado de maneira célere e com 

economicidade de meios. Nesta perspectiva, a formação, capacitação, organização de força de trabalho e dos 

próprios serviços cartorários judiciais são “facilitados” pela informatização. O que é tornado virtual permite 

eliminar ou diminuir a intervenção física humana em paralelo que são criadas boas práticas de gestão 

administrativa com o uso das novas tecnologias. Neste aspecto, as novas tecnologias podem ser empregadas, por 

exemplo, na gestão de pessoas como no caso do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que adota o SGRH 

- Sistema de Gestão de Recursos Humanos-, que é uma ferramenta totalmente eletrônica que pode ser acessada 

pela internet e pela intranet do citado Tribunal e centraliza todas as informações funcionais dos magistrados e 

servidores. Tem como condão padronizar procedimentos da área dedicada aos Recursos Humanos e eliminar 

parte das tarefas operacionais burocráticas. A ferramenta eletrônica disponibiliza para os gestores todas as 

informações dos subordinados que através do sistema, gerencia o plano de distribuição de férias, autoriza 

afastamentos, faculta a correção de frequências, dá acesso aos cursos de capacitação realizados pelos servidores 

que podem ser selecionados para determinadas tarefas apenas pelo currículo virtual do sistema e os servidores 

têm ainda acesso aos contracheques e toda esta relação tem como interface o sistema virtual. Para saber de outros 

bons exemplos de práticas de gestão através de ferramentas digitais recomenda-se a leitura de: CALDAS, 

Roberto Correia Da Silva Gomes; SILVA, Antonio Donizete Ferreira da. Governança e as novas tecnologias: 

principais reflexos da informatização na gestão administrativa do Poder Judiciário. Revista de Direito, 

Governança e Novas Tecnologias. Curitiba. vol. 02. nº. 02. p. 18-36. Jul/Dez, 2016. Disponível em: 

http://indexlaw.org/index. php/revistadgnt/article/view/1483/1947. Acesso em 14 maio 2017. 

http://indexlaw.org/index
http://indexlaw.org/index
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Com efeito, o processo judicial não pode modernizar-se isoladamente. É 

necessário que a legislação se altere e os operadores do Direito, com os 

serventuários da Justiça inseridos na própria organização do Poder 

Judiciário, realizem suas funções e atividades conforme os paradigmas do 

atual mundo globalizado e dinâmico em que vivemos. 

Admitir que as novas tecnologias atualmente se encontram arraigadas no próprio 

Poder Judiciário é sinal de conhecimento; empregar estas novas tecnologias de maneira mais 

adequada o possível é demonstração de inteligência. Neste sentido, Atheniense (2013, p.13): 

Nenhum programa de computador se aperfeiçoa sem que haja estratégia 

disciplinada de desenvolvimento que propicie a efetiva coleta constante de 

sugestões de seus principais usuários. Programa de computador deve ser 

encarado como um produto inacabado, que deriva da inteligência humana, 

que é inesgotável. Como se sabe, o cliente sempre tem razão; é necessário 

ouvi-lo para aprimorar um produto ou serviço. Essa lição ainda não foi 

totalmente colocada em prática pelos tribunais. 

O cotidiano forense revela que o PJE veio para ficar e gradativamente vai se tornar 

regra no ambiente jurídico. Bem por isso se deve pensar na utilização máxima da capacidade 

tecnológica instalada para receber o sistema processual eletrônico. A tecnologia e a cultura de 

governança devem estar em simbiose51, pois a mera substituição do trabalho braçal pelo 

trabalho automatizado ou informatizado, ainda que reduza de fato os prazos nos 

procedimentos, não justifica por si só a ‘propaganda’ de que o Judiciário adota técnicas mais 

modernas de prestação jurisdicional e menos ainda se reverte em eficiência como afirmam 

Silva e Spengler (2013, p.67): 

[...] o processo não pode se modernizar somente em relação às leis ou às 

atitudes de seus operadores. É necessário materializar o seu 

desenvolvimento, no mundo globalizado e dinâmico em que vivemos, 

através do uso das novas tecnologias das informações. Nesse sentido, surge o 

processo eletrônico, que veio para ficar e contribuir com o acesso de todos a 

uma ordem jurídica justa, ágil e eficaz. 

Por muitas e variadas razões, justifica-se a opção do Poder Judiciário por um sistema 

informatizado de gerenciamento, tanto de processos judiciais quanto da própria administração 

da justiça, como, por exemplo, devido aos computadores possibilitarem a redução das tarefas 

repetitivas, maior controle das funções gerenciais de andamento processual e outras mais 

abrangentes relacionadas à atividade administrativa judiciária, além dos custos dos aparelhos 

informáticos serem mais baratos e eficientes, tomando-se as devidas cautelas com a segurança 

e acesso às informações e tudo isto passa pelo princípio da eficiência empregado na prática 

pelo Judiciário como aduz Hess (2010, p.222): 

 

51 
Pode até parecer utópico, mas o CNJ, através da Resolução nº 211, de 15 de dezembro de 2015, instituiu a 

Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação e estabeleceu metas que devem ser alcançadas 

até 2020, principalmente ações no que tange à melhoria da infraestrutura e governança de TIC. 
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A gestão eficiente do Judiciário passa por essa virtualização de processo e de 

expedientes cartórios, com a máxima celeridade, mas com cuidado para 

manter o mínimo de segurança no resguardo de backup de dados, porque os 

processos traduzem a dinâmica da vida de cada jurisdicionado. 

Com a inserção do computador na atividade judicial, contemporaneamente, não se 

pode olvidar da utilização cada vez maior das novas tecnologias e a sua consequente 

introdução nas atividades de prestação jurisdicional. Primeiramente, a informatização judicial 

resultou na padronização e automatização de tarefas eminentemente burocráticas e mecânicas, 

o que de fato aumenta a eficiência e a cooperação entre os atores processuais e os 

serventuários da justiça, assim, a melhora nos serviços judiciais gera sim em grande medida 

eficiência aliada à economia e à sustentabilidade, mas este é o máximo que podemos retirar da 

informatização e dos computadores? 

Pode-se tentar responder a esta questão sobre várias perspectivas, uma destas é que, 

aproveitando-se do sistema computadorizado instalado, a própria gestão do Poder Judiciário 

pode ser transformada adequando-se ferramentas eletrônicas e paulatinamente alterando a 

cultura de governança como apontam Bertoncini e Corrêa (2013, p.129): 

Tão importante quanto se trabalhar no aperfeiçoamento e unificação dos 

sistemas, é fundamental que se estruturem os fóruns e se ofereça treinamento 

aos servidores do Poder Judiciário para que estejam aptos a compreender e 

operar com os novos sistemas, próprios do processo eletrônico. É preciso  

que haja boa vontade dos operadores do Direito e dos tribunais no 

entendimento de que o processo eletrônico ainda não é obra acabada, e 

justamente por essa razão merece uma implementação gradual e serena, 

afinal, o processo virtual será construído por todos nós, tudo indicando ser 

ele o substituto do processo físico dos nossos dias. 

Outra possibilidade é a de se pensar em soluções mais básicas como a contratação de 

Magistrados para aumentar a quantidade de juízes na mesma intensidade em que se aumentam 

os processos; ou, pode-se aprimorar o sistema eletrônico de maneira a fornecer aos 

Magistrados já empossados, ferramentas informáticas para o aumento de sua produtividade e 

de modo geral, criem instrumentos que facilitem o trabalho humano e gerem eficiência. Para 

ajudar na escolha da ‘melhor’ opção, é importante recorrer às lições de Sadek (2004, p.32): 

Ao lado de temas que implicam mudanças constitucionais e na legislação 

ordinária, há também aqueles que modificariam o Judiciário no sentido de 

transformá-lo em uma máquina mais moderna e menos avessa às inovações 

tecnológicas. Esse problema, tal como os demais, não é novo, mas tem se 

acentuado nos últimos anos. Atualmente, o anacronismo da máquina judicial 

atinge muito mais a primeira instância do que os tribunais, ainda que  

também nesses ainda não se tenha aproveitado por inteiro as vantagens da 

informatização. Há varas muito mal equipadas que dependem de recursos 

materiais de infraestrutura precários para funcionar. 
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Com efeito, nota-se que se simplesmente tomar a decisão “mais fácil”, ou seja, 

simplesmente contratarem-se mais servidores e magistrados e/ou criarem-se mais varas, 

certamente que a oferta de mais do mesmo não surtirá o efeito desejado em longo prazo. A 

modernização da máquina judiciária com a realização do processo judicial eletrônico traz 

embutida uma grande oportunidade de inovação que não deve ser desperdiçada sob pena que 

incorrer-se na informatização da ineficiência como aduz Chaves Júnior (2016, p.455): 

Não se pode caminhar na linha de mera digitalização dos autos, na lógica do 

scanner, mas sim, começar um processo novo, e não apenas um novo 

procedimento. Digitalizar significa decalcar para o processo eletrônico a 

lógica viciada do processo de papel, da escritura. O receio é incidirmos em 

mera informatização da ineficiência. Não se pode perder a oportunidade de 

aproveitar o advento do processo eletrônico para fazer uma revolução no 

processo, que até o momento não passa senão de promessa não cumprida. 

Em outras palavras, é importante aproveitar a desmaterialização dos autos, 

para tentar desmaterializar os vícios arraigados na cultura da escrita no 

processo. 

O sistema informatizado já se encontra instalado ou em vias de sê-lo. O acesso à 

internet, que é a base para troca de informações processuais e acesso aos bancos de dados e 

uma realidade ao menos nos que tange aos tribunais de grande porte e sob a direção do CNJ, é 

possível que seja criado um banco de dados suficientemente bem formulado para permitir que 

sejam empregados sistemas inteligentes legais para permitir a melhoria da eficiência no 

processo judicial eletrônico sem ter de recorrer ao aumento de servidores, mas com claro 

aumento de efetividade do processamento eletrônico das demandas judiciais. 

O aproveitamento de sistemas inteligentes para corroborar com a análise processual 

auxiliando de fato na celeridade da prestação jurisdicional de maneira a não investir em mais 

do mesmo e ainda aproveitando os equipamentos de informática já distribuídos no Judiciário 

para uso do processo eletrônico certamente é uma hipótese que no mínimo deve ser estudada 

pela cúpula do judiciário brasileiro. Porém, de maneira alguma se está propondo a 

substituição de seres humanos por robôs ou algo que o valha, mas sim de implementar meios 

de auxílio ao seres humanos para lhes ajudar nas tarefas burocráticas em suas mais diversas 

fases. É importante destacar também a advertência feita por Couto e Oliveira (2017, p.795): 

A eliminação da morosidade da prestação jurisdicional, sem perder de vista 

que a razoável duração do processo é uma expressão de sentido amplo que 

merece grande prudência em sua aplicação, é, sem dúvida, uma 

reivindicação social que impõe um grande desafio para o Poder Judiciário. 

[...] Contudo, não se ignora que o emprego puro e frio das ferramentas 

matemáticas e a busca frenética por uma celeridade irrefletida, como numa 

linha de produção fordista, fragmentada e “mecanizada” poderiam resultar 

numa prestação jurisdicional massificada e insatisfatória para o 

jurisdicionado. 
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De certa maneira pode-se dizer que a finalidade da informatização das tarefas judiciais 

atinge a finalidade de aumentar a celeridade da prestação jurisdicional, mas, conhecendo a 

capacidade tecnológica atual, podemos melhorar muito esta utilidade, principalmente no que 

tange à recuperação e análise das informações processuais e por consequência na própria 

análise processual que é o gargalo da celeridade no sistema eletrônico. Ainda que surjam 

questões como: a realidade jurídica atual permite um tratamento pela lógica computacional? 

Deve-se investir ao menos na tentativa de suprimir os gargalos e neste sentido, utilizar os 

computadores já instalados e o acesso à internet e a um banco de dados organizado, permitiria 

ao Poder Judiciário evoluir no que tange à eficiência na prestação jurisdicional com a criação 

de programas inteligentes para evitar que o processo eletrônico já nasça obsoleto. 

 

 
2.2. Inteligência artificial e introdução a sistemas inteligentes52 

 

O Poder Judiciário brasileiro atualmente se utiliza da informatização de muitos atos 

para o trâmite dos processos judiciais e também em termos na administração da justiça. Com 

acesso à internet e por meio de pesquisas pessoais, são distribuídas informações a Advogados 

e jurisdicionados em geral. Sem alarde, o processo eletrônico, com suas características e 

princípios têm cooperado para a melhoria da celeridade, porém há que se refletir se esta forma 

de prestação jurisdicional pode ser mais eficiente com o amparo de sistemas inteligentes. 

Com efeito, em um olhar apenas superficial, pode-se duvidar do fato de que um 

sistema informático, tão repleto de figuras lógicas e algoritmos podem ser aplicados ao 

Direito, como Ciência Social aplicada que é. Contudo, ao se aprofundar um pouco mais na 

compreensão da aplicação prática da inteligência artificial, com uma necessária análise 

interdisciplinar com as estruturas do Direito, compreende-se que a ordenação jurídica 

brasileira, sob este aspecto e com o devido tratamento, pode ser reconstruída como um 

sistema lógico-dedutivo e bem por isso, grande número de casos jurídicos pode ser  

‘traduzido’ para a linguagem informática e com o auxílio da inteligência artificial, juristas 

podem ter um “assistente jurídico virtual” para ajudar na solução dos casos jurídicos postos. 

52 
É necessário ressaltar que não se almeja nesta pesquisa o aprofundamento em questões técnicas e de 

programação de eventuais sistemas inteligentes ou que se utilizam da inteligência artificial. Nesta pesquisa 

almeja-se verificar a possibilidade jurídica de adequações destes sistemas para atender às necessidades do 

processo judicial eletrônico. Para aprofundar conhecimentos nesta seara, recomenda-se a leitura dos trabalhos de 

Stuart Russell e Peter Norvig, em sua obra fundamental denominada Artificial Inteligency - Inteligência 

Artificial, traduzida e publicada pela Editora Elsevier, a qual traz o histórico do desenvolvimento da IA desde 

seu início, até a construção de agentes inteligentes e de algoritmos computacionais e estruturas de dados próprios 

da informática computacional, que a nosso entender podem ser aplicados ao processo judicial eletrônico. 
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A Inteligência Artificial - IA53 é por si só uma disciplina eminentemente 

interdisciplinar, pois devido ao seu objeto, necessariamente interligada vários campos do 

conhecimento, como, por exemplo, a ciência da computação e a ciência cognitiva 

(psicologia). É justamente da troca de experiências entre pesquisadores de diversas áreas que 

ocorre o avanço técnico-científico em outras áreas, é da junção de esforços em prol de um 

objetivo comum que a ciência avança nas soluções de seus problemas. Entre o Direito e as 

novas tecnologias não é diferente. O que há de diferente neste caso é a indagação de como 

uma Ciência Social aplicada (Direito) pode se relacionar com uma Ciência da lógica 

(Inteligência Artificial) e farta de algoritmos? 

A inteligência artificial volta-se a estudos de comportamentos definidos como 

inteligentes, seja de homens, animais ou máquinas, utilizando-se para tal, de técnicas e 

programas de computador na tentativa de encontrar meios pelos quais esses comportamentos 

possam de alguma forma ser ‘repetidos’ pela engenharia, no caso a engenharia jurídica54. 

Lopes, Santos e Pinheiro (2014, p.1) sintetizam a ideia da seguinte forma: “O termo 

Inteligência Artificial (IA) constitui vários procedimentos computacionais cujas funções 

realizadas, caso um ser humano as executasse, seriam consideradas inteligentes”. 

De fato, a praxis jurídica consiste basicamente em aplicação das normas aos casos 

concretos, porém, não é sempre que a mera e simples subsunção faz justiça aos casos 

concretos. Todavia, o caráter fortemente racional do Direito nem de longe permite facilidades 

em uma eventual aplicação esquemática como se poderia deduzir no sentido de buscar 

sistemas informatizados que avancem na direção de “automatizar” as decisões, mas sim de 

auxiliar na análise processual organizando os dados referentes ao processo. Para a aplicação 

das normas é preciso distinguir os métodos tradicionais de hermenêutica dos métodos 

mecânicos, mas também é possível se pensar em meios de utilizar a tecnologia para coadjuvar 

o trabalho dos juristas, unindo o tradicional com o novo. 

53 
Mais uma vez frisa-se que a presente pesquisa versará sobre a inteligência artificial – IA em seus aspectos 

conceituais voltados à Ciência do Direito e em suas principais relações de auxilio à informática jurídica. Não se 

almeja aqui o aprofundamento em questões técnicas próprias da Ciência da Computação. A abordagem neste 

texto é eminentemente teórica relacionando a IA com a hipótese de sua aplicação do processo judicial eletrônico, 

sem, contudo abordar em profundidade o sistema de algoritmos próprios da computação. Discute-se as boas 

iniciativas nesta área e de maneira geral busca-se analisar a superação técnica do uso da IA e levantar 

questionamentos éticos sobre o tema. 
54 

A expressão “Engenharia Jurídica”, muito em voga atualmente com o uso de aplicações da lógica informática 

no Direito, foi na verdade cunhada já há bastante tempo pelo saudoso jurista Miguel Reale. Claro que a 

expressão de Reale referia-se a outro contexto, que não o da informática e sua relação com o Direito, mas por 

toda a obra de Miguel Reale na construção das teorias contemporâneas do Direito, faz-se necessária a lembrança 

daquele que cunhou a expressão que atualmente está “na moda”, mas que foi criada por um grande pensador já 

há algum tempo. Disponível em: http://www.miguelreale.com.br/artigos/engjur.htm. Acesso em 20 ago. 2017. 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/engjur.htm
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A IA, também chamada de computação cognitiva, é o segmento da ciência da 

computação que se refere às tecnologias e sistemas que, in tese, tornam as máquinas capazes 

de processar informações e baseadas em experiências anteriores, sejam aptas a tomar 

decisões. Este processo artificial é semelhante ao que ocorre com o cérebro humano e bem  

por isso tem sido empregada e estudada em larga escala, seja para emprego  comercial, 

privado ou público, o fato é que tecnologias que se utilizam da inteligência artificial tem se 

tornado cada vez mais comuns55. Em qualquer dos casos, como lembra Câmara (2013, p.123), 

estará destacada a interdisciplinaridade de ciências que a depender das aplicações pode sim 

relacionar o Direito como ciência social e a Inteligência Artificial como ciência lógica: 

A intensificação da interação homem-máquina (em especial, homem- 

computador), em uma sociedade na qual a informação tornou-se um bem 

precioso, parece irreversível. O Direito, premiado tanto pelo aumento da 

demanda decisional quanto pela necessidade de eficiência e celeridade em 

seus procedimentos, não poderia ficar alheio a esse quadro. Contudo, o 

desenvolvimento de novas soluções com base na Ciência da Informação 

requer o manejo manancial teórico para além do Direito. Isso requer uma 

nova postura que evidencie o respeito pelas teorizações de outras áreas do 

conhecimento, em um processo de interdisciplinaridade com áreas como a da 

Ciência da Informação, da Engenharia de Sistemas, da Estatística, da 

Inteligência Artificial e da Linguística. 

Partindo do pressuposto de que há a possibilidade de se relacionar Direito com a  

lógica algorítmica da IA, é essencial que antes de se fazer esta correlação, que se busque a 

definição de termos, principalmente o que se entende por Inteligência Artificial. A resolução 

de problemas complexos sempre foi o ideal das aplicações de Inteligência Artificial. 

Criar máquinas com capacidade de raciocínio semelhante ao do homem é o objetivo  

de muitos cientistas por todo o mundo. A criação de robôs que exercem funções repetitivas, 

ainda que não tenham todas as características humanas, já é uma realidade. Mas a capacidade 

de “pensar” semelhante ao do ser humano já está em construção a passos largos em diversas 

pesquisas pelo mundo. Um programa ou sistema de Inteligência Artificial – IA é formatado 

para o armazenamento e manipulação de dados, ou seja, é capaz de adquirir, manipular, 

deduzir ou inferir novos conhecimentos a partir dos conhecimentos existentes semelhantes à 

capacidade humana como bem sintetiza Rover (2010, p.59): 

 
 

55 
A inteligência artificial de emprego comercial, médico e até para criação de outras máquinas tem sido 

empregadas em muitos segmentos. Por exemplo, na telefonia móvel, a empresa Apple, titular do sistema 

operacional de celulares IOS, é detentora do software chamado Siri, que é um aplicativo no modelo assistente 

pessoal que através do processamento da linguagem natural é capaz de responder a perguntas, fazer 

recomendações e até executar ações para auxiliar seu detentor/usuário nas tarefas cotidianas. Disponível em: 

https://www.apple.com/br/ios/siri/. Acesso em: 17 jul. 2017. 

http://www.apple.com/br/ios/siri/
http://www.apple.com/br/ios/siri/
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Existem várias definições de IA nas quais o atributo da inteligência humana 

é referência básica: ciência de construção de máquinas que fazem coisas que 

requereriam inteligência, caso fossem feitas por homens; estudo que busca 

simular processos inteligentes em máquinas ou que tenta fazer com que os 

computadores realizem tarefas em que, no momento, as pessoas são 

melhores. É a ciência do conhecimento que busca a melhor forma de 

representá-lo como também é a ciência que estuda o raciocínio e os 

processos de aprendizagem em máquinas. 

Uma das finalidades da IA é, em grande medida, a tentativa de aumentar a 

“inteligência” das máquinas de maneira que o computador passe a emular algumas das 

capacidades do ser humano, principalmente as atividades voltadas para tarefas repetitivas ou 

que exijam a análise de grande quantidade de dados ao mesmo tempo como apontam Russell 

e Norvig (2004, p. 3) “A IA sistematiza e automatiza tarefas intelectuais e, portanto, é 

potencialmente relevante para qualquer esfera da atividade intelectual humana”. 

Comportar-se de maneira inteligente significa ter a capacidade de articular fatores,  

unir dados, interpretá-los e ser capaz de ao final deduzir fatos que não estão explícitos. Os 

seres humanos são naturalmente capazes de fazer julgamentos racionais e decidir agir 

conforme as conclusões destes. Um programa de IA atua de maneira a decidir quais as 

melhores opções de ação mais apropriadas para alcançar os objetivos pré-definidos. O 

programa analisa grande número de informações e reconhece padrões oferecendo ao operador 

uma gama de possíveis soluções para o caso concreto, baseados sempre na lógica da dedução 

com base nas informações do sistema e de cálculos matemáticos voltados à probabilidade. 

As ditas “inteligências” são criador e criatura que demonstram a incrível capacidade 

humana. Ambas são capazes de aprender e dar respostas cada vez mais assertivas, porém, um 

computador equipado com programa de IA, ainda que tenha um raciocínio aproximado ao do 

ser humano, nem de perto chega a se equiparar - ao menos ainda-, à percepção que nos torna 

humanos por mais que alguns teóricos apontem o contrário. A conexão de inteligência 

humana e a artificial pode ser exemplificada comparando-se um motorista humano e um 

eventual “carro autônomo”56. O motorista humano, ao dirigir utiliza-se basicamente da visão, 

da audição e dos braços e pernas para realizar os movimentos de volante e de pedais. 

 

56
Os carros autônomos testados pelo Google são do modelo LEXUS RX450h e Toyota Prius e utilizam sensores 

do tipo Light Detection And Ranging (LIDAR) na parte de cima do veículo que são capazes de detectar a luz 

assim formar um mapa 3D de até 60 metros do local em que se encontram ao redor do veículo. Uma câmera 

superpotente identifica os objetos, pessoas e outros veículos além dos sinais de trânsito, enquanto que sensores 

dianteiros e traseiros medem a distância dos obstáculos. Todos esses dados são enviados para equipamentos que 

processam as informações e um computador toma a decisão sobre a próxima ação do veículo em fração de 

segundos. Além disso, outro computador, embaixo do painel e imperceptível aos ocupantes, fica responsável 

pela navegação, e faz com que o carro execute movimentos como aceleração e frenagem etc. 
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Em dado momento durante o trajeto, se um carro que está à frente executa uma 

frenagem, o motorista humano, em ato reflexo também freia para evitar uma colisão ou para 

no mínimo manter uma distância que julga ser segura. Neste exemplo hipotético, o cérebro 

não precisou realizar cálculos para saber qual deveria ser a ação do motorista ao visualizar a 

frenagem do veículo que seguia a frente, apenas realiza o movimento por instinto. Em outras 

palavras, o humano usa sensações e percepções. 

Em situação idêntica, se o carro autônomo, “guiado” por um computador que 

essencialmente é uma máquina de calcular, o programa calcula quantos m/s² o veículo da 

frente está e como resultado o computador dá o quanto de força precisa ser empregada no 

pedal de freio para diminuir a velocidade ou mesmo parar totalmente o veículo. Em suma, o 

computador precisa saber qual a distância exata do veículo, qual sua velocidade e qual a sua 

desaceleração, ter no seu banco de dados o modelo matemático do seu próprio veículo para só 

então decidir qual ação tomar. O ser humano simplesmente faz. 

Um sistema inteligente é na prática constituído de um programa computador que, com 

base em bancos de dados e/ou acesso à internet, se utiliza de conhecimentos e técnicas de 

inferência, assim, em um segundo momento aponta soluções a problemas que até então eram 

resolvidos pela intervenção humana, principalmente se se encontravam informações não 

estruturadas, que demandam procedimentos lógicos para a solução. Então, in tese, qualquer 

atividade humana que demande a realização de tarefas repetitivas ou que demandem a análise 

de grande quantidade de informações são passiveis de serem analisadas por meio do uso da IA 

como ensinam Russell e Norvig (2004, p.3): 

Atualmente, a IA abrange uma enorme variedade de subcampos, desde áreas 

de uso geral, como aprendizado e percepção, até tarefas específicas como 

jogos de xadrez, demonstração de teoremas matemáticos, criação de poesia e 

diagnóstico de doenças. A IA sistematiza e automatiza tarefas intelectuais e, 

portanto, é potencialmente relevante para qualquer esfera da atividade 

intelectual humana. 

A inteligência artificial é utilizada para que o computador haja de forma racional, com 

requisitos mínimos de autonomia, de percepção do ambiente, de mecanismos de adaptação a 

mudanças e de comunicação, sem os “defeitos” que nos torna humanos, como necessidades 

fisiológicas, dor, cansaço, fome, sentimentos de amor e ódio etc. O que o sistema 

computacional faz é agir racionalmente, afastando o máximo possível o ingrediente humano 

na busca da realização de tarefas repetitivas ou que necessitem da análise de grande 

quantidade de dados, com a vantagem de velocidade com que o sistema realiza as tarefas. 
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Os sistemas de IA podem e na grande maioria dos sistemas inteligentes são habilitados 

a fazer uso da heurística57, que é uma técnica que busca melhorar as ferramentas de busca 

computacional, ou melhor, no banco de dados do próprio sistema ou da internet. A heurística 

não se destina a definir possibilidades, mas de escolher algumas das mais viáveis com base 

nas premissas, de forma a acelerar o processamento e auxiliar na escolha, pelo operador, da 

melhor alternativa. Neste sentido, McCarthy e Hayes (1969, p. 464) aduzem que: “[...] uma 

máquina é inteligente se ela é capaz de solucionar uma classe de problemas que requerem 

inteligência para serem solucionados por seres humanos, ou sobrevive em um ambiente 

intelectualmente exigente”58. 

Solucionar problemas, principalmente substituindo o homem em funções  repetitivas 

ou em busca em bancos de dados é o principal fundamento das aplicações atuais da IA, que 

traduz em respostas palatáveis aos usuários, muitas vezes em ementas ou resumos, muitas 

informações buscadas ou que serão utilizadas pelo usuário. Mas como definir se uma máquina 

é inteligente? O que diferencia uma máquina comum de uma máquina inteligente? 

Até a presente data, não há um critério eminentemente objetivo que diferencia uma da 

outra, o que se tem por diferenciação é um teste de comparação, o “Teste de Turing”. Em 

1950, Alan Turing, buscou responder a questão: “as máquinas podem pensar?” e elaborou um 

teste no qual um interrogador (humano) faz perguntas a duas entidades ocultas, uma delas é 

humana e a outra um computador e a comunicação entre o interrogador e as entidades ocultas 

é feita de modo indireto, através de um teclado ou outro meio disponível. 

 
57 

Heurística pode ser definida como a arte de descobrir e inventar, uma característica típica dos seres humanos, 

principalmente quando estes estão em busca de respostas para questões mais complexas. Etimologicamente a 

palavra heurística vem da palavra grega Heuriskein, que significa descobrir (e que deu  origem  também  ao 

termo Eureca). A heurística é uma técnica de pensamento e comportamento praticamente automática nos 

humanos, que agem de modo intuitivo e inconsciente para achar prováveis respostas para aquilo que procuram. 

Em suma, a heurística pode ser considerada um "atalho mental" usado no pensamento humano para se chegar  

aos resultados e questões mais complicadas de modo rápido e fácil, mesmo que estes sejam incertos ou 

incompletos. Em Ciência da Computação, as pesquisas por heurística são aquelas realizadas por meio da 

quantificação de proximidade a um determinado objetivo. Diz-se que se tem uma alta heurística se o objeto de 

avaliação está muito próximo do objetivo; diz-se de baixa heurística se o objeto avaliado estiver muito longe do 

objetivo. Um algoritmo aproximativo (ou algoritmo de aproximação) é heurístico, ou seja, utiliza informação e 

intuição a respeito da instância do problema e da sua estrutura para resolvê-lo de forma rápida. O cérebro 

humano, até determinado ponto, tem o reconhecimento de padrões como modelos básicos para a compreensão da 

realidade e para a interação com esta. O sistema humano favorece uma comparação de similaridade entre algo 

armazenado em sua memória com o que é dado a reconhecer no ato, sem necessariamente um processo de 

dedução ou indução, apenas utilizando-se do método associativo. O sistema computacional com base na 

heurística propicia algo semelhante, com a diferença na quantidade de informações, bancos de dados disponíveis 

e modos e tempo de exibição das informações apuradas e analisadas. 
58 

Tradução livre do autor. No original em inglês tem-se: In this case we have to say that a machine is intelligent 

if it solves certain classes of problems requiring intelligence in humans, or survives in an intellectually 

demanding environment. McCarthy e Hayes (1969, p. 464) 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Algoritmo_aproximativo&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Ao final das interrogações, será considerada a “máquina inteligente” se o interrogador 

humano não for capaz de identificar qual das entidades ocultas é a máquina, como explicam 

Lopes, Santos e Pinheiro (2014, p.3): 

O interrogador tentará, através do “diálogo” realizado entre ele e as 

entidades, decidir qual dos dois é o humano. O computador será programado 

para se passar por humano, e o humano responderá de forma a confirmar a 

sua condição. Se, ao final do teste, o interrogador não conseguir distinguir 

quem é o humano, então, conclui-se que o computador pode “pensar” 

segundo o Teste de Turing. 

Alan Turing publicou o teste - que é necessário ressaltar que não tinha esse nome, 

sendo batizado assim anos depois-, em um artigo denominado “Computing Machine and 

Intelligence”. É importante destacar que a pesquisa de Turing está intimamente ligada a sua 

colaboração direta na decodificação das mensagens da máquina de guerra alemã, chamada 

“Enigma”. Em suma, a máquina alemã, utilizada para transmitir as mensagens entre as tropas 

no campo de batalha, continha mensagens cifradas, que eram ouvidas pelas tropas 

antinazistas, mas devido ao código, as tropas nada podiam fazer e pouco a pouco sucumbiam 

diante do exército alemão. Com o empenho de Turing e sua equipe, o exército aliado criou 

uma máquina para decodificar a outra máquina. Assim, foi capaz de ajudar a decifrar os 

códigos nazistas e colaborou para que os aliados a vencessem a 2ª Grande Guerra mundial no 

que ficou conhecido como “Jogo da Imitação”59. 

Ainda que haja críticas quanto à falibilidade do teste, fato é que ele até hoje é o único 

teste mais “objetivo” e por isso é tido como parâmetro de constatação da inteligência da 

máquina ou não. Nas últimas décadas, devido ao constante aumento do poder cognitivo 

computacional e do crescimento das técnicas de IA, o aprendizado da máquina ganha 

importância. Neste contexto, as Redes Neurais Artificiais, a Lógica Fuzzy, o Raciocínio 

Baseado em Casos entre outros, apresentam-se como alternativas muito promissoras na busca 

pelas respostas do que se pode considerar uma máquina inteligente. 

Criar uma máquina com capacidades semelhantes às dos homens foi por muito tempo 

o fascínio e uma utopia para muitos cientistas ao redor do mundo. Filmes, livros e obras de 

ficção científica tratam de androides, robôs e outras máquinas que almejam realizar muitas 

funções em cópia àquelas funções realizadas por humanos, mas no mundo real, ainda que não 

haja glamour das obras de ficção, hoje são uma realidade, muito devido à difusão do 

computador e das linguagens de programação como afirma Rover (2010, p.61): 

59 
A história da atuação de Alan Turing durante a 2ª Guerra Mundial na realização da “máquina que venceu a 

guerra” é contada em um filme, “O jogo da Imitação”. Direção: Morten Tyldum [S.I.], 2014. 1 DVD (113min). 
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Com a popularização e o rápido avanço tecnológico dos computadores e das 

linguagens de programação, a tarefa de emular a inteligência humana tem se 

tornado menos difícil, contudo, os computadores ainda são lentos. Nenhum 

computador é rápido o suficiente para superar a explosão combinatória 

gerada pela necessidade de explorar um grande número de caminhos de 

solução e depois, escolher o melhor60. 

O sistema de inteligência artificial, por exemplo, pode consultar seu banco de dados e 

informações jurídicas na internet, além de combinar sentenças de casos semelhantes e as 

deixar à disposição do julgador. Quando do início da tomada de decisão, o sistema “lê” o 

processo e oferta uma gama de possíveis informações que podem ou não ser úteis ao processo 

decisório. As informações do processo podem ser separadas de maneira a apresentar as 

defesas e provas sopesando-as de forma a utilizar estes mesmos dados para continuar a busca 

e em tempo real buscar complementar as informações para propiciar a decisão mais justa e 

célere possível como ensina Serbena (2013, p.43): 

[...] os sistemas informatizados podem simular, imitar a inteligência humana, 

e através deste processo, decidir e alcançar uma resposta para certas 

questões. É importante frisar que, com esta proposta, o objetivo não é 

eliminar a decisão humana dos processos decisórios e dos processos 

judiciais. 

Em hipótese alguma se está pensando em substituir o juiz por um computador de 

maneira a proferir sentenças meramente matemáticas ou fundadas simplesmente na lógica da 

subsunção à lei. O objetivo da IA é o de auxiliar o julgador no trabalho repetitivo de maneira  

a permitir que as decisões possam ser alteradas pelo operador do sistema, no caso o julgador. 

A IA tende a enfatizar o desenvolvimento dos diversos “níveis de inteligência humana” em 

máquinas e isso deve ser visto com cautela, pois não se deseja criar um produtor automático 

de sentenças, mas sim, um método de apoio ao operador, seria uma espécie de auxiliar 

jurídico virtual, que lê e direciona o julgador nas diversas ou as mais prováveis direções de 

decisão de mérito. Neste sentido, excelente exemplo dado por Serbena (2013, p.44): 

Para utilizar uma metáfora, os pilotos dos modernos aviões comerciais a jato 

praticamente não precisam manusear os controles da aeronave para que ela 

pouse, o sistema automatizado o faz autonomamente. Entretanto, o mesmo 

pode ser desligado a qualquer momento, para que o pouso seja manual e 

controlado pelo piloto. Em outras palavras, uma ferramenta computacional 

baseada em inteligência artificial pode, no mínimo, auxiliar a decisão 

humana, e este uso mínimo já justificaria a sua adoção. 
 

60 
O autor afirma que não há ainda um computador com capacidade de processamento capaz de simular a 

capacidade humana, sendo lentos para processar a grande quantidade de informações. Importante dizer que a 

obra citada foi publicada pela 1ª vez em 2001 com reimpressão realizada em 2010. De fato, à época de 

publicação a capacidade dos computadores em geral era restrita e quando havia disponível era extremamente 

cara. Atualmente a afirmativa talvez não encontre tanta certeza, mas isso em nada retira o brilho da obra e da 

grande contribuição dada por seu autor, tanto pelo pioneirismo quanto pela qualidade da pesquisa apresentada 

sendo a citada obra referência brasileira sobre informática jurídica e introdução a sistemas especialistas legais. 
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Um sistema de inteligência artificial, desde que bem elaborado e abastecido de dados, 

pode ser capaz de armazenar, manipular, adquirir, representar e apresentar aos usuários o 

conhecimento pesquisado; de forma rápida e qualificada. A manipulação do conhecimento 

obtido pelos sistemas de IA inclui a capacidade de deduzir novos conhecimentos a partir dos 

dados iniciais. O Poder Judiciário, como não pode mais deixar de ser, utiliza a tecnologia da 

informação e tem à disposição um banco de dados, através do qual distribui informações 

processuais às partes e demais interessados. 

Com o acesso à rede mundial de computadores, o Judiciário disponibiliza dados sobre 

o andamento de processos e também permite maior transparência e auxilia o controle social e 

outros assuntos administrativos de interesses da justiça através da publicação dos diários 

eletrônicos e da divulgação pelos sites dos respectivos tribunais. 

Não há dúvida de a tecnologia traz enorme avanço para a máquina judicial, porém, não 

foi na mesma proporção que trouxe a aceleração suficiente na prestação jurisdicional, a qual 

poderia ganhar muito em eficiência com a utilização de sistemas inteligentes como ensina 

Rover (2010, p.242): 

Sistemas de apoio à decisão são ferramentas interativas de pesquisa em que 

assistentes, agentes ou sistemas inteligentes apoiam ou auxiliam os peritos 

humanos a tomar decisões. De outra forma, são sistemas que combinam os 

recursos intelectuais de indivíduos com a capacidade do computador para 

melhorar a qualidade das decisões. Isto significa que estão mais próximos de 

situações reais de gerenciamento marcadas pela sobrecarga cognitiva, isto é, 

estado em que o agente não tem condições de decidir adequadamente, 

tamanho o número de dados ou a sua falta, a necessidade de informações 

precisas e atualizadas em curto espaço de tempo e por que não, a  

necessidade de redução de custos. 

Há que se considerar que, ainda que seja criado um banco de dados para auxiliar o PJE 

e através do CNJ esta informação seja distribuída, isto é muito diferente do que ter um sistema 

inteligente, pois este último consegue tomar decisões e auxiliar o usuário, bem diferente do 

que ser um mero ‘depósito’ de dados e informações, que ainda que relevantes, não terão efeito 

prático algum. O banco de dados deve caminhar junto com o sistema inteligente, que opera 

com técnicas de IA e que possibilitam à máquina a realização de tarefas que requerem 

inteligência de raciocínio lógico ou lógico dedutivo, partindo de premissas verdadeiras. 

Sinteticamente, diz-se que um sistema de IA é capaz de armazenar, manipular, 

adquirir, representar e reproduzir o conhecimento obtido de forma cíclica, onde a partir de 

informações e programações iniciais, o próprio sistema se retroalimenta, ou seja, aprende 

sozinho e fornece as respostas mais ‘prováveis’ ou mais ‘corretas’ ao que o usuário pede. 
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Um sistema inteligente é aquele cognoscente e que não apenas devolve uma busca 

com o resultado de uma pesquisa simples. Para exemplificar, pode-se citar o buscador 

‘Google61, que é um dos buscadores mais conhecidos e utilizados no mundo. 

Ao digitar um texto qualquer no campo de busca do site www.google.com, o usuário 

tem como resposta os estritos limites do que foi digitado e nada além. Um sistema inteligente 

buscaria compreender o que o usuário deseja e devolveria uma busca personalizada. Por 

exemplo: supondo-se que o usuário digite no campo de busca, “imagens de animais  nativos 

do continente africano, exceto o elefante”. 

Com a máxima afirmação, o site buscado, no caso o google.com, devolverá como 

primeiras respostas as imagens de elefantes africanos, pois o buscador apenas seleciona 

palavras-chave das que foram digitadas e devolve tudo o que encontrar na internet como 

resposta, sem preocupar-se com a intenção do usuário, com o que ele “quis dizer” e sim o 

“que disse”. Um sistema inteligente, na pesquisa idêntica levará em conta a palavra digitada 

“exceto” e tentará devolver ao usuário as respostas que excluam os elefantes africanos. 

Com as devidas adaptações para a seara jurídica, sistemas inteligentes podem ser 

implementados no judiciário para o manejo e análise de informações, com uma respectiva 

resposta ao usuário. Neste caso, podem-se citar sistemas de Raciocínio Baseado em Casos, 

Sistemas Especialistas ou Sistemas Especialistas Legais entre outros. São estes alguns 

exemplos de sistemas que podem ser empregados no processo judicial eletrônico. 

O Raciocínio Baseado em Casos – RBC é uma técnica que se utiliza a inteligência 

artificial – IA para resolver novos e concretos problemas adaptando soluções já utilizadas 

anteriormente. Dentre as características do sistema RBC estão: A extração do conhecimento a 

partir de experiências com as quais o próprio sistema se depara, analisa, armazena ou busca 

por comparação e então apresenta respostas. Neste sentido, Rover (2010, p.112) ensina que: 

O Raciocínio Baseado em Casos é uma técnica cognitiva de IA que utiliza o 

método ou raciocínio analógico, ou seja, encontra-se entre os modelos 

indutivos de raciocínio. Sua preocupação centra-se nos campos do raciocínio 

e da aprendizagem em contraposição aos modelos analíticos e baseados em 

conhecimento como os Sistemas Especialistas. 
 
 

61 
Google Inc. é uma empresa multinacional de serviços online e software com sede nos Estados Unidos. O 

Google hospeda e desenvolve uma série de serviços, sites e outros produtos baseados na internet e gera 

basicamente seu lucro principalmente através da publicidade e dos resultados de pesquisas realizadas em seu 

buscador na internet. Um buscador é um serviço baseado em um site, no qual o usuário digita palavras, partes de 

texto ou imagens e qualquer outro formato de arquivo para que o serviço pesquise na internet e devolva os 

resultados de localização, preço ou qualquer outra informação relevante para o usuário. 

http://www.google.com/
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Para a utilização desta técnica, o primeiro passo é aplicar uma solução anterior de 

comprovado sucesso e que se assemelha ao problema atual, com base nos dados armazenados 

ou buscados é possível realizar uma comparação e esta semelhança deve ser considerada nos 

seus aspectos explícitos dos problemas enfrentados, seja pelas características, seja pelas 

relações, importância ou valores embutidos. No caso, para o emprego desta técnica no 

processo judicial eletrônico, pode-se, por exemplo, permitir acesso a um banco de dados 

atualizado com todos os casos de determinado tipo de lide julgadas em determinado tribunal. 

A partir deste banco de dados, quando, por exemplo, o magistrado for sentenciar nova 

demanda similar, o sistema inteligente lê o processo e compreende quem são as partes, 

pedidos, provas e por semelhança aponta uma ementa para a solução para o caso concreto. 

Um Sistema Especialista – SE é baseado na busca heurística que trabalha com 

problemas para os quais não há solução convencional organizada de forma algorítmica. No 

caso do PJE, pode ser utilizado, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal – STF, para 

analisar os processos passíveis de Repercussão Geral62. Sistemas Especialistas, segundo 

Rover (2010, p.122) são: 

Sistemas especialistas são uma forma especial de informação, requerendo 

uma análise e uma metodologia de projeto que envolve em sua construção 

conceitos usados pelo raciocínio simbólico tais como classes, objetos, 

relações, atributos, quadros, herança e hierarquia. Esta especialização 

requerida pelos SE consiste no conhecimento sobre um domínio específico, 

bem como na compreensão do domínio do problema e habilidade para 

resolver alguns destes problemas. 

Sistemas Especialistas Legais – SEL, ainda segundo Rover (2010, p.223) são: 

A construção de SEL envolve mais que técnicas de IA. Em particular, 

envolve teorias, opiniões sobre o que é a lei, qual é um problema legal típico 

e como eles são solucionados, quais são os usos, utilidade de um sistema 

legal, filosofia, que permitem, em última análise, fazer uma representação 

explícita do conhecimento envolvido no processo de resolução de um 

problema jurídico, essência de um SEL. 

Os poucos exemplos citados, sem aprofundar aos conceitos e partes técnicas da 

programação do sistema inteligente, são indicativos de que a IA pode ser empregada para 

atuar na eficiência da prestação jurisdicional no processo judicial eletrônico. 

 

62 
A repercussão geral é um requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário perante o STF. Foi incluído 

na ordenação jurídica pela EC nº. 45/2004. Nos termos legais, significa que para ser aceito para julgamento é 

preciso que o caso concreto tenha relevância e transcendência. Ou seja, a questão debatida deve ser relevante do 

ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender o interesse subjetivo das partes no 

caso em concreto. Para saber mais se recomenda: COUTO, Mônica Bonetti. O Supremo Tribunal Federal e a 

Repercussão Geral no Direito Processual Civil brasileiro: notas de relevo. Revista do Instituto do Direito 

Brasileiro – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ano 1, nº 5, 2012. pp. 2557-2604. 
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Um SEL pode, por exemplo, ler um processo, indicar os dispositivos legais de 

fundamentação da decisão, buscar e indicar jurisprudências que confirmam a posição e ainda 

ao final gerar uma sentença passível de edição, para que se o magistrado tenha posição 

diferente, decida diferente com outros argumentos. De modo geral, o processo judicial 

eletrônico pode ser gerido por um sistema inteligente, dispensando por óbvio algumas das 

etapas burocráticas ou tratamentos manuais chegando a auxiliar as tarefas intelectuais dos 

serventuários dos cartórios e secretarias e principalmente do magistrado, ao ‘preparar’ o 

processo para a tomada da melhor decisão em um tempo muito mais curto. 

A ideia é conciliar o uso da internet, que é realidade nos tribunais brasileiros, com um 

banco de informações (dados) segmentado por ramo da Justiça, banco este gerido pelo CNJ63, 

tudo isto gerenciado por meio da Inteligência Artificial, com programas próprios voltados 

para ler os processos de forma automática, separar os tipos de demandas e buscar a melhor 

solução para o caso concreto baseando as suas decisões pela Lei, jurisprudência e pela 

doutrina, deixando o resultado condensado e passível de edição pelo usuário, para auxiliá-lo 

na prestação jurisdicional sem comprometer o resultado dessas mesmas decisões, pois não 

será algo totalmente vinculado ao resultado proposto pela máquina. 

O propósito de um sistema inteligente é apresentar hipóteses para reflexão do usuário 

do sistema inteligente, no caso, serventuários da justiça e principalmente magistrados, de 

maneira a fazer-lhes vencer uma das maiores deficiências do sistema: a análise processual e 

consequente fase decisória, que se revela um gargalo, ainda mais diante do aumento diário do 

volume de processos. Porém, independentemente do bom uso que pode ser feito da IA, 

notadamente as teorias da conspiração e as teorias ficcionais acabam por gerar refratários ao 

uso destes sistemas nos tribunais brasileiros. Tudo depende de como são programados os 

sistemas e não do que elas teoricamente podem fazer. 

Um sistema computacional, criados e programados por seres humanos segue as bases  

e recomendações estruturadas pelo próprio sistema. Surgirão questionamentos do tipo: 

eventuais robôs ou programas com inteligência artificial, por serem mais resistentes e 

aprenderem mais rápido que os humanos podem por isso os dominar? Será que a IA pode em 

um futuro próximo superar a raça humana e se tornar autossuficiente? Será que algum dia 

haverá uma colisão de interesses entre a humanidade e a tecnologia? 

 

63 
O Big Data judicial se faz necessário em complemento ao sistema inteligente a ser instalado e com o mesmo 

sentido e necessidade se faz imprescindível a interoperabilidade do sistema processual eletrônico. Tais 

necessidades acessórias ao sistema inteligente serão aprofundadas no Capítulo III desta pesquisa. 
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Perguntas como estas são próprias da ficção científica, mas pensando ser esta uma 

situação com probabilidades reais, é preciso que o debate sobre ética acompanhe as pesquisas 

sobre a evolução das aplicações de inteligência artificial. Com efeito, a IA é uma realidade em 

muitos segmentos, a questão que se levante é: quais os limites desta tecnologia? 

É comum as pessoas tenderem a temer o que não entendem. De outro lado, as 

pesquisas desenvolvidas para a concepção da IA trouxeram avanços significativos para muitas 

áreas, como a neuroengenharia, medicina e para a própria compreensão da “máquina” humana 

denominada cérebro. Isto mostra que por vezes, a própria jornada de busca e compreensão da 

IA são mais importantes até que o destino que se pretende com ela. Neste mesmo raciocínio 

podemos pensar quanto a seu emprego como ferramenta de auxílio ao processo eletrônico e  

ao próprio Poder Judiciário. 

Sem embargo, os ensinamentos sobre o que é certo e o que é errado e sobre os limites 

éticos devem ser ‘embutidos’ nos programas aos quais os seres humanos buscam “ensinar” e 

paradoxalmente, é preciso pensar sobre o emprego da Inteligência Artificial diretamente na 

prestação jurisdicional, afinal, o computador e todo o sistema informático estão pré- 

instalados, basta adaptá-lo para tornar o sistema realmente mais eficiente. 

 
2.3. Sociedade Digital e o computador a serviço da Justiça 

 
 

A sociedade atual vem experimentando um fenômeno incrível no que tange à 

velocidade com que as novas tecnologias surgem e rapidamente se incorporam a vida 

cotidiana, de maneira tão vertiginosa que, em questão de dias, um conhecimento tido por 

certo, torna-se obsoleto, ou no mínimo é alterado profundamente. Conforme Castells (1999, 

p.57) “As novas tecnologias da informação estão integrando o mundo em redes globais de 

instrumentalidade”. No mesmo sentido, bem afirma Almeida Filho (2015, p.52), "Com a 

velocidade na transmissão da informação pelos mais diversos canais de comunicação, em 

especial a internet, os conflitos existentes na sociedade vêm sendo ampliados. E os são, 

também, de forma autorreferencial". A globalização64 tem corroborado cotidianamente para o 

aperfeiçoamento tecnológico de forma muito acelerada. 

 

64 
Adota-se aqui a perspectiva de Ulrich Beck o qual aponta que globalização se dá no quadro onde “Agora se 

inicia uma era pós-política internacional, na qual os atores nacionais-estatais são obrigados a partilhar o cenário e 

o poder global com organizações internacionais, companhias transnacionais, além de movimentos políticos e 

sociais transnacionais”. BECK, Ulrich. O que é Globalização? Equívocos do globalismo: respostas à 

globalização. Trad. de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 71 



77 
 

 

 
 

A comunicação intermediada por máquinas cria uma série de comunidades virtuais. O 

conhecimento humano acumulado desde a pré-história até a idade moderna pode ser 

considerado ínfimo se comparado ao volume de conhecimento da idade contemporânea65. 

Diante desta irreversível realidade, a sociedade adapta as tecnologias a  sua 

necessidade de informação. O ser humano faz uso das novas tecnologias para viver mais e 

melhor e também para criar ou desenvolver novas tecnologias para aprender mais e mais. A 

sociedade tecnológica se retroalimenta de tecnologia. A expansão das comunicações virtuais e 

principalmente com o advento da rede mundial de computadores, fez surgir uma sociedade 

que produz e consome informação de maneira voraz e não há como estancar este avanço 

tecnológico como aponta Costa (2013, p.23): 

Vivemos, atualmente, na era da informática e da informação. O mundo 

transforma-se de maneira profunda com o aparecimento da máquina lógica 

computacional. Não há volta possível: ou entramos de corpo e alma na nova 

era ou vamos naufragar, abandonando a história do progresso humano. 

Nossa sociedade atualmente se utiliza e produz muita informação, principalmente 

diante da expansão da internet como veículo de transmissão e criação de conteúdo. Com isto, 

ante a assombrosa e ao mesmo tempo necessária adaptação da vida em sociedade para o 

emprego das novas tecnologias nas esferas pessoais e profissionais, a tendência é a de que a 

sociedade se torne cada fez mais digital como muito bem afirma De Lucca (2008, p.26): 

Sem embargo das numerosas discussões que o tema comporta, parece 

inquestionável admitir-se o surgimento de uma nova era para a humanidade, 

caracterizada pelo advento das novas tecnologias da informação. Fala-se, 

assim, recorrentemente, na chamada Sociedade da Informação ou Sociedade 

Digital. (grifo do autor) 

Atualmente a produção e a circulação de informação são tamanhas que, em termos de 

comparação, nos últimos 20 (vinte) anos, a quantidade de informação produzida pela 

sociedade é superior a todos os anos anteriores. Claro que muito disso decorre da Revolução 

Industrial, que por suas várias características alterou significativamente a vida humana. 

 
65 

A divisão da história em períodos tem apenas caráter didático para facilitar a compreensão. De maneira geral,  

a divisão da história em períodos peca, por exemplo, em focar somente na civilização ocidental, desprezando as 

culturas do oriente e também por períodos históricos desigualmente distribuídos. Porém, críticas à parte, fato é 

que sinteticamente a história se divide em: pré-história, período anterior à invenção da escrita e, a história que se 

subdivide em quatro períodos: idade antiga, que abrange o desenvolvimento das antigas civilizações orientais e 

clássicas terminando na queda do império romano do ocidente (476); idade média, que compreende a queda do 

império romano do ocidente e a tomada de Constantinopla pelos turcos (1453); idade moderna, que principia 

com a queda de Constantinopla e termina com a revolução francesa de 1789; idade contemporânea, que teve 

início na revolução francesa e alcança os dias atuais. Hoje, principalmente devido à internet, vivemos realmente 

em um momento de muitas transformações e não há como negar que estamos em outra Era do conhecimento 

humano, e caminhando rápido rumo a outras. Para saber mais se recomenda: HARARI, Yuval Noah. Sapiens: 

Uma breve história da humanidade. Tradução: Janaína Marcoantônio. São Paulo: L& PM Editores, 2015. 
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Em paralelo com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico 

possibilitou o surgimento do computador e na sequência a internet e todo o compartilhamento 

e criação de informações que o sistema de computadores em rede permite. 

Devido à sua capacidade de emprego nas mais variadas esferas das atividades 

humanas, a tecnologia é revolucionária em vários aspectos como bem afirma Castells (1999, 

p. 69) “a tecnologia não determina a sociedade: incorporando-a. Mas a sociedade também não 

determina a inovação tecnológica: utilizando-a”. 

Com efeito, atualmente, os processos de geração de conhecimento, seja no aspecto 

econômico, militar, político, educacional, de saúde e todo o resto, passam necessariamente 

pela informatização, inclusive o Poder Judiciário, que obrigatoriamente teve de se reconstruir 

a partir do ingresso dos computadores em substituição às máquinas de escrever e agora, mais 

recentemente pela inserção do processo judicial eletrônico e diversos outros usos da 

tecnologia dentro do Poder Judiciário. A internet traz o desenvolvimento humano direta ou 

indiretamente. Quem domina as tecnologias da informação detém parte de um poder como 

apontam Benacchio e Santos (2016, p.237): 

Os tempos atuais são dominados pela tecnologia, tecnologia é poder. Quem 

domina a tecnologia tem poder sobre as pessoas por possibilitar controle da 

sociedade numa perspectiva nunca antes vista pela humanidade. O poder 

tecnológico pode ser dominado tanto pelos Estados como pelas empresas, 

exigindo pronta atuação no sentido da possibilidade de acesso a todos e 

mesmo defesa com relação às novas formas de controle e vigilância dos 

seres humanos. Quem domina a tecnologia pode viver mais, conhecer mais 

e, noutra quadra, dominar as pessoas, portanto, é imprescindível ordenar o 

poder tecnológico pelo Direito. 

O acesso à internet e às diversas formas de tecnologias da informação e da 

comunicação possibilita, por exemplo, o e-comerce66, aproxima pessoas que as distâncias 

geográficas e físicas podem ter separado, desenvolve a economia, leva informação, educação 

e cidadania, em suma, gera um mundo todo peculiar e particular de conhecimento e também 

de produção de novos conhecimentos e como ensina Lévy (2005, p.113): 

No ciberespaço, cada um é potencialmente emissor e receptor num espaço 

qualitativamente diferenciado, não-fixo e disposto pelos usuários. Não é por 

seus nomes, posições geográficas ou sociais que as pessoas se reúnem 

virtualmente, mas de acordo com blocos de interesses, numa paisagem 

comum de sentido e de saber. 

 

66 
Para aprofundamento no tema comércio eletrônico (e-comerce), consulte: “Aspectos atuais da proteção aos 

Consumidores no âmbito dos contratos informáticos e telemáticos” In: LUCCA, Newton De; SIMÃO FILHO, 

Adalberto (Coord.). Direito & Internet Vol. II. Aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 

pp. 25-76. Referido autor introduziu a matéria Direito no espaço virtual no Curso de Pós-graduação da 

Universidade de São Paulo - USP, o que denota o pioneirismo no estudo do tema no meio acadêmico brasileiro. 
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Basta que se tome, por exemplo, os aparelhos de telefone celular, que no seu início 

eram grandes "máquinas" de falar que eram carregadas em mochilas, principalmente nos 

campos de batalhas das guerras; atualmente, além de terem tamanhos reduzidíssimos têm 

tantas ou mais funções que computadores mais potentes, pois além de falar, pode-se tirar e 

editar fotos, filmes e de maneira geral gerar conteúdo e ainda ter acesso á internet na palma da 

mão em velocidades cada vez maiores. Mas ainda sim, um determinado aparelho lançado, 

com a tecnologia mais avançada no momento, em poucos dias ou meses terá um concorrente à 

altura ou superando-o em tecnologia e inovações como explica Pischetola (2016, p.13): 

Em sociedades cada vez mais fundamentadas no compartilhamento de 

saberes, a tecnologia digital insere o sujeito em um novo contexto cultural, 

em que não somente ele transforma a tecnologia, mas é por  ela 

transformado, através de seus hábitos de consumo, de trabalho, de 

comunicação e de acesso à informação. 

A tecnologia vem mudando e muito nossa forma de viver e de se relacionar com tudo  

a nossa volta, sejam pessoas ou coisas. De fato, a tecnologia pode ajudar ou facilitar a vida em 

sociedade. Por exemplo, quando precisamos nos deslocar pela cidade na busca de 

determinado endereço, não precisamos mais dos chamados ‘guias’ ou mapas em papel, basta 

que se digite o endereço nos aparelhos de GPS67 ou em casos ainda mais modernos, basta que 

falemos o endereço e o dispositivo, normalmente um aparelho de telefone celular, através de 

programas de inteligência artificial localiza o endereço e através de um sistema de voz nos 

orienta nas direções pré-definidas. 

O mesmo raciocínio vale para a facilidade de uso dos aplicativos de celular, como, por 

exemplo, o WhatsApp, que inclusive tem sido utilizado com grande sucesso para conciliar as 

partes, tendo como interlocutor um serventuário da justiça ou até mesmo o Magistrado, que 

posteriormente tem seu acordo homologado judicialmente68. A conciliação através desta 

tecnologia é facultativa e o modelo bem recente, mas já apresenta números consideráveis. 

 

67 
GPS é a sigla para Global Positioning System, que em uma tradução livre significa “Sistema de 

Posicionamento Global”, e consiste numa tecnologia de localização por satélite. O sistema de GPS funciona 

graças a um conjunto de 24 satélites que circundam a Terra, numa altitude de aproximadamente 20,200 km e a 

uma velocidade de quase 11,500 Km/h. Em qualquer lugar do mundo, o aparelho receptor (o dispositivo GPS) 

capta as informações de um grupo de quatro destes satélites e, através da troca de alguns dados e algoritmos, 

consegue determinar para o utilizador a sua exata localização no mapa. 
68 

Um exemplo do uso desta tecnologia como forma de auxiliar a Justiça é o exemplo do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região, o TRT -2, que adotou o uso do aplicativo de celular WhatsApp como uma solução 

moderna e ágil de solução de litígios que foi batizado de conciliação virtual. Por meio do aplicativo de 

mensagens WhatsApp, as partes e seus representantes, gerenciadas pelo Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Disputas (Nupemec-JT2), do TRT-2, debatem as condições do acordo virtualmente e 

somente comparecem pessoalmente no ato da homologação. Dessa forma, evitam-se deslocamentos 

desnecessários e agiliza-se o trâmite processual. Disponível em: http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em- 

destaque/21253-trt-2-aposta-em-conciliacao-virtual-por-meio-do-whatsapp. Acesso em: 23 nov. 2017. 

http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-
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A prestação jurisdicional atualmente deve, no mínimo, ser repensada diante da grande 

contribuição que as tecnologias da informação e comunicação podem trazer de efeitos  

práticos na seara forense. Ainda que não se pense de fato no emprego direto da informática na 

prestação jurisdicional, pela quantidade de dados disponíveis, pela facilidade que ela pode 

gerar no que tange à eficiência, podemos pensar na prestação jurisdicional na era da 

informação sob três aspectos fundamentais: tecnologia e atuação humana, automatização de 

serviços e etapas burocráticas e a inteligência, humana e artificial. 

De fato, ainda que o computador não seja utilizado com todo seu potencial, no caso, 

com técnicas e programas de inteligência artificial incorporados, ainda sim o computador 

estará a serviço da justiça quando um Advogado peticiona eletronicamente ou quando faz 

pesquisas sobre jurisprudências, ainda quando um servidor faz consulta do andamento de 

determinado processo para informar a um cidadão, ou ainda quando um Magistrado publica 

uma sentença etc. Em todos estes exemplos, o computador presta serviço relevante como 

lembra Madalena (2012, p.120): 

A máquina de escrever elétrica foi substituída pela semieletrônica de modo a 

aceitar reduzidos comandos para a edição de textos. Pode-se dizer que tal 

máquina já era uma espécie de protótipo do microcomputador. Nos dias 

atuais ainda se festeja o início da era da informática, porque os 

computadores são de uso globalizado, funcionando com grande eficiência 

inclusive pela rede mundial – Internet. 

 

Disto conclui-se que o computador está para a justiça assim como o apontador está 

para o lápis; ou, está para a justiça assim como o motor está para o carro. Atualmente, não se 

pode prescindir do uso dos computadores para o ambiente forense, o que se deseja, contudo, é 

que esta dependência seja transformada em autonomia relativa, mas desejável69. 

O computador e a automatização das tarefas permite ao ser humano deixar de “perder” 

tempo com funções mecânicas e lhe dá mais tempo terá para debruçar-se em funções que 

exijam sensibilidade e essencialmente inteligência humana e somente por este motivo já se 

pode afirmar a importância do computador para a justiça, porém, a informática jurídica, se 

bem formatada, pode e deve dar ao computador usos ainda mais nobres. 

69 
Os computadores devem servir para empoderar as pessoas que os usa e no caso do Judiciário, tem ajudado no 

desenrolar da prestação jurisdicional e pode avançar ainda mais em eficiência se sistemas inteligentes forem 

incorporados à rede e para tanto, deve haver alterações legislativas e de procedimentos humanos nesta interação 

homem X máquina. Pierre Lévy (2011, p.18) esclarece que “Não é a primeira vez que a aparição de novas 

tecnologias intelectuais é acompanhada por uma modificação das normas do saber”. O computador e sua relação 

com a atuação humana, por mais paradoxal que possa parecer é essencial que se certifique que o ser humano seja 

capacitado para, primeiro: configurar e preparar os sistemas tecnológicos para realizar as tarefas; segundo: 

abastecer, compreender e interagir com a tecnologia posta quando usar os sistemas que foram configurados de 

maneira a retirar as informações de que necessita. 
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Seria como se fosse possível ‘fechar’ um ciclo, onde a utilização da inteligência 

biológica e a artificial se complementassem, de maneira que a segunda, auxilie a primeira nas 

suas etapas burocráticas, ou que auxilie na análise da grande quantidade de informações 

disponíveis, fazendo com que somente o essencial seja interpretado pelo ser humano operador 

do sistema. O veículo para esta interação é o computador, a plataforma de operação é o 

Processo Judicial Eletrônico, falta apenas quebrar algumas resistências. 

O computador e seus programas associados são o carro chefe desta mudança de 

paradigma, onde o Judiciário, que já se utiliza o PJE como ferramenta de prestação 

jurisdicional pode aproveitar mais as vantagens tecnológicas, pois grande parte dos  

"cidadãos" do mundo está diuturnamente conectada à rede mundial de computadores, 

transmitindo e recebendo informações de todo tipo e ao mesmo tempo, as pessoas estão 

buscando novas tecnologias ou aperfeiçoando as que existem para consumi-las e continuar a 

produzir novas tecnologias para tornar a consumi-las de forma similar ao paradoxo da 

"corrida de ratos"70, com o diferencial de que, embora se chegue a um resultado, em pouco 

tempo, este será superado pelas novidades tecnológicas e o Poder Judiciário não pode ficar 

distante desta realidade e buscar sempre atualizar suas ferramentas tecnológicas. 

A popularização do acesso à Justiça acompanhou visivelmente as “ondas” já 

vislumbradas nos anos 1960 e 1970 por Mauro Cappelletti e Bryant Garth71. Claro que o 

contexto estudado era outro, mas em um esforço necessário pode-se compreender os conceitos 

empregados também no Brasil, principalmente a partir da reabertura política e mais ainda com 

a promulgação da Carta Magna de 1988. Nos anos 1990, a tecnologia caminhava ainda em 

paralelo ao Judiciário e não junto a ele. Os reflexos positivos e negativos da ‘incorporação’ do 

computador na seara forense foram sentidos paulatinamente. O Poder Judiciário demorou, em 

um primeiro momento, a ajustar seus novos métodos de administração desenvolvidos a partir 

de experiências empresarias e de administração pública em geral. 

70 
Corrida de ratos é um termo utilizado para referir-se a um exercício sem fim, autodestrutivo ou mesmo inútil. 

A imagem evocada faz alusão aos esforços de um rato de laboratório que tenta escapar correndo de dentro de 

uma roda giratória suspensa ou mesmo correndo em volta de um labirinto sem saída. Os ratos correm, correm, 

correm e não chegam a lugar nenhum e seus esforços são em vão. 
71 

Os autores são os responsáveis pela célebre obra “Acesso à Justiça”, traduzida para o português pela Ex- 

Ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracie Northfleet, na qual suscitam três movimentos renovatórios 

de acesso à justiça os quais foram denominados de “ondas”. A primeira onda diz respeito à assistência judiciária 

aos mais pobres e está relacionada a obstáculos econômicos; A segunda onda está ligada à representação de 

interesses difusos em juízo e foca em obstáculos organizacionais, de estrutura judicial para o acesso à justiça; A 

terceira onda diz respeito ao ‘enfoque’ mais prático de acesso à justiça e tem escopo na instituição de técnicas 

processuais mais adequadas à realidade e também na melhor preparação dos estudantes e aplicadores do Direito. 

Para saber mais, recomenda-se a leitura de: CAPPELLETI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça.  

Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. 
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É comum ao ser humano ter receio do novo, bem por isso, a inserção do computador 

no ambiente jurídico, ao menos em seu início, não foi tão fácil. Hoje sabemos que o 

computador nada mais é do que uma ferramenta para empoderar o ser humano que o usa. 

Sabe-se que o computador não aliena a mente das pessoas, mas ao contrário, o computador 

permite a extração de informações armazenadas de forma rápida e organizada, que se fosse 

realizada apenas pela mente humana levaria muito tempo. De acordo com Lévy (2011, p.33): 

Cada grande inovação em informática abriu a possibilidade de novas 

relações entre homens e computadores: códigos de programação cada vez 

mais intuitivos, comunicação em tempo real, redes, micro, novos princípios 

de interfaces... É porque dizem respeito aos humanos que estas viradas na 

história dos artefatos informáticos nos importam. 

Em grande medida há um grande ciclo de retroalimentação cumulativo entre a 

inovação tecnológica e seu respectivo uso, sendo seu emprego cotidiano não apenas 

responsável pela conexão com o mundo por meio da tecnologia, mas também pela velocidade 

com que ocorre e pelo aprendizado empírico que se retira de cada novo avanço no sentido de 

melhorar o que está posto ou de criar novos usos partindo do que já se tem. Em uma 

sociedade cada vez mais digital, o paradigma está muito vinculado pelo uso otimizado das 

novas tecnologias, para que as pessoas cada vez mais possam tratar, armazenar, transmitir e 

receber informações sobre os mais variados formatos e conteúdos, sem as restrições de 

distâncias físicas, de tempo ou mesmo de volume e quantidade. 

Basta que se lembre de que até bem pouco tempo, os computadores pessoais, em geral 

eram suficientes para manipular e armazenar as informações do quanto bastava ao seu 

operador. Porém hoje, esta não é mais a realidade, atualmente se fala em armazenamento em 

nuvem, que na prática é um grande servidor que recebe e armazena uma gigantesca 

quantidade de informações e as disponibiliza ao seu titular sem que necessariamente tenha 

restrição de armazenamento em computadores pessoais de menor capacidade. E neste 

contexto, o Poder Judiciário deve estar enredado em tecnologia para harmonizar-se com a 

sociedade, tanto no que diz respeito aos atendimentos das demandas individuais quanto 

coletivas, bem por isso, o judiciário precisa repensar o uso dos computadores em suas rotinas. 

Lévy (2011, p. 72) lembra que: 

A informática parece reencenar, em algumas décadas, o destino da escrita: 

usada primeiro para cálculos, estatísticas, a gestão mais prosaica dos homens 

e das coisas, tornou-se rapidamente uma mídia de comunicação de massa, 

ainda mais geral, talvez, que a escrita manuscrita ou a impressão, pois 

também permite processar e difundir o som e a imagem enquanto tais. 
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Neste cenário, fica claro que o sistema de prestação jurisdicional por parte do Estado 

Juiz deve acompanhar as transformações técnicas e sociais. O computador hoje pode e já o é 

utilizado a serviço da Justiça, porém, ainda há espaço para o crescimento. O computador é 

sem dúvida uma ferramenta de acesso à justiça, seja estimulando a busca por informações 

sobre eventuais direitos e a formas de exercê-los, seja através da sistemática processual 

eletrônica, que emerge do meio virtual e põe à prova os benefícios que a tecnologia propicia 

para de fato empregar maior eficiência na prestação jurisdicional. É claro que ainda há muitos 

desafios nesta seara como bem lembra Pinheiro (2013, pp.296-297): 

São muitos os desafios da Justiça Digital, assim como muitos são os 

benefícios. Por certo, conseguiremos ter ações judiciais mais céleres, visto 

que a eliminação do papel também diminui a burocracia. No entanto, 

devemos preocupar-nos com a capacidade do ambiente de processo 

eletrônico do judiciário: 

 Garantir a autenticidade (autoria das partes e dos procuradores); 

 Garantir o segredo de justiça (quando aplicável - acesso restrito mesmo 

pela via eletrônica); 

 Garantir integridade por meio de segurança da informação (para evitar 

adulteração de dados nos sistemas, mudança de sentença, voto, outros); 

 Criar cultura nos operadores do direito. 
 

Concomitantemente em que as novas tecnologias surgem para facilitar a utilização dos 

processos, surgem também eventuais vulnerabilidades, por isso a preocupação com a 

segurança da informação e a inviolabilidade dos processos do processo em rede devem ser 

constantes. Da mesma forma em que se estimula o Judiciário a investir em informatização, na 

mesma proporção deve se investir em segurança da informação72. 

A utilização das tecnologias associadas ao computador no âmbito do Poder Judiciário 

é uma resposta atual à realidade social e comum nos escritórios de Advogados e nas 

residências das pessoas. Que fique claro que não é somente o processo judicial eletrônico o 

elemento essencialmente informático a serviço do judiciário e da Justiça, mas sim todas as 

tecnologias envolvidas incluindo o acesso à informação e a transparência. O computador 

serve tanto para o envio de uma intimação via email até as pesquisas para fins de execução. 

De fato, a informática, enquanto símbolo de modernidade; está disposta a auxiliar nas 

demandas judiciais para torná-la mais céleres e por que não dizer, justas. O que se questiona 

é: quando o Poder Judiciário dará o próximo passo rumo ao uso da inteligência artificial? 

72 
O CNJ, através da Portaria nº 85, de 08 de julho de 2016, instituiu o Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Conselho Nacional de Justiça e criou o Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (Portaria CNJ nº222/2010 e reconstituído pela Portaria CNJ nº 47/2014), que tem 

a incumbência de estabelecer diretrizes e elaborar ações de nivelamento de segurança da informação. Dentre os 

objetivos estratégicos vinculados se encontra o objetivo 3, que é o de aperfeiçoar a gestão da segurança da 

informação. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3166. Acesso em: 03 out. 2017. 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3166
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3. PERSPECTIVAS E LIMITES ÉTICOS73 DO USO DA INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL NA TUTELA JURISDICIONAL 

 

 
Desde muito tempo antes do início da inserção do processo judicial com suporte 

eletrônico no Brasil o computador já era um aliado do Poder Judiciário e dos operadores de 

Direito em geral. Em um primeiro momento, em substituição às máquinas de escrever; mais 

tarde passaram a armazenar dados e a fazer os protocolos de maneira mecânica; com um 

pouco mais de evolução tecnológica, os computadores passaram a ser usados para armazenar 

informações de processos em bancos de dados e até recentemente não passava muito disto. 

Com a constante evolução das tecnologias, principalmente devido ao avanço e ao 

barateamento da internet, os computadores passaram a fornecer outros e importantes serviços, 

como, por exemplo, permitir o acesso às informações dos sites dos tribunais, 

acompanhamento de publicações via Diário Oficial – DO de forma eletrônica, a possibilidade 

do uso do e-mail para o envio de informações processuais etc. O crescente emprego das 

tecnologias faz surgir outras possibilidades de uso como ensina Lévy (1999, p.172): 

O uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação 

interativa acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o 

saber. Ao prolongar determinadas capacidades cognitivas humanas 

(memória, imaginação, percepção), as tecnologias intelectuais com suporte 

digital redefinem seu alcance, seu significado, e algumas vezes até mesmo 

sua natureza. 

Ante as novas tecnologias é possível se pensar em nova revolução no processo 

judicial eletrônico devido à possibilidade de uso inteligência artificial, que, com a devida 

restrição conceitual, seria o ápice do uso dos computadores no processo judicial eletrônico - 

ao menos por enquanto. Com efeito, hoje, há tecnologia disponível e somando-se a isto as 

características e princípios do sistema processual eletrônico que permite a utilização da IA o 

que se está esperando para promover a mais nova evolução da informática jurídica? 

No raciocínio inversamente proporcional temos que sim, há tecnologia e o processo 

judicial é compatível com a IA, por isso pode-se afirmar que limite tecnológico é relativo ou 

meramente superável, então surge outra questão: diante da possibilidade do uso da 

inteligência artificial no processo judicial eletrônico encontraremos limites éticos já que os 

limites técnicos podem ser superados? Há risco de sermos julgados por máquinas? 

73 
Nesta pesquisa não se pretende aprofundar conceitos relacionados à ética, apenas se tratará de aspectos 

práticos relacionados ao tema. Contudo, para efeitos de parâmetros sobre a temática, adota-se a visão de 

Immanuel Kant, segundo o qual, ética é íntima e subjetiva, onde o sujeito deve decidir entre suas inclinações, 

medos e sua razão. Para saber mais, recomenda-se a leitura de: KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica 

dos costumes e outros escritos. Tradução: Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004. 



85 
 

 

 
 

Não se duvida da capacidade das máquinas tecnológicas em realizar tarefas mecânicas 

ou burocráticas, mas a possibilidade de serem capazes de julgar de forma autônoma chega a 

assustar. Platão (2008, Livro IX, p.582) ensina que “As qualidades requeridas para um bem 

julgar são a experiência, a prudência e a inteligência”. Seria possível programar tais 

características em computadores? Julgar exige mais, o magistrado, como profissional do 

direito tem balizas deontológicas como explica De Lucca (2009, p.341): 

Sabe-se da extrema importância da ética profissional. Por ela entende-se o 

conjunto de regras de conduta a que se submetem (ou, pelo menos, deveriam 

considerar-se submetidos...) aqueles que exercem uma determinada 

atividade. Essas regras de conduta – por muitos designadas de deontológicas 

– distinguem-se das normas da moral comum, seja porque nelas a 

necessidade de rigor ético deva ser muito maior do que a de uma atividade 

humana comum, seja porque, eventualmente, possa ser até menor, em face 

da peculiaridade da atividade profissional exercida. 
 

Dessarte, realizar julgamentos exige do julgador determinadas características que não 

podem ser programadas em máquinas computacionais. O juiz não é e não pode ser um mero 

aplicador da legislação positivada, se o fosse, não seriam precisos juízes, pois, como aduz 

Nalini (2008, p. 411) “o computador o substituiria com vantagens”74. 

 

Não se pode negar diante da tecnologia atualmente disponível, um computador, 

devidamente programado para atender as necessidades dos profissionais do Direito pode gerar 

maior eficiência, porém, em qual medida a sociedade estará disposta a aceitar a participação 

robótica em julgamentos? Os computadores têm seu valor para o Direito e são essenciais em 

muitos aspectos, mas qual será o custo ético em permitir-se o uso da inteligência artificial 

operando dentro do sistema do processo judicial eletrônico? Para avaliar estes aspectos, são 

fundamentais os ensinamentos de Barbosa Moreira (2001, p.144-145): 

Seria fácil invocar aqui um rol de citações de autores famosos, apostados em 

estigmatizar a morosidade processual. Não deixam de ter razão, sem que isso 

implique – nem mesmo, quero crer, no pensamento desses próprios autores – 

hierarquização rígida que não reconheça como imprescindível, aqui e ali, 

ceder o passo a outros valores. Se uma justiça lenta demais é decerto uma 

justiça má, daí não se segue que uma justiça muito rápida seja 

necessariamente uma justiça boa. O que todos devemos querer é que a 

prestação jurisdicional venha ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é 

preciso acelerá-la, muito bem: não, contudo, a qualquer preço. 
 
 

74 
José Renato Nalini (2008, p.411) faz essencial reflexão sobre a função do julgador e afirma: “Não é o juiz 

aquele o que não for com independência, desvinculado de qualquer interesse, corajoso para inovar, pois 

independência também significa se afastar do imobilismo jurisprudencial, sempre que circunstâncias novas o 

justifiquem, seguro de sua missão imprescindível de concretizar a produção do justo”. Diante destas 

características apontadas pelo autor fica praticamente impossível programar o computador para ser “justo” neste 

sentido. O que é justo para o autor pode não ser para o réu, então, a mera subsunção poderia até ser a solução de 

eficiência, mas não teria os mesmos reflexos no quesito “justiça”, o que requer essencial sensibilidade humana. 
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A inteligência artificial é uma realidade já aplicada a diversos segmentos de 

tecnologia, mas para fins de busca a eventuais limites éticos para o uso desta tecnologia no 

processo judicial eletrônico, pode-se tomar a automação veicular como paradigma para o 

estabelecimento de eventuais limites. A automação veicular se mostra rica em termos de 

comparação para eventuais nivelamentos de aplicação ao sistema processual, o que ao menos 

in tese, trará a segurança no sentido de que as sentenças não serão produzidas por máquinas e 

não corremos o risco de sermos julgados por computadores, mas ao contrário, que teremos na 

máquina um auxiliar ágil e eficaz que colabora com a eficiência do sistema processual. 

 

A automação veicular, ou melhor, a condução autônoma ou condução automatizada de 

veículos é o que move atualmente grande parte da indústria automotiva em parceria com 

empresas de tecnologia75. Há vários veículos atualmente em teste e para os próximos anos 

espera-se que muitos deles já estejam em linha de produção comercial. Para alguns 

entusiastas, a automação veicular comercial está próxima, outros afirmam que já está na 

“estrada”, porém, o que define um veículo como autônomo? Será que há níveis de 

classificação da automação veicular? 

 

Veículos totalmente autônomos, também são os conhecidos como veículos robóticos, 

designam qualquer veículo automotor terrestre, que possui a capacidade de transporte de 

pessoas ou objetos sem a utilização de um condutor humano. Pissardini; Min Wei e Fonseca 

Júnior (2013, online) explicam que: 

Carro robótico, carro sem motorista ou veículo autônomo são nomes dados a 

um tipo de veículo de transporte, de passageiros ou bens, dotado de um 

sistema de controle computacional que integra um conjunto de sensores e 

atuadores com a função de, a partir de uma missão inicial (local para onde ir) 

estabelecida pelo usuário, navegar de forma autônoma e segura sobre a 

superfície terrestre. O processo de navegação combina diversas etapas 

automatizadas para obter dados do ambiente, determinar a posição do 

veículo, evitar a colisão com outros elementos do ambiente e executar ações 

ótimas em direção à missão proposta. 

 

Atualmente, veículos mais modernos já oferecem determinadas tecnologias que 

auxiliam na condução, em parte, autônoma, como equipamento opcional ou de série em 

alguns veículos. Por exemplo, há veículos equipados com sistema que permite a manutenção 

do carro dentro da faixa de rodagem; outros são capazes de manter velocidades constantes etc. 

 
 

75 
Empresas como a Google.inc, a Volkswagen, Volvo, Uber, Tesla, BMW entre outras grandes empresas em 

parceria com Universidades e institutos de pesquisas tecnológicos têm produzidos protótipos com consideráveis 

avanços na área, chegando a disponibilizar veículos semi-autônomos para testes nas ruas de diversas cidades. 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/tecnologia/o-mundo-dos-veiculos-autonomos/. Acesso em 20 nov. 2017 
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Atualmente a tecnologia embarcada é capaz de travar autonomamente o veículo em 

caso de eventual perigo de colisão ou auxiliar no estacionamento destes com um sistema de 

sensores e câmeras instaladas, que em um primeiro momento são itens de conforto aos 

motoristas, mas paulatinamente têm caminhado para transformar o ser humano em um 

“passageiro” de seu próprio veículo. No intuito de estabelecer um parâmetro para os níveis de 

automação, a Sociedade dos Engenheiros Automotivos - SAE, que atualmente se chama SAE 

International76, divide a autonomia veicular em 06 (seis) níveis de classificação distintos, que 

partem do nível SAE 0 e chegam a SAE 5, tendo como referência o quão independente é o 

sistema. Segundo o índice de referência têm-se a seguinte tabela: 

 

Figura 3: Níveis de automação veicular segundo a SAE International (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Summary of SAE International’s Levels of Driving Automation for On-Road Vehicle. Adaptado. 

Disponível em: http://www.sae.org/events/pdf/cass/2015_cass_automation.pdf. Original disponível em: 

https://www.updateordie.com/wp-content/uploads/2017/06/Driveless-car-scale-609x640.jpg. Acesso em: 15 out. 

2017 
 

76 
A SAE International, antigamente Society of Automotive Engineers, é uma organização responsável pelos 

estudos em engenharia automobilística, e indústrias montadoras de automóveis. Disponível em: 

http://www.sae.org/. Acesso em: 15 out. 2017. 

http://www.sae.org/events/pdf/cass/2015_cass_automation.pdf
http://www.updateordie.com/wp-content/uploads/2017/06/Driveless-car-scale-609x640.jpg
http://www.updateordie.com/wp-content/uploads/2017/06/Driveless-car-scale-609x640.jpg
http://www.sae.org/
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A tabela referente aos níveis de automação veicular seria excelente paradigma para a 

automação do processo judicial eletrônico e representa as seguintes classificações: 

 

NÍVEL 0 (Sem automação) – Nesta categoria de nível incluem-se a maioria dos 

veículos que circulam hoje, é a automação zero ou a não automação, onde a direção veicular 

depende 100% do ser humano, o qual é o encarregado por tudo, inclusive a aceleração, 

direção, monitoramento do ambiente, condições climáticas, manobras de estacionamento, 

respostas dinâmicas e sensoriais às situações de risco etc. 

 

NÍVEL 1 (Assistência ao Condutor) – Este é de fato o primeiro nível de automação. 

Traduz-se no fato de o sistema auxiliar o motorista humano em alguma função ou atividade 

específica, como, por exemplo, manutenção de aceleração – função conhecida como Cruise 

Control. Nesta fase de automação, ainda se exige do motorista que direcione o veículo, freie e 

também regule manualmente os modos de condução. É o nível de automação também 

chamada de direção assistida. 

 

NÍVEL 2 (Automação Parcial) – É o nível de automação atualmente já alcançado em 

alguns modelos. É o nível de automação combinada de no mínimo duas funções automáticas e 

é também conhecida como direção autônoma ocasional. Traduz-se no fato do sistema ser 

habilitado a efetuar, por conta própria, ao menos duas atribuições humanas na condução do 

veículo, como, por exemplo, acelerar ou frenar, pelo método conhecido como Cruise-Control 

adaptativo e paralelamente ser capaz de guiar a direção do veículo mantendo-o entre as faixas 

de rodagem ou ainda a manter determinada direção do veículo da frente. 

 

Neste nível de automação, algumas funções primárias do motorista são substituídas 

pelo sistema. O motorista pode tirar eventualmente as mãos do volante ou os pés dos pedais, 

porém, o ser humano, deve se manter vigilante para a qualquer momento que seja necessário, 

assumir o controle diante de alguma situação de risco77. 

A título de comparação com o processo judicial eletrônico, seria o nível de automação 

onde seriam confeccionadas automaticamente, por exemplo, uma citação, bastando que todos 

os dados da Petição Inicial estejam corretos, incluindo endereços etc. Teoricamente, este nível 

de automação no processo não necessita da IA, basta uma programação dos atuais sistemas. 

 

77 
No nível 2 de automação, para tudo ocorra conforme a regulagem do sistema, os veículos são equipados com 

um conjunto de radares, câmeras e sensores que fazem um mapeamento de objetos, fixos e móveis, em torno do 

veículo para um monitoramento passivo, ou seja, o sistema autônomo não é capaz de reagir a eventuais situações 

de interferência na trajetória, devendo o ser humano estar atento no entorno. 
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NÍVEL 3 (Automação Condicional) - Este é o nível de automação estimado para a 

produção comercial já para o ano de 2021. O nível 3 é conhecido como direção autônoma 

limitada e consiste na possibilidade dos veículos poderem-se movimentar autonomamente 

tanto no que tange à aceleração e à direção ou ainda seguir um determinado percurso pré- 

definido e ser capaz de “levar” o motorista de forma confortável de um lugar a outro. Neste 

nível, o que existe é um sistema de monitoramento ativo do entorno do veículo realizado pelo 

próprio sistema. Algumas funções, inclusive de segurança, são transferidas para o veículo. 

 

O sistema monitora eventuais circunstâncias adversas, como, chuva, mudanças de piso 

(asfalto para cascalho ou terra, por exemplo), poeira, nevasca, eventuais acidentes no trajeto 

etc. Desta forma, o sistema permite que o motorista foque-se completamente em atividades 

alheias a condução veicular, até mesmo leitura, mas eventualmente poderá assumir o controle 

da direção em situações de risco que o próprio sistema é habilitado a alertar78. 

Tomando-se como comparação ao estabelecimento de um limite para a automação do 

sistema processual eletrônico, com a utilização da inteligência artificial, seria o nível 3 (três), 

ao menos in tese, o nível máximo para o emprego da tecnologia em auxílio às decisões 

humanas. Até este ponto, o ser humano interage com a máquina e pode alterar suas 

“manobras” de acordo com o bom senso, com o julgamento sensorial baseado, inclusive nas 

emoções e sentimentos, em julgamentos mais subjetivos, pois não há uma “tabela ética” como 

lembram Silva e Bezerra (2016, p.10): 

A ética está relacionada com o fato de se escolher e identificar a alternativa 

de maior valor. Assim, não há como atribuir valor sem uma referência de 

contraste. A vida tem exemplos e as escolhas podem gerar contradições, pois 

não existe uma ‘tabela ética’, já que as relações de valor e moral mudam 

constantemente. 
 

Um “limite ético” para o uso da tecnologia no processo eletrônico é essencial para que 

não se corra o risco de que se produzam sentenças mecânicas, sentenças produzidas por 

máquinas, para que não se permita que o julgamento seja realizado por um computador. 

Afinal, a mera subsunção à Lei e um julgamento eminentemente objetivo não se revela, na 

maioria das vezes ao menos, um julgamento compreendido como “justo” ou aceitável. 

 
78 

No nível 3 de automação veicular, há a exigência de um conjunto mais robusto de sensores, que além de 

câmeras, inclui scanners a laser, sensores ultrassônicos e sistemas de radar etc. Um exemplo disto são os 

LIDARS, que já existem nos veículos que vem sendo testados pela Google, Tesla, BMW etc. Estes conseguem 

monitorar e reproduzir o ambiente ao redor do veículo para que o sistema consiga tomar “decisões” mais 

complexas na condução. Este sistema de automação, neste nível, apresenta um bom exemplo que é o Autopilot 

da Tesla, quem em sua versão já testada também é capaz de dirigir em ambientes urbanos. Disponível em: 

https://www.tesla.com/autopilot. Acesso em: 22 nov. 2017. 

http://www.tesla.com/autopilot
http://www.tesla.com/autopilot
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NÍVEL 4 (Automação Alta) - É o nível de automação esperado a partir de 2021. 

Trata-se da direção autônoma completa, onde o motorista se torna um “passageiro”. Ainda 

que o ser humano fique atrás do volante, ele não intervém na direção do veículo. Neste nível, 

as estimativas são de que o motorista possa inclusive dormir durante o trajeto, pois 

praticamente todas as funções podem ser realizadas pelo próprio sistema automatizado do 

veículo. Com os sistemas tecnológicos embarcados, inclusive as ações reativas nas situações 

de risco são tomadas pelo próprio veículo, mesmo nos casos em que o condutor humano não 

seja capaz de responder aos alertas ou capaz de assumir o controle da direção veicular79. 

NÍVEL 5 (Automação Completa) – É o nível de automação esperado a partir de 

2030. É o último nível de automação veicular e na teoria “extingue” a necessidade de um ser 

humano na condução e chega a impedir essa possibilidade, quando o sistema assume 

absolutamente todas as atividades relacionadas à direção do veículo. O sistema computacional 

veicular é capaz de verificar as sinalizações e placas de trânsito, capaz de diminuir ou 

aumentar a velocidade de acordo com as condições climáticas ou de piso etc. O ser humano é 

um mero expectador da paisagem e o motorista torna-se apenas um passageiro e durante sua 

estada no veículo, pode dedicar-se a fazer qualquer outra atividade, até dormir, e dar-se o 

direito de não se preocupar com o trajeto80. 

Estes dois últimos níveis deveriam ser “barreiras” intransponíveis quando se fala em 

emprego da IA no processo judicial eletrônico. Em um esforço teórico, podem-se encontrar 

defensores da automação completa para o sistema processual eletrônico, muito em resposta às 

mudanças de posicionamento de tribunais ao sabor de convicções pessoais e políticas. Na 

teoria, ser julgado por uma máquina acabaria com distorções de interpretação e a solução dos 

casos concretos se daria pela simples subsunção à Lei e pelo raciocínio dedutivo se daria a 

solução. Mas seria esta a solução para acabar com distorções de interpretação? Como ficaria a 

questão ética em um quadro de total automação do processo judicial? 

 

79 
No nível 4, a expectativa é de que todos os sensores, câmeras e computadores sejam capazes de fornecer dados 

muito mais precisos de forma que o sistema conte também com informações fornecidas pelos serviços de 

navegação via internet ou de satélites para definição de rotas e de manobras de condução. Por isso, se exigirá um 

altíssimo nível de conectividade do veículo e comunicações do tipo V2V (Vehicle-To-Vehicle) e V2I (Vehicle- 

To-Infrastructure). Este nível de automação, já em teste em ambientes controlados não urbanos, visam, in tese, a 

permitir a direção do veículo em condições climáticas muito adversas, como chuvas fortes ou mesmo neve. 
80 

É difícil especificar quais são as reais exigências do nível 5 em termos de estrutura veicular, mas o que se 

espera é que a parte de sensores esteja extremamente avançada e que a conectividade já tenha se tornado algo 

orgânico no dia a dia das pessoas. Algumas cidades já estão se antecipando com relação ao nível 5 e já 

pretendem fazer testes a partir de 2020. A BMW já deu uma mostra do que eles  esperam ter  em  mãos com o 

seu Vision Next 100. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/carro/102057-fazendo-100-anos-bmw- 

lanca-conceito-revolucionario-carro-futuro.htm. Acesso em 23 nov. 2017. 

http://www.tecmundo.com.br/carro/102057-fazendo-100-anos-bmw-
http://www.tecmundo.com.br/carro/102057-fazendo-100-anos-bmw-
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Com efeito, talvez seja o “medo” da total automação que ainda faça surgir refratários 

ao uso da inteligência artificial no processo judicial, sob a alegação de que não serão os 

Magistrados que elaborarão as sentenças e sim máquinas. Mas isso não se trata da tecnologia, 

mas sim de como o ser humano as usa, pois hoje, mesmo sem a IA, encontramos casos em 

que não são os Magistrados que confeccionam sentenças, mas sim assessores ou assistentes e 

até estagiários e nem por isso se reclama de que não foram juízes que as fizeram. O problema 

não é a tecnologia, mas sim o mau uso que se faz dela e isto tem a ver com ética e moral, 

características próprias do comportamento humano. Como ensina Comparato (2016, p.440): 

Para que possamos enxergar mais claramente o pleno sentido desse projeto 

de um mundo mais livre, justo e solidário, precisamos refletir, antes de tudo, 

sobre o seu fundamento ético; havemos de precisar, em seguida, os 

princípios cardeais de sua organização, para podermos delinear, por fim, as 

principais disposições da Carta Constitucional de fundação da “sociedade 

comum do gênero humano”. 

Não se questiona que o CNJ, os tribunais, Advogados, além da própria sociedade em 

geral, estão cientes de que o processo judicial no suporte eletrônico, além de uma necessidade 

é uma realidade que, ainda que paulatinamente, tem mudando a forma de se fazer “justiça”. 

De fato, a celeridade imposta pela automação de tarefas antes realizadas por mãos humanas e 

as características e princípios próprios do sistema eletrônico trazem embutidos impulsos de 

eficiência, mas será que é somente isso? Sabe-se agora que não, mas para avançar, limites 

éticos devem ser impostos81, pois os técnicos estão sendo superados. 

A proposta não é para que a inteligência artificial substitua a necessária análise 

processual, mas que a IA auxilie na coleta e compilação dos dados processuais de maneira a 

auxiliar o Magistrado principalmente, como se fosse um assistente virtual ou assistente 

computadorizado, nos moldes da automação veicular. Neste sentido Madalena (2012, p.123): 

Acontece que a inteligência humana não está sendo substituída pela 

máquina. O resultado da inteligência humana (jurista com técnico em 

computação) é introduzido no sistema do processo eletrônico, e a máquina 

de computação eletrônica é quem processa as informações desejadas pelo 

usuário, segundo os dados alimentadores da sistematização eletrônica 

inteligente. Assim, não é juridicamente a máquina quem julga, mas sim, 

quem apenas auxilia o julgador, tal como o computador de bordo de 

aeronave que pode, sozinho, substituir o piloto temporariamente no curso da 

rota de voo projetada, por conta da inteligência humana lançada adredemente 

em seu sistema eletrônico, a ponto de informar, relatar e até de dar alarme de 

grave situação de risco iminente. 
 

81 
Interessante estudo sobre a relação entre homens e máquinas e as alterações de relações é disponível em: 

PANTALEÃO, Nathália Cristina Alves. Máquinas e sociedade: uma abordagem ética acerca do artificial. 5º 

Encontro de Pesquisa na Graduação em Filosofia da UNESP. Vol. 3, nº 1, 2010, pp. 25-33. Disponível em: 

http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/NathaliaPantaleao(25-33).pdf. Acesso 

em: 27 out. 2017. 

http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/NathaliaPantaleao(25-33).pdf
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As inquietações e mudanças de paradigma no Poder Judiciário brasileiro devem 

acompanhar a evolução social e tecnológica, porém, ao oposto do que se pode depreender sem 

uma análise mais profunda, abordagens sobre o uso da inteligência artificial ou de sistemas 

inteligentes, que usualmente focam em aspectos operacionais, como, por exemplo, programas 

e softwares e mecanismos utilizados pelos computadores e sistemas informáticos e o 

treinamento dos operadores para as novas rotinas, antes disto é preciso examinar o tema sobre 

o aspecto ético para aferir de que modo o uso da IA afeta o próprio processo de tutela 

jurisdicional, pois a tecnologia já existe e ainda pode evoluir para acompanhar as 

necessidades, mas e o ser humano? Será que este pode evoluir eticamente? 

Conforme indica o Relatório Justiça em Números (2017), aos dados compilados pelo 

CNJ, somente durante o ano de 2016, foram protocolados cerca de 18,6 milhões de novos 

processos judiciais eletrônicos82. Números consideráveis e em grande crescimento anual. Esta 

grande quantidade de processos, ‘espalhados’ por todo o território nacional e refletem a 

enorme demanda judicial e também a grande possibilidade de uso de mecanismos 

tecnológicos que ajudarão a gerir esta elevada carga de processos. 

Para gerir esta enormidade de processos e auxiliar na baixa destes processos com 

maior eficiência, pode-se pensar no uso da IA, que não seria uma novidade no território 

nacional, já que temos e tivemos bons exemplos, como, o do “Juiz Eletrônico”, idealizado nos 

idos de 2000 no Estado do Espírito Santo e o sistema Sapiens, que teve início de emprego por 

volta de 2012, na Advocacia Geral da União - AGU83. Que na prática são sistemas 

informáticos habilitados a atuar dentro dos processos judiciais. 

Em comum, os exemplos a serem tratados adiante tem o fato de não se proporem a 

substituir o ser humano, por mais moderno e avançado que seja o computador, não se pode 

permitir que tome decisões judiciais em substituição ao ser humano, pois nas análises dos 

casos concretos podem surgir elementos relevantes que só um ser humano teria condições de 

avaliar. Aspectos muito personalíssimos, como, por exemplo, a história de vida de cada 

Magistrado e os comportamentos das partes durantes a oitiva da instrução são fatores 

relevantes durante um julgamento e devem ser considerados. 

 

82 
Demais números relativos ao Poder Judiciário podem ser consultados no Relatório Justiça em Números, que é 

um relatório anual que traz metas de desempenho para todos os ramos da Justiça além de números do exercício 

atual. Há a previsão de que em outubro próximo seja lançado o Relatório referente ao ano base de 2016, que 

serviram para análise em 2017. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros. 

Acesso em 20 out. 2017. 
83 

Os sistemas do Juiz Eletrônico e do Sapiens serão abordados com maiores detalhes no item 3.2 deste trabalho 

quando serão apresentados bons exemplos do uso da inteligência artificial no processo judicial. 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
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De fato, se, por exemplo, uma testemunha estiver mentindo durante uma instrução, seu 

corpo, através de seus olhos, movimentos das mãos ou da sudorese podem revelar a mentira e 

neste caso, somente um ser humano, que estivesse presente na oitiva, seria capaz de avaliar e 

basear nisto sua decisão e não apenas no que eventualmente consta da leitura fria dos autos 

como ensina Nalini (2008, p.411): 

Cara feia não é sinal de honestidade. Sorrir não é distintivo evidenciador de 

fraqueza. Juízes e juízas devem ser pessoas normais, confiáveis e 

equilibradas. Capazes de restituir a paz, a harmonia e a serenar os ânimos. Se 

eles próprios não conseguirem na sua postura refletir essas qualidades, com 

que autoridade o farão no contato com problemas alheios? 

De fato, “Justiça”84 e outros inúmeros termos e conceitos comuns na rotina forense são 

‘conceitos indeterminados’ ou para dizer o mínimo, abstratos e carecem da sensibilidade 

humana. Bem por isso, devem ser definidos pelo intérprete que se debruça sobre o caso 

concreto. Desta feita, se o intérprete for um computador, como fazê-lo pensar de fato como 

um ser humano? Felizmente para alguns, infelizmente para outros, isto não é possível ainda. 

A lógica jurídica, diretamente vinculada à inteligência artificial, quando visa a ser 

aplicada, deve ser eminentemente dedutiva, ou seja, somente pode partir de uma premissa 

maior, no caso a Lei, analisar a premissa menor e proferir a solução. Com efeito, isto pode ser 

“aprendido” pelo computador, mas a capacidade de o computador subsumir as circunstâncias 

factuais e circunstanciais ao direito posto é por vezes difícil ou mesmo, ainda, impossível. O 

que pode ser considerado ‘justo’ para um, pode não ser ‘justo’ para outro e isto depende muito 

das experiências e práticas de aprendizagem eminentemente humanas e teoricamente não 

podem ser replicadas em máquinas computacionais. 

Os conceitos relativos à inteligência artificial e seus reflexos, até hoje empregadas e 

estudadas, objetivam, em regra, construir instrumentos de apoio à inteligência humana e tem o 

condão de replicar, na medida do possível, em máquinas a inteligência humana na perspectiva 

de permitir-lhes a capacidade de raciocinar ou de conseguir aplicar regras lógicas às 

informações disponíveis e chegar a uma conclusão. Aliado a isto, almeja-se com a IA replicar 

a inteligência humana no que tange à forma de aprendizagem, de modo que a máquina seja 

capaz de corrigir eventuais erros informados como resultado para que no futuro, a própria 

máquina aja de maneira mais eficaz e não apresente este erro novamente. 

84 
Poder-se-ia transcrever inúmeros conceitos de “justiça” e em alguns deles, mais especificamente de Hans 

Kelsen e dos positivistas em geral, encontrar um paralelo de “justo” na simples subsunção do caso concreto à 

norma, o que de pronto atenderia ao raciocínio dedutivo do computador, porém, adota-se para esta pesquisa a 

perspectiva de Miguel Reale, para o qual, o fato, o valor e a norma devem estar concatenados na busca do ideal 

do que se entende por “justo”, assim, a mera subsunção à norma, própria da lógica jurídica é secundarizada. 
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Considerando os fatores envolvidos e sem levar em conta as possibilidades de 

programação da máquina, pode-se concluir que a inteligência artificial, no processo eletrônico 

pode e deve ser usada para basicamente, atuar no sentido de reconhecimento de padrões, 

busca de informações não estruturadas em grande quantidade de dados (Big Data), e até, 

considerando como paralelo o nível 3 de automação veicular, ser capaz de aplicar o raciocínio 

lógico e fazer inferências, mas sempre deixando a decisão final a cargo do ser humano. 

Afinal, quem programa a máquina não é o homem? Quais eventuais perigos podem surgir 

desta relação se é o próprio homem que estabelece os limites da máquina? 

Em suma, Por tudo isso, se questiona se as críticas à inteligência artificial em seu uso 

na rotina forense são fundadas, pois os sistemas inteligentes não são necessariamente 

projetados para substituir a mente humana, mas sim auxiliá-la em tarefas que cansariam a 

mente humana ou que demandariam muito tempo para se chegar aos mesmos resultados. 

A capacidade da máquina de “pensar” de maneira instrumentalizada a serviço da 

Justiça não quer dizer de maneira alguma que estejamos falando de “computadores 

julgadores”, mas sim de um programa ou um sistema de apoio à condução do processo. Seria 

algo equivalente ao que um “piloto automático” de um avião realiza frente ao piloto desta 

aeronave, que a todo tempo tem à disposição o controle manual das tarefas, se julgar 

conveniente, e o computador realiza os cálculos de velocidade, altitude e demais informações 

necessárias para a realização do voo de maneira segura. 

Então, pode-se dizer que a interrelação entre a inteligência artificial em seu uso nas 

atividades judiciais, principalmente no apoio à decisão, que é a fase de maior gargalo no 

trâmite processual, é a capacidade do programa em reconhecer os padrões, buscar dados 

importantes ou relacionados em uma grande quantidade de informações dispersas ou não 

estruturadas e ao final, atuar de maneira inferencial nos casos concretos, além de apontar 

jurisprudências que corroboram entendimentos e fundamentações das decisões, mas sempre 

deixando a última palavra para o ser humano. Afinal, como afirma Bauman (2001, p.72) 

“Tudo nesse mundo serve a algum propósito, mesmo que não seja claro”. 

Assim, além dos limites éticos e algumas adaptações técnicas, in tese, nada impede o 

uso da inteligência artificial para a montagem de um sistema de apoio aos Magistrados de 

maneira a auxiliá-los a harmonizar sentenças, aumentar a rapidez na análise de grande 

quantidade de dados, buscar legislação e também jurisprudência para de modo direto ajudar 

na eficiência da prestação jurisdicional e por consequência, no próprio acesso à justiça. 
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3.1. A interoperabilidade dos sistemas eletrônicos: o CNJ e o Big Data Judicial 

 

 
Há hoje no Brasil 91 (noventa e um) tribunais distintos, cada um com sua fração de 

jurisdição85. Há a Justiça Federal, a Estadual, as Justiças Especializadas como a Trabalhista, 

Militar e a Eleitoral. Cada qual exerce seus serviços judiciais em sua área específica, por isso, 

de maneira muito sintética, podemos afirmar que, no que se trata da utilização das tecnologias 

para o manuseio do processo judicial com suporte eletrônico, segundo dados do próprio CNJ, 

há aproximadamente 200 (duzentos) softwares diferentes trabalhando simultaneamente para 

realizarem a tramitação dos processos judiciais no formato digital. 

Na prática, um processo judicial eletrônico pode tramitar por diferentes tribunais e até 

três instâncias ordinárias e mais uma extraordinária, sendo que, conforme a Lei 11.419/2006, 

qualquer tribunal e qualquer instância estão autorizados a escolher o sistema de gestão de 

processo que lhes convier. Por isso, diversos e diferentes sistemas são utilizados dentro do 

sistema de justiça brasileiro. Com isto, a maior dificuldade revela ser o fato de os operadores 

do Direito, para atuar em processos judiciais que tramitam por sistemas ou programas 

distintos, por vezes devem ter instalados e atualizados vários programas ou até devem 

deslocar-se para presencialmente cumprir determinados requisitos para somente em um 

segundo momento poderem atuar nos processos. 

Na perspectiva da tecnologia da informação, a multiplicidade de sistemas agrega 

segurança da informação, pois a variedade de sistemas dificulta a atuação de agentes 

maliciosos o que diminuí o risco de comprometimento destes sistemas e no sentido inverso, o 

emprego de um sistema único pode prejudicar a segurança das informações dos processos 

judiciais do próprio Poder Judiciário. 

Partindo da premissa de que é possível utilizar-se da inteligência artificial integrada ao 

sistema processual eletrônico, faz-se necessário um banco de dados ou meios de acesso à 

informação para que o sistema inteligente colete informações para análise processual. Para 

tanto, deve haver a interoperabilidade do sistema e o Big Data judicial. 

 
 

85 
Segundo o Relatório Justiça em Números 2017, o Poder Judiciário brasileiro, somente no que diz respeito ao 

primeiro grau de jurisdição, está estruturado em 16.053 unidades judiciárias, sendo 11.230 varas estaduais, 

trabalhistas e federais; 1.751 juizados especiais; 3.040 zonas eleitorais; 13 auditorias militares estaduais; e 19 

auditorias militares da União. A maioria das unidades judiciárias pertence à Justiça Estadual, que possui 10.433 

varas e juizados especiais e 2.740 comarcas, ou seja, 49,2% dos municípios brasileiros são sede do Judiciário. A 

Justiça do Trabalho está sediada em 624 municípios e a Justiça Federal em 276, isto é, em, respectivamente, 

11,2% e em 5% dos municípios. 



96 
 

 

 
 

O primeiro refere-se a grande quantidade de softwares aplicáveis ao processo 

eletrônico, que embora cause estranheza, não é a razão de todo mal, mas sim o fato destes 

mesmos softwares não conversarem entre si. O segundo refere-se a grande quantidade de 

informação “não organizada” na qual o sistema deve buscar dados relacionados e não 

estruturados dentro da gigantesca quantidade de informações, relevantes ou não, que circulam 

pelas redes de computadores e a “organização” destes dados daria maior eficiência ao sistema. 

A não gestão destes dados gera um custo bilionário aos cofres públicos, já que se 

poderia economizar muito se os sistemas informáticos fossem interligados, permitindo, por 

exemplo, a troca de informações diretas e eletrônicas entre vários órgãos ou mesmo, 

autorizando o uso de um sistema de dados comum, o que certamente aperfeiçoaria muito a 

busca de informações e proporcionalmente faria crescer o próprio banco de informações, na 

medida em que cada órgão contribuiria para aumentar os dados contidos neste banco comum  

e em paralelo deve-se investir em segurança da informação para a proteção do sistema 

interoperacional, pois a quantidade de dados criados e armazenados em nível global é 

absurda. A importância da interoperabilidade e do Big Data não gira apenas em torno do 

acesso aos dados, mas do que se faz com eles e os benefícios extraídos, como, por exemplo, 

redução de custo, redução da burocracia, otimização de tarefas, decisões mais inteligentes etc. 

A questão da interoperabilidade86 dos sistemas é uma preocupação do Conselho 

Nacional de Justiça, tanto que foi lançado pelo conselho um Termo de Acordo de Cooperação 

Técnica de nº 058/2009, na qual integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Conselho da Justiça Federal 

(CJF), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

(CSJT), Advocacia Geral da União (AGU) e Procuradoria Geral da República (PGR), com o 

objetivo de estabelecer os padrões para o intercâmbio de dados referentes a processos 

judiciais entre os diversos órgãos relacionados à administração de justiça. 

 
86 

Interoperabilidade pode ser definida como uma característica de sistemas informatizados ou não, que se refere 

à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem conjuntamente de maneira que os sistemas 

computacionais interajam para a troca de informações de maneira célere e eficiente. O necessário 

estabelecimento de padrões de interoperabilidade constitui-se em uma condição inconteste para estabelecer a 

integração e compartilhamento de informações dos sistemas de informação em um ambiente eletrônico que é a 

realidade da maior parte dos órgãos públicos e deve se tornar em breve, regra para o judiciário que almeja tornar 

o processo judicial eletrônico o carro chefe desta informatização. Soluções diversas e locais, como os programas 

e-SAJ, Projudi, PJe entre outros, por serem baseados em tecnologias distintas e implantadas de forma isolada, 

precisam estar interconectadas para prover serviços e informações, independentemente de onde estejam os dados 

ou os solicitantes. É neste contexto que surge o “Escritório Digital”, que é um software desenvolvido pelo CNJ 

para integrar os sistemas processuais dos tribunais brasileiros e permitir ao usuário centralizar em um único 

endereço eletrônico a tramitação dos processos de seu interesse no Judiciário. 
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Com o mesmo intuito, publicou-se a Resolução Conjunta nº 3, de 16 de abril de 

201387. Mas o que é interoperabilidade? De acordo com o Governo Eletrônico (2017, online): 

A interoperabilidade pode ser entendida como uma característica que se 

refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em 

conjunto (interoperar) de modo a garantir que pessoas, organizações e 

sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira 

eficaz e eficiente88. 

Interoperabilidade implica na boa comunicação entre os sistemas de informação e 

também na boa compatibilidade entre estes sistemas. No caso do processo judicial eletrônico 

isso é fundamental, pois há cerca de 200 (duzentos) programas relacionados, por isso, criar 

formas de padronizar e harmonizar a comunicação é essencial para uso integrado com a IA. 

Ciente desta necessidade, ainda que não seja para em um primeiro momento utilizar a 

inteligência artificial, o CNJ iniciou investimentos na integração dos sistemas eletrônicos em 

duas frentes: primeiro flexibilizou a obrigatoriedade de uso do PJe89, programa de operação 

do processo eletrônico desenvolvido pelo próprio CNJ e iniciou a implantação do programa 

denominado “Escritório Digital”, que além de já estar integrado ao sistema do PJe 2.0, 

também permite que se centralize em um único endereço eletrônico a movimentação dos 

processos de interesse do usuário, mesmo que tramitem por plataformas diferentes. 

Junto à interoperabilidade, o Big Data deve ser pensado pelo CNJ. Big Data é um 

termo ligado à tecnologia da informação e se refere a um grande conjunto de dados 

armazenados (dados estruturados e não estruturados), que de tão complexos e em tão grande 

quantidade fazem crer que é possível estar diante da totalidade dos dados sobre o tema. 

 
87 

Resolução Conjunta nº 3, de 16 de abril de 2013 - Institui o Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) do 

Poder Judiciário e do Ministério Público e dá outras providências. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca- 

atos-adm?documento=229. Acesso em 17 nov. 2017 
88 

De acordo com o sítio eletrônico do Governo Eletrônico do Governo Federal, “A existência de uma 

infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que se preste como o alicerce para a criação 

dos serviços de governo eletrônico é o pré-requisito para o fornecimento de melhores serviços à sociedade, a 

custos mais baixos. Um governo moderno e integrado exige sistemas igualmente modernos e integrados, 

interoperáveis, trabalhando de forma íntegra, segura e coerente em todo o setor público”. O mesmo raciocínio se 

dá quanto ao sistema do processo judicial eletrônico, no qual os muitos programas envolvidos precisam 

“conversar” para trocar informações diretamente, o que é essencial se a inteligência artificial for integrada ao 

sistema processual para a base de dados dos órgãos e suas decisões estarem acessíveis. Disponível em: 

https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/governo/interoperabilidade. Acesso em: 03 nov. 2017. 
89 

Resolução nº 185, de 18 de dezembro de 2013, instituiu como o sistema informatizado para trâmite do 

processo judicial o PJe, programa desenvolvido pelo próprio CNJ, o qual deveria ser usado pelos tribunais de 

todo o país no processamento dos seus feitos. Contudo, alguns tribunais de grande porte, como, por exemplo, o 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), resistem à adoção 

do PJe, devido aos altos investimentos já feitos em programas próprios. Por isso, visando a integração dos 

sistemas já existentes, o CNJ flexibilizou a exigência e alterou em 2017 a Resolução nº 185/2013, na qual o seu 

artigo 45, permite a relativização, quando o Plenário do CNJ, entender necessário após a provocação do tribunal 

titular do programa diverso do PJe requerer a dispensa da obrigatoriedade. 

http://www.cnj.jus.br/busca-
http://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/governo/interoperabilidade
http://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/governo/interoperabilidade


98 
 

 

 
 

O Escritório Digital é uma plataforma digital que autoriza o usuário acessar os 

processos sem que precise fazê-lo através do PJe ou nos diversos sistemas de controle dos 

tribunais. Basta que o tribunal faça a adesão ao Modelo Nacional de Interoperabilidade 

(MNI). O Escritório Digital funciona como um “mensageiro”, no qual é utilizado para buscar 

intimações, comunicações e demais andamentos de processos em tribunais conectados90. 

A origem do termo Bia Data tem relação como o que se ajustou a chamar de “5 Vs” 

onde: velocidade, volume, variedade, veracidade e valor são fatores fundamentais para a 

criação e manutenção de grandes bancos de informações que hoje, graças à tecnologia, não 

dependem mais de hardwares domésticos ou mesmo de grandes computadores, afinal, devido 

à Cloud Computing91, mais conhecida por sua tradução como nuvem, uma quantidade absurda 

de dados podem ser “depositados” em servidores e estar à disposição do usuário em qualquer 

dia ou lugar, sem estar este usuário vinculado a um local físico. Na prática, não há 

necessidade de se manter grandes computadores para armazenar dados dos tribunais, basta 

que estes dados sejam disponibilizados na nuvem. 

A título de exemplo, imaginemos a necessidade técnica do CNJ ao ser o gestor dos 

dados administrativos e financeiros de todos os tribunais brasileiros. Tecnicamente, precisa de 

uma quantidade mínima de computadores conectados à internet. Basta que os respectivos 

tribunais disponibilizem os dados na nuvem e permitam o acesso ao órgão de controle. O 

mesmo raciocínio se aplica aos dados judiciais. 

90 
O Escritório Digital foi desenvolvido com foco nos advogados e demais operadores do Direito que precisavam 

de uma ferramenta de acesso simplificado para trabalhar com maior facilidade e agilidade junto ao Judiciário. A 

ideia é que, futuramente, o Escritório Digital seja disponibilizado a todos os cidadãos interessados em 

acompanhar a tramitação de processos. Para acessar o sistema, há 3 possibilidades:1) Usuário sem cadastro no 

PJe: para obter acesso ao sistema utilizando usuário e senha, é necessário fazer o cadastro presencial no tribunal. 

Dirija-se a um posto de atendimento do PJe e leve CPF, RG (Número da Carteira da OAB caso seja advogado) e 

comprovante de residência. Será necessário informar um e-mail de contato para possibilitar renovações de senha. 

2) Usuário já cadastrado no PJe: clique o botão "Solicitar senha", informe o CPF/CNPJ, o e-mail cadastrado no 

sistema e clique o botão "Confirma". Você receberá um e-mail com o link para cadastramento de nova senha. 3) 

Usuário com certificado digital: clique o botão "Acessar" e efetue o cadastro. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao/escritorio-digital. Acesso em 29 nov.2017. 
91 

O termo Cloud Computing, que é na prática chamado popularmente de “nuvem” está muito em voga. Em 

termos simples, esta tecnologia traz vantagens tanto para o fornecedor como para o usuário do serviço. Mas o 

que vêm a ser a nuvem? Nada mais é do que um conjunto de computadores de determinado provedor de serviços 

ou empresa de tecnologia ou de comunicação, que organizados em um cluster, atuam como se fossem apenas um 

computador com grande capacidade de armazenamento ou servindo de backup para a outra parte do cluster. Uma 

empresa, detentora de computadores de grande capacidade de armazenamento, “aluga” espaço nestes 

computadores para clientes que se utilizam destes computadores para armazenar e manipular seus arquivos sem 

que precisem armazenar estes dados em seus respectivos computadores pessoais ou smartfones, que 

normalmente possuem reduzida capacidade de armazenamento quando comparados aos dos provedores. O 

cluster por sua vez pode ser fisicamente próximos ou distantes centenas de quilômetros, o que aumenta a 

segurança da informação armazenada ao se ter ‘réplicas’ de dados espalhados em diversos clusters. Para o cliente 

isto é uma vantagem, pois permite a este cliente ter um poder computacional alto com um custo relativamente 

baixo, por outro lado o fornecedor possui um cliente que paga todo mês por ser um serviço e não uma venda. 

http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao/escritorio-digital
http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao/escritorio-digital
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Com a interoperabilidade do sistema, aliado ao Big Data Judicial, um sistema de 

inteligência artificial poderia pesquisar muito rapidamente informações processuais 

importantes para o deslinde dos casos concretos. Na mesma proporção, o sistema inteligente 

poderia analisar casos de conexão e continência e direcionar os processos para varas 

especializadas para que estas tenham decisões semelhantes etc. O que determinará o destino 

das informações é a programação feita no sistema inteligente, mas em qualquer caso se deve 

dar ao sistema um meio de acesso às informações relevantes. 

Não se cuida de apenas integrar o sistema, mas de dar subsídios para que este possa de 

fato trabalhar com qualidade. Uma pesquisa jurisprudencial realizada por um ser humano, 

pesquisando em cada um dos tribunais de interesse pode levar semana. O mesmo trabalho 

realizado pelo sistema inteligente minutos. É necessário ressaltar que o principal valor do Big 

Data não dos dados em sua forma bruta, mas sim do processamento e análise destes dados e 

dos insights que surgem desta análise, por isso, um sistema inteligente se faz fundamental. 

Pela mesma razão, com a informatização crescente, poder-se-ia, por exemplo, integrar em um 

grande sistema outros órgãos, ainda que não judiciais, mas que prestam serviços jurídicos, 

como os cartórios e tabeliães ou mesmo o sistema financeiro92, que faz bloqueios virtuais de 

valores destinados às futuras execuções. Neste sentido, Abrão (2015, p.124): 

O intercâmbio de informações entre o judiciário e as demais entidades 

precisa de uma leitura padrão, de um arquivo uniforme e de uma sequência 

lógica na definição de sua finalidade. Ao se deferir uma penhora de bem 

imóvel, o juízo estará, por meio eletrônico, disponibilizando ao cartório a  

sua determinação, porém se o tabelionato situar em algum rincão do País, 

não conseguir abrir o arquivo, ou não dispuser de programa compatível, os 

esforços estarão sendo minados pela falta de ferramenta integrada. 

O Poder Judiciário, muito devido ao processo judicial eletrônico, tem potencial para 

construir um banco de dados razoável, onde os interessados poderiam obter dados de 

processos em suas várias fases, sobre os conteúdos discutidos nos autos, decisões relacionadas 

ou assuntos alusivos à administração da justiça que influenciam diretamente na celeridade 

processual. A problemática deste sistema é que as partes, cuja grande maioria é de litigante 

eventual, geralmente se interessam apenas e tão somente por seus próprios processos  e 

quando estes findam não mais necessitam de um banco de dados. Este mesmo sistema de 

dados poderia ser utilizado na identificação de litigantes habituais e mesmo para que o 

judiciário consiga gerir suas metas de forma mais simplificada utilizando de sistemas 

informatizados e principalmente, sistemas inteligentes. 

92 
Bom exemplo é o que acontece com o Bacenjud, poder-se-ia, com a possibilidade de integração de sistemas 

informáticos, buscar informações em instituições financeiras ainda que fora do território brasileiro. 



100 
 

 

 
 

O Big Data no Poder Judiciário reforçaria o discurso da transparência e ao mesmo 

tempo potencializaria a eficiência das próprias instituições. A falta de padronização ou a falta 

de interoperabilidade entre os sistemas eletrônicos, tanto no que diz respeito aos 

procedimentos administrativos quanto nos processuais atualmente é um grande fator de 

dificuldades da prestação jurisdicional por meio do sistema informatizado. 

Fato é que o CNJ sabe deste problema e desde o ano de 2013, ao publicar a Resolução 

Conjunta nº 3, de 16 de abril de 201393, tenta empregar mecanismos práticos para integrar os 

vários sistemas e com isto criar um banco de dados que retroalimente o sistema de prestação 

jurisdicional. Ainda que sejam consideração as atualizações dos sistemas, que são frequentes, 

a aplicação de Big Data no judiciário brasileiro aliada à interoperabilidade dos sistemas é um 

dos caminhos necessários para tornar a Justiça mais eficiente e mais que isto, a depender da 

forma de uso e nos dados disponíveis, mas justa no sentido material também. 

A pouca ou nenhuma interrelação entre os sistemas eleva o custo do próprio sistema, 

pois os tribunais são obrigados a manter equipes de manutenção em Tecnologia da 

Informação – TI e como reflexo ainda se tem o fato de que os serviços judiciais, sejam os 

processuais ou voltados à administração, podem atrasar por inconsistências ou dificuldades do 

próprio sistema, gerando atrasos e problemas para as partes, advogados e servidores em 

manusear e aprender a transmitir a cada novo programa ou sistema, que dentro de um mesmo 

tribunal, em muitos casos, varia de primeira para segunda instância. Em suma, sem padrões 

estabelecidos, os tribunais atrasam tanto a revolução digital quanto a prestação jurisdicional. 

O CNJ é ciente destas dificuldades a tempos, mas somente nos últimos meses tem divulgado 

políticas no sentido de flexibilizar a obrigação de que os tribunais optem pelo PJe. 

Pois, a maior critica que se tem ao programa ‘chefe’ do processo judicial com suporte 

eletrônico, o PJe, é o fato de o programa ser de código-fonte fechado e muitos campos de 

preenchimento exigidos pelo programa são desnecessários pela maioria de outras instâncias 

da Justiça. Neste aspecto, o CNJ tem tratado a interoperabilidade do sistema como fator 

preponderante para baixar as ainda resistentes e factuais, dúvidas sobre o processo judicial 

eletrônico, ao menos nos moldes como o CNJ tenta implantar. 

 

93 
O artigo 2º da Resolução determina que “Os órgãos do Poder Judiciário relacionados no art. 92, I-A a VII, da 

Constituição Federal, e do Ministério Público, conforme o art. 128, I e II da Constituição Federal, deverão 

implementar o Modelo Nacional de Interoperabilidade nos sistemas de tramitação e controle processual judicial 

hoje em utilização, no prazo de dois anos”. O fato é que até hoje, mais de 4 (quatro) anos após a publicação da 

norma, somente 12 (doze) tribunais utilizam o programa ‘Escritório Digital’ desenvolvido pelo CNJ com a 

finalidade de integrar os sistemas em um software que permite aos diversos programas “conversarem” entre si. 
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A Resolução nº 185, de 18 de dezembro de 2013, determinava a obrigatoriedade de 

que todos os tribunais brasileiros utilizem o sistema PJe como programa padrão, o que foi 

“flexibilizado” recentemente. Neste sentido, Abrão (2015, p.121) lembra que "O CNJ busca 

aperfeiçoar e priorizar modelo que unifique a forma de se comportar dos principais Tribunais, 

porém, até dezembro de 2013, somente 34 Cortes já teriam implantado o processo eletrônico". 

Disto se questiona: não seria mais fácil quebrar o código-fonte e permitir que os tribunais 

alterem o programa de acordo com suas necessidades? Será que um sistema inteligente, 

programado devidamente com as imposições e carências de cada órgão e também, com um 

banco de dados suficiente não seria outra ferramenta que deve ser pensada em conjunto? 

A tecnologia está acessível e os avanços informáticos são diários, por isso, o CNJ deve 

ter uma visão reguladora, afinal, esta é sua missão constitucional, e ao mesmo tempo, 

permissivo no sentido de que os tribunais utilizem o programa de maneira a adequá-lo à sua 

realidade. O acompanhamento que tem sido feito pelo CNJ é louvável, ditando prazos 

específicos para que os Tribunais deliberem no sentido de ergonomia e otimização do 

processo eletrônico, porém os investimentos são escassos e a infraestrutura ainda não se 

revela completa com o meio digital, que muda rapidamente e os tribunais não têm 

acompanhado a inserção de novos elementos tecnológicos. O CNJ, quando tiver alcançado a 

interoperabilidade e preparado o sistema para gerir grande quantidade de dados, os tribunais 

terão a capacidade de oferecer à sociedade uma mais célere prestação jurisdicional. Em suma, 

independente de ser ou não utilizado um sistema inteligente para gerir os processos judiciais, 

o Big Data no judiciário é mais que necessário. 

Dados meramente disponibilizados, sem uma devida análise podem até gerar 

problemas, como, a não compreensão e conclusões erradas com a interpretação equivocada 

destes dados. Por exemplo, imaginem-se os resultados hipotéticos de uma pesquisa  que 

aponta os seguintes dados: “33 % dos acidentes de trânsito envolvem pessoas embriagadas, 

portanto 67 % estão sóbrias; logo devemos dirigir bêbados que é mais seguro”94. Claro que a 

suposta pesquisa e principalmente a sua conclusão tem teor cômico, mas demonstra muito 

bem a possibilidade de manipulação da estatística quando não realizada com fundo científico 

e principalmente com ética. Sem uma análise crítica profunda os dados nada representam. 

 

94
A frase da suposta pesquisa, de autor anônimo, é divulgada no site “Monolito nimbus: o conhecimento está em 

toda parte” o qual traz uma série de frases que demonstram a importância da análise crítica para se interpretar os 

dados estatísticos para não se equivocar nas conclusões. In: MONOLITO NIMBUS. Manipulações de estatística. 

Disponível em: http://www.monolitonimbus.com.br/equivocos-de-estatistica/. Acesso em 26 dez. 2016. 

http://www.monolitonimbus.com.br/equivocos-de-estatistica/
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Neste sentido, Serra (2013, p. 168) assevera que: 

A ideia de que bons resultados começam com uma boa base de dados 

estatísticos. A estatística é outro ferramental da jurimetria, entretanto os 

primeiros passos devem ser dados na estatística descritiva, uma boa 

descrição dos dados pode levantar hipóteses bastante interessantes com 

relação ao fenômeno estudado, que podem posteriormente ser comprovada 

ou não com a utilização da estatística inferencial. 

O Big Data é necessário também para permitir um funcionamento adequado dos 

sistemas inteligentes sob duas perspectivas básicas: permite a análise descritiva e a análise 

preditiva95. A primeira, vinculada ao Business Intelligence (BI) facilita os diagnósticos do 

sistema através da possibilidade de geração de estatísticas e da determinação de determinados 

fenômenos. A análise descritiva e a análise diagnóstica dentro da grande quantidade de dados 

são fundamentais, por exemplo, para gerar o Relatório Justiça em Números do CNJ. 

As análises descritivas têm como foco retratar, sem atribuição de valor, o que se 

verificou no passado da gama de dados analisados. Por exemplo, a movimentação numérica 

processual de determinado Tribunal, estabelecendo sua taxa de congestionamento ou também, 

para chegar aos nomes dos 100 (cem) maiores litigantes em quantidade de processos entre 

outros usos. Com os dados planilhados, pode-se passar para a segunda etapa, a análise 

diagnóstica, que em suma busca entender e explicar os fenômenos dos eventos ocorridos. 

Na análise diagnóstica é possível relacionar variáveis e indicadores e assim, pode-se 

fazer um julgamento de valor e apontar táticas para solucionar os problemas encontrados. 

Bom destacar que ainda nesta perspectiva de análise, está a se verificar dados passados,  

porém em grande quantidade o que humanamente seria muito trabalhoso e até impossível, 

mas com esta base de dados aliados a sistemas inteligentes pode-se para outras duas 

perspectivas de análises, a preditiva e a prescritiva. 

A análise preditiva busca responder o que irá acontecer com base na tendência dos 

dados analisados, trabalha basicamente com a perspectiva de futuro e para tanto, métodos e 

tecnologias ligadas à inteligência artificial são essenciais. A ciência dos dados, aliadas a 

interpretação analítica dos dados, propõe-se estudar o passado para prever o futuro. A 

máquina dotada de cognição, a partir de algoritmos específicos, pode aprender e apresentar as 

prováveis sequências com significativo grau de assertividade e confiabilidade. 

95 
Sistematizar os dados e colocá-los em tabelas, gráficos ou outro meio qualquer é bem mais fácil que interpretá-

los em um sentido prático ou de aplicação em determinada área, pois a interpretação de dados estatísticos muitas 

vezes requer conhecimentos que vão além da matemática, podem requerer conhecimentos técnicos sobre a área 

da qual parte a base empírica analisada e em todos os casos deve-se ter consciência de que os números 

estatisticamente indicados são fundamentais para a compreensão dos acontecimentos. 
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Neste cenário, a análise prescritiva seria a continuidade da preditiva, com o acréscimo 

de valor intelectivo. Este é o ponto onde os sistemas inteligentes dentro do processo judicial 

eletrônico encontram seu limite, pois aqui se exige a sensibilidade que somente o ser humano 

ainda tem. Por mais avançados que sejam muitos dos sistemas computacionais cognitivos, 

ainda não há segurança para afirmar que uma simulação ou otimização das “certezas” seja de 

100%. As “fases” analíticas anteriores permitem a análise prescritiva a partir da descrição e 

do diagnóstico com a interpretação de dados eminentemente objetivos, mas a prescrição exige 

certo grau de subjetivismo, de alcance do desejado, da definição de uma meta a ser alcançada, 

em suma, do que se deseja influenciar no futuro, o que parece ainda, um fator humano. A 

intuição ainda não pode ser colocada em algoritmos. 

 
3.2. Bons exemplos do emprego da Inteligência Artificial em processos judiciais 

 
 

Não se duvida mais que as novas tecnologias vieram para ficar e paulatinamente irão 

fazer parte da vida em sociedade em praticamente todos os seus seguimentos e a relação entre 

o Direito com as novas tecnologias de informação e de comunicação já não são mais novidade 

desde o início da implantação do processo judicial eletrônico. Neste contexto, a discussão 

sobre as aplicações da inteligência artificial na seara jurídica avançam a passos largos, ainda 

que existam obstáculos para aplicação de sistemas inteligentes, principalmente no que tange a 

algumas resistências de classes profissionais e algumas pontuais dificuldades técnicas. 

A informática jurídica evolui acompanhando a evolução das demais tecnologias e é 

neste cenário que surgem boas práticas do uso da inteligência artificial empregada aos 

processos judiciais, pois na seara privada, grandes empresas têm utilizado, por exemplo, a 

plataforma Watson96 com resultados excelentes. Em comum, além da tecnologia 

computacional cognitiva, tem o fato de carecerem de bancos de dados para a pesquisa, o Big 

Data e dentro do possível, que os sistemas tenham interoperabilidade. Estas boas práticas e 

experiências fazem surgir a ideia de que não se questiona mais a possibilidade técnica do uso 

da IA nos processos judiciais, mas levanta o questionamento de quando, esta tecnologia será 

empregada em larga escala para fazer diminuir gradualmente ao menos parte dos 108 (cento e 

oito) milhões de processos atualmente aguardando julgamento. 

96 
Watson é um software desenvolvido pela Empresa IBM que trabalha com computação cognitiva, ou seja, em 

suma, uma máquina preparada para aprender, inclusive a linguagem humana e a interpretar emoções, textos e 

imagens e dar respostas ao usuário. Na teoria seria o Watson um avanço na inteligência artificial dita “comum”, 

pois apresenta mais funções e soluções na busca por respostas em auxílio ao ser humano. Disponível em: 

https://www.ibm.com/watson/br-pt/. Acesso em: 01 dez. 2017. 

http://www.ibm.com/watson/br-pt/
http://www.ibm.com/watson/br-pt/
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Apesar disto, algumas iniciativas97 que foram e outras que vêm sendo tomadas com 

relativo sucesso, como, por exemplo, sistema ‘LÉIA’, desenvolvido pela Softplan, o programa 

‘Juiz Eletrônico’, desenvolvido com apoio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o 

programa ‘Sapiens’, desenvolvido e empregado pela Advocacia Geral da União, estes todos 

vinculados a soluções destinadas a órgãos públicos; e um voltado à seara jurídica de apoio da 

advocacia privada, o sistema da ‘Finch Soluções’. 

Os exemplos aqui apresentados como boas iniciativas, tem em comum métodos de 

otimização de rotinas forenses, tanto com viés eminentemente burocrático, como aquelas que 

preveem melhorias nas rotinas das secretarias das varas como a padronização de processos e a 

confecção automática de documentos. Estas soluções auxiliam na fase de análise processual 

do processo judicial eletrônico, que é o maior gargalo encontrado neste sistema. 

A experiência pioneira no Brasil foi desenvolvida no Estado do Espírito Santo, o 

programa “Juiz Eletrônico”, que fora concebido pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, à 

época, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A experiência 

mostrou que o programa, em média acelera o trâmite dos processos em até 40% dos processos 

a ele submetidos, com especificidades e limitações de área dadas pelo criador. 

O programa, idealizado por Feu Rosa, baseou-se no exame da rotina diária de diversos 

Magistrados na qual constatou que usualmente, cada juiz é responsável por centenas, até 

milhares de casos, muitos dos quais apresentam alta complexidade, envolvendo problemas 

graves ou que demandem interpretações lógicas complexas; nestes casos, segundo o autor do 

projeto, não há que haver delegação ao programa informático para análise do mérito, isto 

notadamente requer a análise personalíssima do magistrado. 

 

97 
Neste ponto, vale destacar que foram selecionadas algumas das boas iniciativas para exemplo do uso da IA no 

Direito, porém há outras iniciativas tão boas quanto em andamento, principalmente as encontradas em grupos de 

trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, da qual destacamos o Grupo Inteligência Jurídica, o qual 

tem desenvolvido sistemas com técnicas de Inteligência Artificial para o domínio jurídico, como os sistemas 

Jurisconsulto, Metajuris e Sectra. Há também o LABSEC (Laboratório de Segurança em Computação), fundado 

em abril de 2000, fazendo parte do INE - Departamento de Informática e Estatística da UFSC (Universidade 

Federal de Santa Catarina), que objetiva estudar, pesquisar, avaliar e implementar soluções na área de segurança 

da computação: Criptografia. Assinatura Digital, Teoria dos Números, Comunicação Segura, Algoritmos 

Genéticos, Políticas de Segurança. Autoridade de Certificação, Sistemas Operacionais Seguros, Segurança no 

Comércio Eletrônico, e Segurança em Sistemas Computacionais. É importante também ressaltar a importância 

do Professor Aires José Rover, Professor Associado (Direito e Engenharia e Gestão do Conhecimento) da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, que muito influencia e organiza vários destes grupos de 

pesquisa que foram certamente instigados à pesquisa após a obra Informática no Direito: Inteligência Artificial e 

Introdução aos Sistemas Especialistas Legais, obra na que decorre da Tese de Doutoramento do Professor, 

defendida na citada Universidade, e que por diversos aspectos é uma obra pioneira e de referência nacional sobre 

o tema de inteligência artificial empregada ao Direito. Para saber mais se recomenda a leitura de: ROVER, Aires 

José. Informática no Direito: inteligência artificial. 1ª ed. (ano 2001), 5ª reimpressão. Curitiba: Juruá, 2010. 
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Por outro lado, segundo Feu Rosa98, há um grande número de processos judiciais em 

que se demanda por questões triviais, matérias repetitivas, nas quais não há grandes questões 

sobre qual decisão é mais ‘justa’, pois os casos concretos podem ser resolvidos pela simples 

subsunção do caso à Lei positivada. Para Feu Rosa, quando se trata de demandas mais 

simples, a aplicação de um programa informático capacitado com IA, seria capaz de apontar a 

decisão que o Magistrado também adotaria pelo simples fato de que não cabe interpretação 

extremada ou uma abstração mais profunda por ser matéria de direito vinculada à lei posta. 

A título de exemplo, Feu Rosa indica que, grande parte dos acidentes de trânsito em 

vias urbanas, devido às normas existentes, um homem médio, ainda que não profissional, com 

relativo bom senso, pode ser capaz de estabelecer as responsabilidades dos condutores na 

maioria dos casos, baseando-se simplesmente no Código de Trânsito e nas suas normatizações 

e regulamentações pré-definidas para o local em que ocorreu o acidente. 

As regras de decisão a serem seguidas são normalmente tão simples que até um “bit” 

de lógica informática pode ser suficiente para se indicar uma decisão coerente. Teoricamente, 

com base nos dados coletados no local do acidente, eventuais dados periciais, informações 

dos condutores e testemunhas, um software devidamente munido de um banco de dados e 

programado para analisar as evidências fornecidas pelos próprios veículos acidentados, como, 

por exemplo: local dos danos, possíveis marcas deixadas pelos pneus, características do local 

e das sinalizações existentes, carregadas no computador através da busca nos órgãos oficiais 

de trânsito e de satélites podem preparar e apresentar a ‘decisão’ de forma rápida e impessoal. 

A proposta é de que o software avalie com maior precisão os efeitos da velocidade, do 

local e da sinalização, quais foram as condições reais causadoras do acidente. Depois do 

exame das versões, comparando-as com as informações técnicas, o programa fornece ao 

magistrado informações das condutas dos condutores ou pedestres envolvidos no acidente 

com uma abordagem exclusivamente objetiva. 

 
 

98 
Pedro Valls Feu Rosa, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal de Justiça do Estado do  

Espírito Santo. Programador de computadores com diversos trabalhos voltados para a área da informática de 

maneira interdisciplinar com o Direito sendo o seu trabalho de grande destaque o programa chamado de “Juiz 

Eletrônico”. A intenção do programa é a de que o computador seja capaz de emitir decisões e de auxiliar os 

magistrados na elaboração e fundamentação das sentenças. Segundo Feu Rosa, o seu uso é recomendado apenas 

em casos que não demandem julgamentos subjetivos - ou seja, apenas deve ser utilizado na busca de se eliminar 

tarefas puramente mecânicas. Com simples ‘clique’ no mouse, o juiz pode formular sentenças de duas ou três 

laudas, bastando inserir os dados do processo. Depois de digitados os nomes das partes, o problema e a defesa de 

cada um, o computador emite instantaneamente a decisão para aquela questão, a partir de informações contidas 

em um banco de dados com pareceres jurídicos e combinações de decisões de inúmeros casos. Disponível em: 

http://pedrovallsfeurosa.com.br/wp-content/uploads/2016/05/CV-Site.pdf. Acesso em 16 ago. 2017. 

http://pedrovallsfeurosa.com.br/wp-content/uploads/2016/05/CV-Site.pdf
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Todos os dados componentes do acidente são, em regra, objetivos e auxiliam a 

decisão de mérito e os detalhes técnicos e objetivos são relativamente simples de se obter e o 

programa responderá a questões simples como: por exemplo: “O motorista (01) parou no sinal 

vermelho?”; “O motorista (01) conduzia o veículo com velocidade excessiva, considerando-se 

o local e as condições climáticas?”. Com estes exemplos de perguntas que comportam apenas 

respostas de SIM ou NÃO, o programa gera uma hipótese de sentença e a disponibiliza para 

julgador que dará a palavra final com base nos dados coletados pelo programa. 

Então, em suma, o trabalho do Magistrado limita-se a fazer escolhas entre opções que 

podem surgir na teia e subsequentemente o sistema informático fará um resumo completo dos 

fatos e a análise do que de fato ocorreu é feita sob a ótica eminentemente objetiva. Claro que 

o Magistrado deve fundamentar sua decisão e fundamentar em detalhes as razões de seu 

entendimento, mas no caso de dados e fatos eminentemente objetivos, caso do exemplo do 

acidente de trânsito, não há espaços para julgamentos essencialmente subjetivos. 

O sistema do programa “Juiz Eletrônico” é alimentado por um sistema de dados 

“abastecido” por informações relevantes, principalmente jurídicas e técnicas, além de diversas 

combinações de sentenças de casos semelhantes. Para o funcionamento do sistema, 

basicamente o operador do programa, após inserir os nomes dos envolvidos, os dados do 

problema, como o pedido do autor e a resposta do réu entre outras variáveis lógicas. A partir 

destes dados o programa realiza a busca técnica, faz os cálculos pertinentes e o computador 

apresenta uma “decisão” passível de edição, onde o magistrado alterá-la, corrigi-la, 

acrescentar dados, complementar informações e até mesmo desistir da sentença sugerida99. 

Segundo o autor, a adoção do software com estas características também diminuiu em 

pelo menos 85% o tempo gasto com a rotina judicial para a preparação para o julgamento de 

mérito dos processos. Todavia, segundo o idealizador do projeto, este programa somente é 

aplicável a determinados tipos de demandas, ou seja, indicado apenas para questões que 

demandem apenas dados objetivos que seriam facilmente julgados por um magistrado 

conforme o que determina a lei, sem uma análise mais profunda de questões lógicas. 

 

99 
Esta proposta do "Juiz Eletrônico", com as devidas variações, pode ser considerada hoje uma real 

possibilidade. À época, início dos anos 2000, a tecnologia já caminhava para o que se tem hoje, mas não com a 

aplicação que se pode dar hoje. O programa "Juiz Eletrônico" foi ao mesmo tempo uma inovação e um alvo de 

críticas. Inovação pela pesquisa e aplicação prática realizada e criticado, muitas vezes de forma infundada, por 

'substituir' a análise humana. Talvez por estas e outras circunstâncias o programa não tenha avançado, porém, 

vale lembrar que à época não havia o processo judicial eletrônico nos moldes atuais, por esta razão, filiamo-nos a 

corrente de que tal programa deve ser revisitado, atualizado e porque não, implantado ao menos para testes, 

afinal, com a tecnologia hoje disponível, eventuais falhas podem ser superadas. 
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De fato, pelo bom exemplo apresentado, que fora idealizado por volta do ano 2000, 

com a tecnologia apresentada à época, sem dúvida alguma é revolucionário e merece ao 

menos uma análise sob o enfoque da tecnologia atual, lembrando que com o sistema de hoje, 

ou seja, o processo judicial eletrônico, a própria inserção de dados neste programa não seria 

mais manual como foi pensado à época. Este exemplo mostra que a melhoria da eficiência 

prestação jurisdicional por meio do uso de ferramentas da informática, em especial da 

Inteligência Artificial, demanda reflexões e projeções que muitas vezes partem do empirismo. 

Os bons exemplos de uso da IA em processos judiciais têm partilhado a o fato de 

utilizarem softwares que assimilam conhecimento e de certa maneira ‘aprendem’ com seus 

usuários. De maneira geral, os programas buscam destacar elementos que necessitam de 

atenção do usuário ou buscam facilitar o trabalho de pesquisa humano. 

Nesta perspectiva, a empresa de tecnologia Softplan100, apresentou recentemente um 

sistema denominado LÉIA – Legal Intelligent Advisor, que é na prática, segundo seus 

desenvolvedores, um software programado com conhecimentos jurídicos específicos, com 

base na Computação Cognitiva, o sistema tem a capacidade de aprender sobre o cotidiano e 

necessidades dos profissionais do Direito e com estas “expertises” na área jurídica, o sistema 

busca resolver problemas com operações repetitivas, o que “libera” o operador para 

desenvolver atividades mais intelectualizadas do ponto de vista jurídico101. 

A Léia possui funcionamento com uma interface de conversação com o operador e 

busca responder a questões jurídicas processuais, faz pesquisas na internet, tira dúvidas 

sistêmicas e é capaz de ao final gerar sentenças, que podem ou não serem editadas pelo 

operador, que acata ou não as sugestões do sistema. De qualquer forma a máquina busca 

identificar padrões, buscar decisões semelhantes, comparar e interpretar dados em meio a 

grandes volumes de informações e orientar os prováveis sentidos da decisão. 

 
100 

A Softplan é uma empresa de tecnologia que atua no desenvolvimento de softwares de gestão e atualmente 

suas soluções estão presentes em todos os estados brasileiros e são responsáveis pelos programas de processo 

judicial eletrônico em 11 (onze) tribunais, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo e de Santa Catarina, 

onde desenvolvem a atualizam o e-SAJ, programa do processo judicial eletrônico destes tribunais. Disponível 

em: https://www.softplan.com.br/. Acesso em: 05 dez. 2017. 
101 

LEIA é um programa desenvolvido baseado em algoritmos e técnicas muito avançadas de tecnologia 

cognitiva. Foi criada diante da necessidade de tornar real a aplicação da Computação Cognitiva e direcioná-la 

para solução de problemas reais do dia a dia dos operadores do mundo jurídico. É na prática uma nova geração 

de robôs, com conhecimentos específicos que conversa com os operadores do Direito, responde dúvidas e ajuda 

a resolver problemas, podendo ser acessada por meio de várias plataformas, inclusive por comando de voz. O 

sistema é habilitado a fazer tarefas repetitivas, encontrar padrões, coletas e associar dados relacionados às 

pessoas ou processos e visa a liberar o ser humano para a realização de tarefas intelectivas. Disponível em: 

http://www.sajdigital.com.br/saj-na-midia/assistente-virtual-da-justica/. Acesso em: 02 dez. 2017. 

http://www.softplan.com.br/
http://www.sajdigital.com.br/saj-na-midia/assistente-virtual-da-justica/
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O sistema, através da tecnologia machine learning102 faz a coleta de dados dos 

documentos do processo, como, por exemplo, da Petição Inicial, da Contestação, laudos 

periciais e depoimentos das eventuais testemunhas. Em paralelo, faz a pesquisa legal e 

jurisprudencial sobre o tema e ao final aponta um ‘provável’ caminho decisório. Em suma, o 

sistema é na verdade um assistente jurídico virtual, que na prática substitui servidores e 

estagiários na leitura e interpretação de dados não “decisórios” dos processos, que são de 

competência dos magistrados, mas ainda sim, os auxilia com pesquisas que demandariam 

muito mais tempo se fossem feitas apenas por mãos e olhos humanos. 

Na era da informação e da informática, não faz mais sentido mantermos determinadas 

atividades braçais no contexto do processo judicial eletrônico, por exemplo, a numeração ou o 

encarte de documentos. Parece óbvia a afirmação, contudo, a mesma relação pode ser  

aplicada quando da análise processual em meio eletrônico. Por que tem que ser um ser 

humano o leitor do processo? Por que tem que ser um ser humano a realizar buscas em sites 

da internet se este humano somente tem a função de coletar dados? Por que não um robô?103 

Afinal, não seriam os robôs máquinas auxiliares e que servem para empoderar o homem? 

Segundo o Laboratório de Ciência de Dados da Softplan, apenas no Fórum do Butantã, 

vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, há destacados 4 (quatro) funcionários para 

realizar pesquisas e solicitações no BACEN/JUD, RENAJUD e INFOJUD, apenas no ano de 

2016, estes servidores realizaram aproximadamente 971 mil solicitações de bloqueios e 

informações pelos sistemas citados, com um gasto 80 mil horas de trabalho, o que 

transformado em dias equivale a aproximadamente 3374 dias. Estas mesmas solicitações, se 

fossem feitas pelo robô, estimativas indicam que o tempo médio gasto seria de 1350 horas o 

que refletiria na conclusão das mesmas atividades em apenas 56 dias104. 

 

102 
Machine Learning revela-se em uma tradução livre como o aprendizado automático ou aprendizado de uma 

máquina. É um subcampo da Ciência da Computação que trata do estudo de reconhecimento de padrões e da 

teoria do aprendizado computacional em inteligência artificial. Na prática é um conjunto de regras e 

procedimentos devidamente programáveis, que permitem aos computadores "agir" no sentido de tomar decisões 

baseados em dados ao invés de serem somente programados para realizar determinadas tarefas repetitivas. 

Programas baseados em Machine Learning também são projetados para "aprender" e melhorar ao longo do 

tempo quando expostos a novos dados ou conectados à rede mundial de computadores. Nesta perspectiva, o Big 

Data judicial se mostra ainda mais necessário, pois com o avanço tecnológico e às portas da inteligência  

artificial incorporada ao processo judicial, será imprescindível que o sistema tenha acesso às informações. 
103 

Importante destacar "robô" não é somente um dispositivo ou grupo de dispositivos, eletromecânicos de  
formas humanoides. Na verdade podem ser também computadores criados para realizar tarefas de maneira 
autônoma que podem ser relacionadas à análise de dados e produção e confecção de textos etc. 
104 

Os dados formam informados por Richerland Medeiros, cientista chefe de dados da Softplan em um evento de 

apresentação do assistente virtual, o Innovation Day Tribunais, realizado em 25 de agosto de 2017, em 

Florianópolis, com representantes de Tribunais de Justiça, Federais, Eleitorais e do Trabalho. Disponível em: 

http://www.sajdigital.com.br/saj-na-midia/assistente-virtual-da-justica/. Acesso em 23 out. 2017. 

http://www.sajdigital.com.br/saj-na-midia/assistente-virtual-da-justica/
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Neste cenário, o assistente virtual Léia, da Softplan, que atualmente já presta serviços 

no Poder Judiciário, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, operando o sistema 

SAJ ou simplesmente e-SAJ – Sistema de Automação da Justiça; poderia, por exemplo, 

integrar este sistema com o sistema do BACEN/JUD e efetuar bloqueios de valores de forma 

automática, rápida, segura e principalmente, integrada. 

Mais um bom exemplo do emprego da inteligência artificial, ou como definem alguns, 

um sistema de apoio à análise processual ou sistema de gestão eletrônico de documentos é o 

Programa SAPIENS105 idealizado e executado pela Advocacia Geral da União – AGU. 

O sistema de informações desenvolvido e em franco crescimento desde 2012 consiste 

basicamente em um conjunto organizado e integrado de procedimentos, pessoas, órgãos da 

Justiça (tribunais), hardwares e softwares que analisam, interpretam, produzem, organizam, 

processam e armazenam além de prover o acesso às informações de processos judiciais de 

interesse da AGU. As fontes das informações são internas, partindo dos Procuradores e 

demais servidores do órgão e informações externas, que são ‘buscadas’ em tribunais e outros 

órgãos conveniados com a AGU e que autorizam o acesso às informações processuais, 

jurisprudências e aos demais bancos de dados através de convênios celebrados. 

Sinteticamente o sistema foi idealizado para apoiar o desempenho das atividades do 

órgão e auxiliar diretamente os Procuradores na confecção de seus documentos de forma 

automatizada e principalmente, oferecer dados importantes para análise do mérito dos casos 

concretos, no caso da AGU, processos administrativos e judiciais. A AGU, muito em 

decorrência do seu mister constitucional, tem investido no uso da inteligência artificial e em 

procedimentos informatizados que objetivam agilizar e facilitar o trabalho que é  

desenvolvido pelos Advogados Públicos Federais. O SAPIENS trabalha, segundo definem 

seus próprios criadores, com o conceito de inteligência social106, que combina na prática o 

informatizado dado pelas ferramentas de IA em conjunto com o feedback humano. 

O sistema Sapiens foi idealizado e desenvolvido pelos Procuradores Federais Mauro 

Lucio Baioneta Nogueira e Eduardo Alexandre Lang, que utilizaram somente tecnologias de 

código aberto e licenças de domínio comum. 

105 
Sapiens é um gerenciador eletrônico de documentos (GED), híbrido, que possui avançados recursos de apoio 

à produção de conteúdo jurídico e de controle de fluxos administrativos, focado na integração com os sistemas 

informatizados do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Disponível em: https://sapiens.agu.gov.br/login. 

Acesso em: 25 out. 2017. 
106 

A inteligência social é a capacidade de compreender, interagir e influenciar outras pessoas. Tem foco na 

qualidade e harmonia das relações interpessoais e é criada basicamente pela relação com o mundo externo. 
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O SAPIENS trabalha em conjunto com o Sistema de Automação Processual – SAP 

que distribui os processos e cadastra tarefas do SICAU - Sistema Integrado de Controle das 

Ações da União em questão de segundos107. 

 

O Sistema de Apoio à Procuradoria Inteligente denominado de SAPIENS tem a 

capacidade de ler o processo e apresenta uma sugestão de peça jurídica para ‘solucionar’ o 

caso concreto. Em outras palavras, o sistema é capaz de realizar a análise textual e 

compreender de forma segura a sintaxe dos textos, buscando legislação, jurisprudência e 

doutrinas relacionadas para indicar qual a melhor solução para aquela demanda.  Por  

exemplo, verificando determinadas decisões contrárias à União, o sistema pode gerar um 

alerta e uma minuta de eventual Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC108 ou 

propor Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR109. 

 

O Sapiens é um sistema que funciona pelo método heurístico e, portanto, passível de 

erros, porém, segundo seus idealizadores e segundo a prática tem demonstrado, quando 

comparado à atuação exclusiva das decisões que seriam dadas por humanos, a probabilidade  

é de 95% de acerto do sistema. Fato é que o sistema apenas sugere  prováveis  peças  

jurídicas, para os casos em apreço, e quanto maiores são as informações disponíveis e mais 

vezes o sistema é utilizado, maiores são as taxas de sucesso na predição das decisões. O 

sistema trabalha associado a pesquisas estatísticas e não é capaz de “compreender” em 

profundidade uma determinada decisão judicial. 

 
107 

O SAP e o SICAU são plataformas virtuais de controle e acompanhamento de processos relacionados aos 

interesses institucionais da AGU. O endereço é acessível apenas a Procurados e Servidores com acesso mediante 

senha. Disponível em: http://sicau.agu.gov.br/sicauweb/Main.asp. Acesso em 30 out. 2017 
108 

A Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC, também conhecida pela sigla ADECON, foi introduzida 
na ordenação jurídica brasileira pela Emenda Constitucional n.º 3/93, que alterou a redação do artigo 102, inciso 

I alínea “a”, e acréscimo do parágrafo 2º ao referido artigo, bem como o parágrafo 4º ao artigo 103, todos da 

Constituição Federal de 1988. A disciplina processual da ADC é dada pela Lei 9.868/1999. Em suma, com a 

ADC a União, através da AGU, busca declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal para barrar 

as “derrotas” da União frente a questões de interesse nacional. 
109 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) presta-se precipuamente a uma orientar as 
decisões judiciais já sedimentadas em determinado sentido quando envolverem questões reiterativas e tem a 

intenção de que todos os casos julgados subsequentemente, em princípio, sejam decididos de um  mesmo 

modo e também serve para garantir uma mais ampla discussão da questão por ocasião do julgamento que  

venha a fixar essa orientação a ser seguida nos demais casos. O IRDR está regulado conforme os arts. 976 a 

987 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, o IRDR é um mecanismo processual que permite aos 

tribunais de segundo grau julgar por amostragem demandas repetitivas, - algo que até então era exclusivo de 

tribunais de superposição como o STJ e STF -, que tenham por objeto controvertido uma mesma e única 

questão de direito.  Na pratica, seleciona-se como amostra um caso, ou um conjunto de casos semelhantes,  

em que a questão jurídica repetitiva é discutida e que retrate adequadamente a controvérsia. Essa amostra  

servirá como base para a discussão e exame daquela questão. No IRDR, o caso -amostra pode ser um recurso, 

reexame necessário ou uma ação de competência do tribunal. Depois, aplica-se o resultado do julgamento do 

caso-amostra aos demais casos idênticos. 

http://sicau.agu.gov.br/sicauweb/Main.asp
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Na realidade, o que se busca é que o sistema aponte um modelo de peça com base na 

frequência com que os termos aparecem em contextos similares e em outras peças  ou 

também em bancos de dados comuns. Sistema de Inteligência Jurídica da AGU, o SAPIENS, 

é na prática um sistema de gestão documental e de informações obtidas por meio eletrônico 

que é capacitado para apoio à produção de conhecimento jurídico e na confecção 

automatizada de peças e também atua no fluxo de processos administrativos. 

 

Um dos principais objetivos do SAPIENS é o de integrar os sistemas informáticos dos 

Poderes Judiciário e Executivo (AGU) de modo que as ferramentas informatizadas do sistema 

assumam e aprimorem as funcionalidades dos outros sistemas disponíveis: o AGUDOC, que é 

um sistema de gestão de documentos e de processos administrativos da AGU; o Sistema 

Integrado de Controle das Ações da União - SICAU; e o SISCON, que é o sistema 

informático de registro dos atos de consultoria jurídica. 

 

O SAPIENS foi projetado para fazer buscas nos bancos de dados e na internet para  

que assim que inseridos os dados mínimos, por exemplo, os números de determinados 

processos, o tipo ou as partes da demanda é dada à ordem de pesquisa. O sistema distribui o 

processo, insere as informações no SICAU e também faz a busca de peças jurídicas 

semelhantes ou vinculadas ao assunto nos diversos bancos de dados dos vários Tribunais 

associados e cruza os dados de maneira a fornecer ao operador um panorama nacional de 

decisões relacionadas e também indica se já existe um Procurador responsável por processos 

semelhantes ou qual ação está sendo tomada em outra Procuradoria Regional, se houver. 

 

Se não, o SAPIENS recupera os arquivos vinculados à determinada ação, gera 

números de protocolo e distribui a um dos Procuradores responsáveis já com os documentos 

necessários ao andamento ou petição da ação cabível. O funcionamento é muito parecido  

com o de softwares que buscam plágios em trabalhos acadêmicos. Através de técnicas e 

tecnologias da informação, os dados informativos disponíveis que não estão estruturados110, 

no caso do Sapiens, de vários órgãos e entidades, de modo que a informação e os resultados 

da análise dos dados possam ser divididos em diversas funcionalidades, como, por exemplo, 

captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição do fluxo de informações. 

110 
Entende-se por informação 'não estruturada' aquela que não está armazenada em banco de dados, tal como 

mensagens de correio eletrônico, arquivo de texto, imagem ou som, planilhas, etc. Estas exigem maior 

capacidade analítica, bom senso, capacidade de avaliação e perspicácia do tomador de decisão, onde cada 

decisão não é rotineira e pode trazer reflexos positivos ou negativos. Para efeitos de comparação, informações 

estruturadas são as decisões repetitivas e rotineiras e que envolvem procedimentos predefinidos. E as 

informações semi-estruturadas são aquelas em que apenas parte do problema possui resposta clara e acessível. 
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Desta forma, o sistema se converte em uma ferramenta muito avançada de pesquisa e 

dependerá sempre do operador do sistema, no caso um Procurador, para realizar o juízo de 

valor e crítico da sugestão apresentada pela máquina, o qual terá a faculdade de corrigir e 

indicar para o próprio sistema que a proposta não foi a mais  correta de maneira a fornecer  

um feedback ao sistema para que no futuro este proponha um modelo diferente, ou seja, o 

sistema “aprende” e busca diminuir os ‘erros’ em futuras buscas. 

 

O sistema gerencia processos em várias frentes e através de algoritmos específicos 

procura simplificar rotinas e expedientes quando na seara administrativa e  na  esfera  

jurídica, auxilia, por exemplo, na elaboração da defesa judicial da União, atuando 

principalmente com a sugestão de modelos e teses jurídicas com a possibilidade de 

manipulação e alteração por parte do operador dos elementos textuais ofertados  pelo  

sistema. Através de ferramentas de inteligência artificial, o SAPIENS realiza a triagem dos 

processos e trabalha no sentido de indicar teses potencialmente cabíveis aos casos concretos 

de maneira a auxiliar os Procuradores na tomada de decisões. 

 

Tudo isso é possível graças à interoperabilidade dos sistemas automatizados da 

Administração Pública vinculados às necessidades da AGU, por exemplo, o  S ICAU,  o 

INSS, os sistemas da Justiça Federal, SIAPE, CNIS, e outros bancos de dados de órgãos 

oficiais e devidamente conectados à internet. Assim, o sistema inteligente pode gerenciar e 

possibilita a adoção de modelos e teses de maneira uniforma em âmbito nacional, de modo a 

tornar mais coerente a atuação da AGU em todas as suas esferas de atribuições111. 

 

O programa, segundo informações da AGU, atualmente consegue inserir dados de 

aproximadamente 300 (trezentos) processos dos vários Tribunais onde a AGU atua  em 

apenas cerca de 6 (seis) horas. A mesma quantidade de informações, ainda que com os 

sistemas informatizados, mas não integrados pelo sistema inteligente e com maior 

participação humana, o mesmo trabalho era realizado no mínimo em 3 (três) dias para se 

atingir o mesmo resultado. O processo desta maneira gera enorme vantagem aos serviços 

judiciais prestados pela AGU e ainda melhora a velocidade, a confiabilidade e qualidade de 

dados ofertados aos operadores, que trocam informações de maneira instantânea através do 

SAPIENS e tudo isto com destaque para o fato de o SAP utilizar um software livre. 

111 
Trata-se de um exemplo prático que reforça o defendido anteriormente sobre a utilização do Big Data e da 

necessidade premente da implantação da interoperabilidade. É preciso reconhecer as ações iniciadas pelo CNJ 

neste sentido, porém, por outro lado, a tecnologia avança muito mais rápido que as decisões políticas e 

administrativas. Fato é que precisamos avançar, só que mais rápido do que têm sido apresentadas as soluções. 
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O sistema Sapiens executa as mesmas informações e funções dos outros sistemas e 

implementa práticas de inteligência de maneira que o sistema “aprenda” e ganhe novas 

funções a partir dos dados novos inseridos a cada novo processo por meio de técnicas de 

similaridade na análise dos dados, o que autoriza o computador a “ler”, por exemplo, um 

acórdão e analisar as hipóteses e sugerir a melhor peça jurídica cabível ao caso ou casos 

concretos. O programa busca ainda jurisprudência relacionada para fortalecer o entendimento 

de determinada tese jurídica decorrente do que se lê no processo. 

 

Como derradeiro exemplo tem-se o trabalho desenvolvido pela Finch Soluções112. 

Empresa privada criada por Advogados e Engenheiros que vem se destacando na seara 

forense pela implementação de robôs com tecnologia para captura de informação, automação 

e gestão de processos para negócios no mundo jurídico. Segundo a empresa, o sistema é capaz 

de gerir ao mesmo tempo, cerca de 350 mil processos, possibilitar a realização de mais de 130 

mil diligências por mês, além de monitorar 15 mil publicações e cadastrar 14.500 novas ações 

por mês113. Somente pelos números apresentados, pode-se deduzir que se estas mesmas 

tarefas fossem realizadas por seres humanos, o tempo despendido seria absurdamente maior e 

poderia chegar a anos, quiçá décadas de trabalho diuturno. 

 

O destaque da solução apresentada pela Finch está no campo da junção da jurimetria e 

da inteligência artificial aplicadas aos processos, onde o software aplica técnicas e algoritmos 

para a transformação dos dados não estruturados em dados estruturados e interpretando 

informações jurídicas, fornece um conhecimento útil ao operador que chega a ter à disposição 

modelos estatísticos e até preditivos das decisões. na prática o sistema de inteligência artificial 

consegue ler decisões judiciais e criar previsões fundamentadas nas tendências evidenciadas 

que permitem ao operador do Direito, no caso Advogado, decidir pela propositura ou não da 

ação ou mesmo escolher melhor os argumentos durante o processo. 

 
112 

Segundo  informações  da  própria  empresa,  sua  área  de  atuação  é  no  ramo  se  Inteligência  de 

Processos, Softwares e Serviços relacionados á tecnologia e gestão de processos e informações jurídicas ou 

relacionadas que vai além da automação de processos e  conta  com  uma  série  de serviços  no  formato  de 

BPO (Business  Process   Outsourcing)   que   objetiva   entregar   conhecimento   nos   processos   e   até  

mesmo Inteligência Artificial, todos aplicados à áreas específicas para transformar a realidade dos negócios de 

nossos clientes. As plataformas da empresa adotam Workflow e BPM para Gestão de Processos, ECM 

(Enterprise Content Management) para Gestão de Documento e Biometria como tecnologias aplicadas na Gestão 

de Processos Jurídicos e Extra Judiciais, Concessão e Recuperação de Crédito entre outras áreas de negócios. 

Disponível em: http://www.finchsolucoes.com.br/. Acesso em: 27 out. 2017. 
113 

Como se trata de uma empresa privada, os dados não foram auditados e são apresentados pela própria 

realizadora. De toda a sorte, factíveis ou não, os números apresentados impressionam. Disponível em: 

http://www.finchsolucoes.com.br/finchsolucoes/pt/inteligencia/visualizar/codproduto/14/automacao-de- 

processos.html. Acesso em: 27 out. 2017. 

http://www.finchsolucoes.com.br/
http://www.finchsolucoes.com.br/finchsolucoes/pt/inteligencia/visualizar/codproduto/14/automacao-de-
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Os exemplos trazidos são parte da solução possível, mas dependem de investimento 

financeiro e muita vontade, pois tecnologia disponível e adaptável às necessidades do 

processo judicial eletrônico. Com efeito, a simples informatização do processo judicial já 

trouxe ganhos de celeridade. Segundo o CNJ, em pesquisa elaborada pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV, concluiu-se que os magistrados decidem mais rápido em processos em meio 

virtual quando se compara com as decisões em processos físicos. Segundo a pesquisa, dos 06 

(seis) tribunais analisados e que fazem uso do Processo Judicial eletrônico (Pje), menos de 

25% dos autos digitais tramitou por mais de 50 meses sem andamento de término, enquanto 

que mais de 60% dos autos físicos superaram o mesmo prazo114. 

 

Nesta perspectiva, não se nega os avanços em eficiência do processo judicial 

eletrônico, porém, para não se correr o risco de transformar a modernização do judiciário em 

informatização da ineficiência é preciso algo mais, é preciso ousar. E ousar neste aspecto é 

permitir que sistemas inteligentes e a IA de forma geral, nos moldes dos exemplos citados, 

tragam inovação e eficiência para o processo judicial eletrônico. Nota-se que a inteligência 

artificial provou ser factível com a realidade forense, então, por que não usá-la? 

 

 
3.3. A inteligência artificial como ferramenta de eficiência da prestação jurisdicional 

 
 

O Direito tem por natureza o condão de regular o comportamento das pessoas em uma 

sociedade e definir os meios de exigir o cumprimento de obrigações em geral. O agir e o se 

omitir em determinadas situações da vida cotidiana tem repercussão no Direito. A 

complexidade da ordenação jurídica brasileira pode ser expressa, por exemplo, pelo volume 

de conhecimento que deve ter um profissional do Direito diante da quantidade de leis sobre 

determinado tema ou sobre as constantes alterações legislativas. 

Sem embargo, há que se ressaltar a complexidade e a especificidade atinente a cada 

um dos diversos ramos do Direito, como o Administrativo, Ambiental, Penal, Civil, 

Comercial, Tributário, Trabalhista e do próprio Poder Judiciário devido a sua distribuição, 

enormidade de recursos humanos e materiais que devem ser adequados e suficientes para 

atender a demanda sempre crescente. Diante deste sintético quadro, como a inteligência 

artificial pode ser empregada no gerenciamento de processos judiciais? 

114 
Os dados foram coletados e analisados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) a pedido Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), dentro da série "Justiça Pesquisa". Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85610-pje- 

juiz-decide-mais-rapido-em-processo-eletronico-diz-estudo. Acesso em: 30 nov. 2017. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85610-pje-
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Quando aprofundamos conhecimento sobre a inteligência artificial, acabamos por 

desmistificá-la, pois ainda é recente o uso desta tecnologia no meio jurídico brasileiro, basta 

que se lembre de que a modernização do processo no Brasil é discutida apenas a partir de 

2006, com a edição da Lei 11.419, já em países como a Itália, por exemplo, a informática 

jurídica é estudada e aplicada desde os anos 1970. 

Tendo este espectro temporal como guia, é natural que ao se abordar a inteligência 

artificial dentro do processo judicial brasileiro, isso gere certa insegurança e até apreensão 

com o novo. Contudo, o desenvolvimento tecnológico é diuturno e gradativamente as pessoas 

se adaptam a ela, fazendo com que as “modas” tecnológicas em pouco tempo deixem de ser 

supérfluas e passem a ser imprescindíveis a determinados segmentos, tanto profissionais 

quanto pessoais. Lembremos que a própria internet é relativamente recente e mesmo assim faz 

surgir a questão de como se vivia sem esta tecnologia como lembra Pinheiro (2013, p.47): 

Há pouco mais de quarenta anos, a Internet não passava de um projeto, o 

termo “globalização” não havia sido cunhada e a transmissão de dados por 

fibra óptica não existia. Informação era um item caro, pouco acessível e 

centralizado. O cotidiano do mundo jurídico resumia-se a papéis, burocracia 

e prazos. Com as mudanças ocorridas desde então, ingressamos na era do 

tempo real, do deslocamento virtual dos negócios, da quebra de paradigmas. 

Essa nova era traz transformações em vários segmentos da sociedade – não 

apenas transformações tecnológicas, mas mudanças de conceitos, métodos 

de trabalho e estruturas. O Direito também é influenciado por essa nova 

realidade. A dinâmica da era da informação exige uma mudança mais 

profunda na própria forma como o Direito é exercido e pensado em sua 

prática cotidiana. (PINHEIRO, 2013, p. 47) 

A tecnologia se incorpora a vida social de maneira tão rápida e torna-se fundamental 

tão vertiginosa, assim como aconteceu com a internet e, espera-se que isto ocorra também 

com a inteligência artificial aplicada ao processo judicial eletrônico. Tecnicamente, a IA, em 

que pese as conceituações mais técnicas, é de fato uma série de algoritmos matemáticos e/ou 

estatísticos, devidamente adaptados à realidade judiciária com seus respectivos programas de 

interface com o usuário, que permitem que as máquinas desenvolvam raciocínios semelhantes 

aos que chegariam os seres humanos115. 

 

115 
A IA já está presente no cotidiano das pessoas, como, por exemplo, no reconhecimento  facial em redes 

sociais que sugere a marcação de pessoas conhecidas como "possíveis" amigos ou que vinculam interesses 

comuns através de perfis, identificação de uma pessoa pela voz ao emitir comandos para dispositivos eletrônicos 

como smartphone, tomada de decisões por aplicativos de trânsito que sugerem melhores rotas ou aplicativos que 

informam as condições do trânsito nos horários nos quais a pessoa pretende se deslocar, na tradução automática 

de vídeos e textos para diversas línguas, na decolagem e pilotagem de aeronaves e  veículos terrestres entre 

outros usos da IA que mais recentemente passaram a incluir análise e diagnósticos médicos que com precisão 

extrema tem sido apresentados resultados na identificação e classificação de nódulos ou a presença de células 

cancerígenas a partir de amostras de sangue entre outros usos da inteligência artificial que a muito deixou de ser 

uma ficção científica para fazer parte do cotidiano das pessoas e empresas e porque não, do Judiciário. 
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É claro que neste aspecto se tratam de raciocínios muito específicos e voltados a 

tarefas repetitivas, o que com o emprego de ferramentas eletrônicas são feitas com muito mais 

rapidez, como por exemplo, a busca de jurisprudências. 

 

A IA aplicada ao processo eletrônico pode permitir o processamento automático da 

cognição semântica de linguagem de termos processuais e fornecer ao usuário resumos ou 

ementas do que se busca nos critérios estabelecidos, desde que em consonância com o que 

consta no processo. A IA combina tarefas em diversos algoritmos e permite que as tarefas 

sejam feitas em tempo muito rápido ao que qualquer humano faria e fornece resultados muito 

mais completos, pois “aborda” diferentes perspectivas do mesmo processo, oferecendo uma 

possível solução, que a depender da complexidade pode ser mais “justa” o possível. 

 

Com um sistema inteligente e um banco de dados especializado, o sistema pode ajudar 

na análise dos conteúdos dos processos judiciais. A inteligência artificial pode prover o 

magistrado e os servidores de informações devidamente estruturadas para facilitar o trabalho 

destes, de maneira a melhorar a qualidade das decisões, ainda mais com a complexidade do 

mundo moderno e diante da agilidade das informações, não podemos condenar o progresso 

tecnológico como ensina De Lucca (2008, p.33): 

A inquestionável desorientação do homem moderno, inteiramente alienado 

dos valores fundantes de sua própria natureza, não poderá servir de pretexto 

para condenar-se o progresso tecnológico e recusar-se à aceitação de novos 

paradigmas. O mundo está se transformando do analógico para o digital. Sob 

tal perspectiva, de nada adianta rebelar-se contra a irreversibilidade do 

celular, da banda larga, da interatividade etc. São tantas e tão velozes as 

informações que nos chegam, de todos os lados e diariamente, que se torna 

imperiosa a tentativa de disciplinar-se, com algum rigor metodológico, o 

estado anárquico em que nos encontramos diante do mundo virtual. 
 

A aplicação da IA ao processo judicial, agiliza a leitura, compreensão e apontar 

possíveis soluções ao processo, aproveitando a capacidade de processamento dos 

processadores dos hardwares e as chamadas redes neurais, onde os computadores, dispostos e 

interligados em redes conectadas à internet, possibilitam que os algoritmos busquem 

informações e as apresentem aos usuários de maneira rápida e segura116. 

 
116 

A se unir diferentes saberes, como os das ciências lógicas e as sociais e aplicá-los ao sistema informatizado  

do Poder Judiciário, principalmente no Processo Judicial Eletrônico, a tecnologia de IA, possui tecnologia, 

adaptabilidade e estabilidade suficiente para realizar, com estrema eficiência e agilidade, uma gama enorme de 

tarefas burocráticas e repetitivas hoje realizadas por seres humanos. A análise da IA em sistemas e produtos são 

uma realidade, inclusive no cenário judicial com a AGU, e tem sido importantes a fim de gerar a compreensão da 

capacidade, precisão e velocidade na análise processual. passamos da hora de pensarmos na incorporação da IA 

como ferramentas para advogados, escritórios de advocacia e nas incríveis possibilidades que esta tecnologia 

pode trazer ao sistema do judiciário no que tange à celeridade na prestação jurisdicional. 
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Na prática forense, a IA vai fazer o que se chama de machine learning, no qual os 

computadores aprendem com as buscas e decisões anteriores de maneira a “refinar” cada vez 

mais as futuras buscas, sempre assistidas pelos operadores humanos qua analisam os méritos 

dos resultados, mas que podem também, programar os computadores para cooptar dados 

estatísticos de decisões e outros processos em um ciclo virtuoso. 

 

A inteligência artificial pode ser empregada ainda no legal research, que é a busca de 

legislação correlata aos temas centrais do processo lido pelo sistema. Bom que se ressalte que 

o uso do sistema não tem pretensão de causar a substituição dos profissionais do Direito por 

uma pragmática e reiterada utilização das máquinas, mas tão somente facilitar o trabalho 

destes e deixar com que funções repetitivas sejam feitas por meio da informática e que o 

cérebro humano seja “destinado” a realizar funções mais nobres e a decisões mais complexas 

e subjetivas que os casos concretos exigem. 

 

A base de dados buscada pelo uso da IA faz com que seja possível a previsão, ou ao 

menos o indicativo ou a estimativa de como poderá ser a decisão do caso concreto. A previsão 

da decisão ou a “moldura” na qual a decisão deve ser enquadrada é fundamental para os 

Magistrados, Advogados, membros do Ministério Público e Servidores, além de 

jurisdicionados em geral. Os operadores do Direito, quase que cotidianamente se deparam 

com a necessidade de análise de várias leis e diversos fatos e circunstâncias relacionadas. 

 

Nestes casos, as pessoas comumente se utilizam de sua formação jurídica, mas 

intimamente ligadas a ela tem-se a experiência pessoal. O raciocínio analógico, o sensu 

comum e circunstâncias pessoais dos agentes envolvidos na análise processual. Não se 

imagina em hipótese alguma que os computadores possam substituir os juízes e de maneira 

mais rápida passem a prolatar sentenças. Os humanos não podem e jamais deverão ser 

substituídos mesmo que as máquinas apresentem uma falsa sensação de celeridade, precisão e 

até de justiça na prestação jurisdicional. 

 

Fato é que máquinas pré-programadas com algoritmos diferentes mesmo buscando 

informações em um banco de dados comum, podem chegar a resultados diferentes. Nestes 

casos caberá ao humano, interpretar e aplicar ao caso concreto a solução mais viável segundo 

critérios sociais, mas sempre vinculados aos casos concretos, mesmo que por vezes, casos 

repetitivos pareçam ter como corretas decisões iguais, como nos casos de “julgamentos por 

lote”, que nada tem haver com a repercussão geral de recursos. 
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Vale ressaltar que os algoritmos são programados e projetados para assimilar e 

aprender com a destinação dada pelas informações ofertadas ao usuário. O sistema 

compreende que, se determinada informação que julgou relevante foi “descartada” pelo 

usuário, em próxima pesquisa de termos semelhantes, este resultado não será apresentado ou 

ao menos não será apresentado de maneira relevante, mas sim em segundo plano. A 

inteligência artificial já é atualmente utilizada na análise e elaboração de leis, na busca de 

violações a contratos ou fraudes tributárias entre outras. 

No processo a ideia é a mesma, pois a cada nova busca, o sistema aprende com os 

resultados e nas pesquisas subsequentes ele mesmo filtra os resultados e oferece ainda mais 

eficiência aos futuros resultados. Um sistema de inteligência artificial devidamente 

‘abastecido’ de informações, com um razoável banco de dados ou com condições de acessar 

informações, por exemplo, na internet, pode encontrar padrões nos textos analisados por mais 

intrincados que estes processos sejam e desta forma, auxiliam a tomada de decisões dos 

humanos que o opera. Neste sentido, pode-se relacionar o que disse Descartes (1973, p. 68): 

E detivera-me particularmente neste ponto, para mostrar que, se houvesse 

máquinas assim, que tivessem os órgãos e a figura de um macaco, ou de 

qualquer outro animal sem razão, não disporíamos de nenhum meio para 

reconhecer que elas não seriam em tudo da mesma natureza que esses 

animais; ao passo que, se houvesse outras que apresentassem semelhança 

com os nossos corpos e imitassem tanto nossas ações quanto moralmente 

fizesse possível, teríamos sempre dois meios muito seguros para reconhecer 

que nem por isso seriam verdadeiros homens. Desses, o primeiro é que 

nunca poderiam usar palavras, nem outros sinais compondo-os, como 

fizemos aos outros os nossos pensamentos. Pois pode-se muito bem  

conceber que uma máquina seja feita de tal modo que prefira palavras, e até 

prefira algumas a propósito das ações corporais que causem qualquer 

mudança em seus órgãos: por exemplo, se a tocam num ponto, que pergunte 

o que se lhe quer dizer; se em outro, que grite que lhe fazem mal, e coisas 

semelhantes; mas não que ela se arranje diversamente, para responder ao 

sentido de tudo quanto se disser na sua presença, assim como podem fazer 

mesmo os mais embrutecidos. E o segundo é que, embora fizessem muitas 

coisas tão bem, ou talvez, melhor do que qualquer de nós, falhariam 

infalivelmente em algumas outras, pelas quais se descobriria que não agem 

pelo conhecimento, mas somente pela disposição de seus órgãos. Pois, ao 

passo que a razão é um instrumento universal, que pode servir em todas as 

espécies de circunstâncias, tais órgãos necessitam de alguma disposição 

particular para cada ação particular; daí resulta que é moralmente impossível 

que numa máquina existam possibilidades diversas para fazê-la agir em 

todas as ocorrências da vida, tal como a nossa razão nos faz agir. 
 

A reflexão proposta por Descartes é essencial para a compreensão se um programa de 

IA pode corroborar no sentido de se prever ao menos em linhas gerais o resultado de 

julgamentos, bastando que tenham conexão de elementos ou objetos. 
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Além do programa Sapiens da AGU brasileira, há outros sistemas idealizados pelo 

mundo almejam criar soluções tecnológicas para ajudar na eficiência da prestação 

jurisdicional. Um destes programas foi desenvolvido por cientistas da Universidade College 

London (UCL). A pesquisa da UCL117 examinou 584 casos da Corte Europeia de Direitos 

Humanos e o sistema (robô), tomou as mesmas decisões que 79% dos seres humanos quando 

analisaram os mesmos casos. Os pesquisadores ao analisar os dados chegaram à conclusão de 

que os julgamentos da CEDH eram muito mais dependentes de fatores subjetivos do que de 

argumentos legais e isto levou a afirmação de que os juízes, em regra, mais “realistas” que 

meramente “formalistas” quando se trata de julgar. Com base nestes dados, os pesquisadores 

prepararam em um primeiro momento o “robô” para tentar prever as decisões através da 

linguagem comum e dos conteúdos e circunstâncias mencionadas no texto dos casos. 

 

Em um segundo momento, os pesquisadores buscaram analisar os fatores que mais 

influenciavam os juízes na tomada de decisões, e concluíram que o sistema não pode 

substituir juízes ou advogados, mas pode ser utilizado para identificar padrões nos processos e 

assim, gera eficiência na busca de resultados ao agrupar processos ou apontar quais foram as 

soluções de processos semelhantes. 

 

Com efeito, a incorporação da inteligência artificial na área jurídica avança de modo 

acelerado, assim como em diversas outras áreas do conhecimento humano, e em comum todas 

as áreas tem o fato de temerem que o uso da IA substitua pessoas em suas profissões, mas isto 

não é uma aposta e muito menos uma realidade nem mesmo para os próximos anos, pois a 

'substituição' só ocorre em tarefas repetitivas e servem para coadjuvar a tomada de decisão 

dos humanos. Não se almeja automatizar todo o trabalho, mas sim parte deste. Neste sentido, 

Chaves Júnior (2016, p.428) afirma que: 

A automatização é um aspecto relevante, mas que nem de longe pode se 

apresentar como solução para a complexidade de demandas e conflitos que 

envolvem a sociedade contemporânea. Automatizar mecanicamente 

decisões, além disso, é uma via rápida para alcançar a completa falta de 

legitimação social do Judiciário brasileiro. Por outro lado, não há qualquer 

incompatibilidade entre a informática e a nossa dimensão humana. Cultura e 

conhecimento são aspectos tão humanos quanto à dignidade das pessoas. 

Não há entre tais instâncias qualquer antinomia, senão uma forte relação de 

interatividade. 
 

117
As decisões judiciais do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) foram previstas com 79% de 

precisão usando um método de inteligência artificial (IA) desenvolvido por pesquisadores da UCL, da 

Universidade de Sheffield e da Universidade da Pensilvânia. Para saber mais, recomenda-se: ALETRAS, 

Nikolas; TSARAPATSANIS, Dimitrios; PREOŢIUC-PIETRO, Daniel; LAMPOS, Vasileios. Predicting judicial 

decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective. Disponível em: 

https://peerj.com/articles/cs-93/. Acesso em: 10 nov. 2017. 
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São muitos os entusiastas da ideia, para citar apenas dois, Madalena (2012), entre 

outras excelentes ideias propõe a criação de um órgão de planejamento específico e 

permanente dentro do Poder Judiciário, no qual, Magistrados especializados em Direito 

Processual e também conhecedores da informática, fiquem com dedicação exclusiva, em 

parceria com bacharéis das ciências lógicas e informáticas de maneira a se voltar unicamente 

para a criação, desenvolvimento, organização e manutenção dos sistemas para a operação dos 

serviços dos cartórios judiciais, incluindo o uso da IA. Isto, na prática, além de arquitetar 

sistemas inteligentes personalizados na seara forense, deveria ficar focado em estudar a 

transformação dos ainda restantes processos físicos em processos judiciais eletrônicos. 

Na mesma linha de pensamento, Feu Rosa (online), o criador do programa "Juiz 

Eletrônico" assevera que a ideia de que um juiz possa ser substituído por um computador está 

distante de ser correta para não dizer totalmente equivocada. As decisões do software podem 

ser livremente ‘corrigidas’ por mãos humanas, editadas, acrescentadas e até desprezadas. 

Além disso, o Magistrado somente apresentará a sentença final em caso de concordar com o 

que foi sugerido. Em suma, a IA no processo servirá apenas e tão somente um auxiliar virtual 

ao Magistrado e aos operadores do Direito, que na prática já o é em muitos aspectos. 

É possível empregar a IA para verificar que documentos são mais importantes para 

propor determinada ação judicial ou para colaborar na redação de uma petição ou mesmo para 

ajudar na pesquisa de jurisprudência e auxiliar uma sustentação oral na confecção de uma 

sentença. Por isso, vale sempre nos ressaltar a lição de Thomas Watson Júnior (online) 

“Nossas máquinas não devem ser nada além do que ferramentas para empoderar ainda mais  

os seres humanos que as usam". Isto é de grande valia na sistemática processual eletrônica, 

pois não se trata de ser o “digital pelo digital”, mas sim do digital auxiliando e dando 

autonomia ser humano que o opera. 

 

A proposta sobre a IA como ferramenta de eficiência na prestação jurisdicional não 

visa em momento algum transformar as sentenças em mero produto informático, onde as 

pessoas são julgadas por um computador. De modo algum se propõe a substituição da atuação 

livre da mente humana para avaliar os meandros processuais. A inteligência artificial deve ser 

encarada como uma ferramenta de auxílio ao magistrado para permitir a ele que supere etapas 

mais “burocráticas” da análise processual e concentre-se no mérito propriamente dito. Desta 

maneira, o tempo de prolação das sentenças tende a diminuir e mais rápido as partes 

alcançarão o efetivo e real acesso à justiça. 



121 
 

 

 
 

CONCLUSÃO 

 
 

Diante dos limites estabelecidos para a pesquisa, conclui-se que não se cogita mais 

questionar o valor e a importância do processo judicial eletrônico como meio próprio para 

acentuar a utilização das tecnologias da informação e comunicação e desta feita propiciar 

maior celeridade na tramitação dos processos judiciais, principalmente quando se analisa a 

produtividade na perspectiva da eliminação de tarefas eminentemente burocráticas realizadas 

pelos operadores do Direito, sejam os Magistrados, Servidores, Advogados e demais usuários. 

Com o PJE, grande parte dos serviços manuais passou a ser realizada de forma 

automática e somente por isto já aceleram as rotinas forenses. A informatização das tarefas 

manuais, tanto as voltadas à administração da justiça como às ligadas diretamente ao 

processo, estão intimamente ligadas à morosidade da prestação jurisdicional, principalmente 

quando o processo judicial tem suporte em papel. 

Porém, a pesquisa constatou-se que, por mais celeridade que o processo eletrônico 

tenha empregado aos julgamentos, quando se compara com os processos com suporte em 

papel, realmente a maior celeridade, pelo simples fato de se automatizar tarefas burocráticas, 

mas mesmo assim, este sistema ainda apresenta gargalos de ineficiência, principalmente na 

fase de análise processual e de prolação das sentenças. 

A prolação das sentenças - e decisões judiciais de maneira geral-, requer muito 

conhecimento dos Magistrados além de vasta dedicação à pesquisa de jurisprudências, 

doutrina e outras informações relevantes à fundamentação das decisões. Noutro aspecto, as 

atividades cartorárias, que dão suporte aos Magistrados, requerem dos Servidores 

conhecimento técnico-jurídico para que seja executado o trâmite correto em cada fase 

processual e também habilidade na pesquisa jurídica para auxílio às decisões. Ante ao quadro 

de informatização atual, por suas características e princípios próprios, que permitem ao PJE a 

incorporação da computação cognitiva como meio auxiliar de análise processual. 

O acontecimento informático se apresenta para o Direito como um caminho sem volta 

e o caminho da informática jurídica - que nos primeiros anos de desenvolvimento na década 

de 1960 -, aspirava a ser somente uma ‘informática documentária’, cuja função precípua era a 

de gestão e recuperação de informações em bancos de dados, com o passar do tempo passou a 

ser vista como um instrumento empregável diretamente na fase decisória dos processos 

judiciais e com isso pode mitigar o principal gargalo de ineficiência do PJE. 
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Diante da revolução digital no mundo jurídico, o processo judicial eletrônico, devido 

às suas peculiares características e sua forma de tramitação, traz em si mesmo a oportunidade 

da utilização de sistemas inteligentes com a plena capacidade de apresentar aos Magistrados 

ao menos uma minuta da sentença a ser proferida, atuando o sistema informático como um 

verdadeiro “assistente jurídico virtual”, que na teoria seria capaz de amparar o Magistrado 

com informações pertinentes aos processos e que o auxilie na leitura, indicação de legislação 

e de jurisprudências que facilitem o julgamento do mérito processual. 

A ordenação jurídica brasileira, em que pese as súmulas e outros tipos de precedentes, 

em regra, tem a legislação positiva como base para aplicação do Direito, por isso, pelo  

sistema romano-germânico da civil law, ao menos in tese, o sistema computacional com 

inteligência artificial seria facilmente adaptável para auxiliar aos Magistrados na leitura e 

busca de circunstâncias processuais específicas deixando com que a mente humana fosse 

destacada apenas para funções mais nobres ao final do julgamento. 

A inteligência artificial, ou computação cognitiva, é hoje uma hipótese factível em 

todas as fases do sistema eletrônico diante do acelerado processo de informatização do 

processo judicial aliada à capacidade dos modernos computadores e meios de emprego das 

tecnologias da informação. A pesquisa demonstrou que esta é uma hipótese viável, pois há 

tecnologia disponível, porém, seu uso na prática esbarra em questões éticas e técnicas. 

Quanto à questão ética é preciso deliberar sobre a possibilidade de se permitir ou não 

que seres humanos sejam ainda que indiretamente julgados por máquinas, por isso, limitar o 

nível de informatização é essencial. É certo que, é o próprio ser humano quem programa o 

computador, por isto, é o homem que estabelece os limites da máquina, de maneira a garantir 

que caberá ao Magistrado, avaliar, alterar ou mesmo não aceitar as sugestões de sentença 

dadas pelo computador e dar a “palavra final” nos julgamentos. 

De qualquer maneira, em hipótese alguma se cogita a substituição de um ser humano 

por um computador que seja capaz de proferir decisões, mas sim, sugere-se que um padrão de 

lógica algorítmica, com bases e premissas estabelecidas pelo próprio programador e ainda 

ligadas a um banco de dados adequado, auxilie o Magistrado a interpretar o processo indicar 

hipóteses de solução do caso concreto, nem que seja elaborando a parte dispositiva da 

sentença. O computador seria utilizado para realizar buscas sobre decisões semelhantes, 

legislação e doutrina e até na elaboração de peças simples de maneira automática, mas sempre 

com a possibilidade de ser revista (editável) pela autoridade julgadora humana. 
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Quanto às questões técnicas, é preciso que o Conselho Nacional de Justiça trabalhe no 

sentido de integração e interoperabilidade dos sistemas informáticos que já estão disponíveis 

e, principalmente, que coordene a construção e acesso a bancos de dados (Big Data) para que 

os Tribunais e Magistrados tenham condições de acessá-los através de uma internet segura e 

com velocidade e qualidade compatíveis com a necessidade forense. 

A confluência entre as Ciências Jurídicas e Sociais e a Informática Jurídica, nas suas 

diversas aplicações, somando-se a isto a quase fugacidade das novas tecnologias informáticas, 

compete ao Poder Judiciário, enquanto órgão prestador dos serviços judiciais, ater-se à 

revolução tecnológica que bate à sua porta e permitir que a Inteligência Artificial seja 

incorporada ao PJE como auxiliar na análise processual e assim permita que o sistema ganhe 

eficiência com limites éticos bem definidos para que as máquinas ajudem a mente humana 

sem jamais ousar ou tentar substituí-la. 

Em que pese a pesquisa tenha se centrado em aspectos eminentemente teóricos do 

tema sem se atrever a apontar meios de como programar os sistemas informáticos para 

realizar as tarefas propostas - o que será feito na continuidade das pesquisas que terá por 

objetivos futuros propor um sistema funcional de análise processual baseado em algoritmos 

lógicos -, restou claro que é muito importante se ter a consciência de que o respeito aos  

limites da tecnologia, além das questões de natureza ética, deve-se sempre viabilizar uma 

visão crítica e sem preconceitos do uso da IA, com a garantia de que a eficiência da prestação 

jurisdicional, a qualquer custo, não se reverte proporcionalmente em justiça. 

A cautela que se pede no uso da Inteligência Artificial como ferramenta que visa ao 

aumento da eficiência na prestação jurisdicional é o de sempre lembrarmos de que a 

celeridade não é o último objetivo do Direito. Por isso, as sentenças e demais decisões 

judiciais não devem se resumir a fundamentações-padrão ou serem baseadas apenas em 

informações coletadas em simples bancos de dados. 

“Justiça”, em sua mais virtuosa acepção, não deve prescindir da livre e racional 

atuação da mente humana e assim, conclui-se que a informatização, em seu mais alto meio de 

aplicação no Direito, ou seja, com a inteligência artificial, deve ser uma ferramenta a serviço 

de uma prestação jurisdicional eficiente, cujo objetivo deve ser o de um acesso qualitativo e 

de fato à Justiça, em todas as suas perspectivas. 
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GLOSSÁRIO 

 
 

Assinatura Digital – Transformação matemática de uma mensagem por meio da utilização de uma função matemática e 

da criptografia asimétrica do resultado desta com a chave provada da entidade assinante. 

Autenticidade – Qualidade do que é passível de se identificar com precisão a autoria ou sua conformidade com a 

verdade. 

Bit – Unidade miníma de informação em um sistema digital, que pode assumir apenas um de dois valores (0 ou 1). 

Chave Pública – Chave ou um par de chaves criptográficas que é divulgada pelo seu dono e usada para verificar a 

assinatura digital criada com a chave privada correspondente ou, dependendo do algotitmo criptográfico assimétrico 

utilizado, para cifrar e decifrar mensagens. 

Código Aberto – Um sistema ou software é assim classificado quando o seu código-fonte está acessível a qualquer 

pessoa. Um software de código aberto permite que qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento desenvolva novos 

recursos, modifique e adicione ferramentas de acordo com suas necessidades. Softwares assim podem ser utilizados sem 

custos com licenças como base para o desenvolvimento de aplicações e sistemas. 

Computador – Máquina capaz de receber, armazenar e enviar dados além de efetuar, sobre estes, sequências 

previamente programadas de operações aritméticas, como cálculos, ou operações lógicas, como comparações, com o 

objetivo de resolver problemas. 

Criptografia – Conjunto de técnicas que permitem tornar incompreensível, com a observância de normas especiais 

consignadas em uma cifra ou código, o texto de uma mensagem escrita com uma linguagem comum. É uma disciplina 

que trata de princípios, meios e métodos para a transformação de dados de forma a proteger a informação contra acesso 

não autorizado ao seu conteúdo. 

Download – Transferência de arquivos entre um servidor e um computador pessoal. 

E-mail – Eletronic Mail – Serviço de correio eletrônico utilizado na internet. 

Hardware – É toda a parte física de um computador, que inclui teclado, monitor, mouse etc. 

Internet – O mesmo que rede mundial de computadores. Conjunto de redes de computadores ligadas entre si por meio 

de roteadores, de Âmbito mundial, descentralizada e de acesso público. 

Scanner – Hardware utilizado para a cópia de documentos e imagens. 

Software – Programa de computador. 


