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nome da celeridade. Esse sistema imprimi e 
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de dados na prestação jurisdicional.” 

 
  



 

RESUMO 
 

Acesso à Justiça é um Direito Humano Fundamental dos cidadãos, é universal, 
indisponível, inalienável e imprescritível. Irrefutável é a importância de que ele seja 
garantido nas fases processuais a todos. Esta tese discute, através de uma análise 
bibliográfica e documental, fruto de uma pesquisa qualitativa de caráter analítico 
explicativo e focada no contexto brasileiro, o uso de sistemas de inteligência artificial 
(IA), enquanto uma política pública do Poder Judiciário, para fins de decisão frente às 
garantias individuais e estruturais do acesso à Justiça. No seu desenvolvimento, o 
trabalho apresenta marcos teóricos importantes sobre o tema, faz um compilado 
histórico da Crise do Judiciário até a adesão às novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação, contextualiza e apresenta definições e, centra-se, mais 
especificamente, nos modos de emprego da IA pelo Judiciário e suas implicações para 
o acesso à Justiça na atualidade. O uso da IA neste âmbito deu-se, inicialmente, como 
resposta à congênita, sistêmica e crônica Crise, trazendo avanços para a tramitação 
processual. As tecnologias sustentadoras de fato minimizaram o tempo burocrático da 
tramitação processual, mas possibilitaram que o juiz passasse a ser um mero juiz-
robô assinador (revisor e assinador de decisões). Com o avanço tecnológico, o 
Judiciário colocou em produção diversos projetos de políticas públicas sobre a IA em 
muitas das suas atividades. Mais recentemente, de forma opaca e antidemocrática, 
tem promovido o uso da IA para tomada de decisão e, por conseguinte, tem violado 
as garantias individuais e estruturais do acesso à Justiça, em especial o devido 
processo, a ampla defesa, o livre contraditório, a necessária motivação das decisões, 
o direito à publicidade, o duplo grau de jurisdição, a igualdade e o princípio do juiz 
natural. Em razão da duração razoável do processo, passou o juiz a ser artificial, 
fenômeno que envolve questões éticas e políticas fundamentais que merecem maior 
debate no meio. O emprego de IA na atividade-fim judicante promove e inaugura a 
objetivação das decisões, compiladas de outras históricas, ao consagrar o uso de 
algoritmos. Assim sendo, suas ações podem ser qualificadas como um absolutismo, 
um monismo jurídico, um necropositivismo algorítmico (tecnológico), decorrendo no 
esvaziamento do Judiciário. Decisões algorítmicas geram mais questionamentos do 
que afirmações e impõem prospecções de um futuro sombrio, no qual a garantia do 
devido processo, por meio de um processo justo e adequado, se aniquilará como 
efeito da diminuição ou quase impossibilidade de as partes influenciarem e 
participarem como coautoras da decisão, que tem característica de um contraditório 
dinâmico, cooperativo, em um processo democrático e Estado Democrático de Direito. 
A objetivação da igualdade das partes levará ao incremento maior das 
vulnerabilidades sociais, econômicas e jurídicas já existentes. O Judiciário deve 
repensar suas políticas públicas a fim de torná-las de fato transparentes, democráticas 
e participativas para que os instrumentos de disrupção utilizados não causem mais 
violações aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 
 
Palavras-chave: acesso à Justiça; inteligência artificial; decisões judiciais; garantias 
constitucionais; devido processo; Poder Judiciário. 
 

  



 

RESUMEN 
 
El acceso a la Justicia es un derecho humano fundamental de los ciudadanos, es 
universal, indisponible, inalienable e imprescriptible. Irrefutable es la importancia que 
se le garantiza en las etapas procesales a todos. Esta tesis discute, a través de un 
análisis bibliográfico y documental, resultado de una investigación cualitativa de 
carácter analítico explicativo y centrada en el contexto brasileño, el uso de sistemas 
de inteligencia artificial (IA), como política pública del Poder Judicial, con fines 
decisorios, frente a las garantías individuales y estructurales de acceso a la justicia. 
En su desarrollo, el trabajo presenta los marcos teóricos más importantes sobre el 
tema, hace una recopilación histórica de la Crisis del Poder Judicial hasta la adhesión 
a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, contextualiza y 
presenta definiciones y, más específicamente, se enfoca en las formas del uso de la 
IA por parte del Poder Judicial y sus implicaciones para el acceso a la justicia en la 
actualidad. El uso de la IA en este contexto se dio inicialmente como respuesta a la 
crisis congénita, sistémica y crónica, trayendo avances al proceso procesal. Las 
tecnologías de apoyo en realidad minimizaban el tiempo burocrático del proceso 
procesal, pero posibilitaban que el juez se convirtiera en un mero juez robot-firmante 
(revisor y firmante de decisiones). Con los avances tecnológicos, el Poder Judicial ha 
puesto en producción varios proyectos de política pública sobre IA en muchas de sus 
actividades. Más recientemente, de manera opaca y antidemocrática, ha promovido 
el uso de la IA para la toma de decisiones y, por tanto, ha vulnerado las garantías 
individuales y estructurales de acceso a la justicia, en especial el debido proceso, la 
defensa amplia, la libre contradicción, la necesaria motivación. para las decisiones, el 
derecho a la publicidad, el doble grado de jurisdicción, la igualdad y el principio del 
juez natural. Debido a la duración razonable del proceso, el juez pasó a ser artificial, 
fenómeno que involucra cuestiones éticas y políticas fundamentales que merecen 
mayor debate en el medio. El uso de la IA en el núcleo de la actividad judicial promueve 
e inaugura la objetivación de decisiones, recopiladas a partir de otras históricas, al 
consagrar el uso de algoritmos. Por lo tanto, su accionar puede ser calificado como 
un absolutismo, un monismo jurídico, un necropositivismo algorítmico (tecnológico), 
resultando en el vaciamiento del Poder Judicial. Las decisiones algorítmicas generan 
más interrogantes que afirmaciones e imponen perspectivas de un futuro sombrío, en 
el que la garantía del debido proceso, a través de un proceso justo y adecuado, será 
aniquilada como efecto de la disminución o casi imposibilidad de las partes de influir 
y participar como coautores de la decisión, que tiene la característica de un proceso 
adversarial dinámico, cooperativo, en un proceso democrático y en un Estado 
Democrático de Derecho. La objetivación de la igualdad de las partes conducirá a un 
mayor aumento de las vulnerabilidades sociales, económicas y jurídicas ya existentes. 
El Poder Judicial debe repensar sus políticas públicas para hacerlas verdaderamente 
transparentes, democráticas y participativas para que los instrumentos de disrupción 
utilizados no provoquen más violaciones a los derechos y garantías fundamentales de 
los ciudadanos. 
 
Palabras clave: acceso a la justicia; inteligencia artificial; decisiones judiciales; 
garantías constitucionales; debido al proceso; Poder Judicial. 
 

 



 

ABSTRACT 
 

Access to Justice is a fundamental human right of citizens, it is universal, unavailable, 
inalienable, and imprescriptible. Irrefutable is the importance that it is guaranteed in 
the procedural stages to everyone. This thesis discusses, through a bibliographical 
and documentary analysis, the result of a qualitative research of an explanatory 
analytical character and focused on the Brazilian context, the use of artificial 
intelligence (AI) systems, as a public policy of the Judiciary, for decision purposes. in 
the face of individual and structural guarantees of access to justice. In its development, 
the work presents important theoretical landmarks on the subject, makes a historical 
compilation of the Judiciary Crisis until the adhesion to the new Information and 
Communication Technologies, contextualizes and presents definitions and, more 
specifically, focuses on the ways of using AI by the Judiciary and its implications for 
access to justice today. The use of AI in this context was initially given as a response 
to the congenital, systemic, and chronic crisis, bringing advances to the procedural 
process. The supporting actual technologies minimized the bureaucratic time of the 
procedural process but made it possible for the judge to become a mere robot-signing 
judge (reviewer and signing of decisions). With technological advances, the Judiciary 
has put into production several public policy projects on AI in many of its activities. 
More recently, in an opaque and undemocratic way, it has promoted the use of AI for 
decision-making and, therefore, has violated the individual and structural guarantees 
of access to justice, especially due process, ample defense, free contradictory, the 
necessary motivation for decisions, the right to publicity, the double degree of 
jurisdiction, equality and the principle of the natural judge. Due to the reasonable 
duration of the process, the judge became artificial, a phenomenon that involves 
fundamental ethical and political issues that deserve greater debate in the middle. The 
use of AI in justice systems - automating decision-making - promotes and inaugurates 
the objectification of decisions, compiled from other historical ones, by enshrining the 
use of algorithms. Therefore, its actions can be qualified as an absolutism, a legal 
monism, an algorithmic (technological) necropositivism, resulting in the emptying of 
the Judiciary. Algorithmic decisions generate more questions than statements and 
impose prospects of a dark future, in which the guarantee of due process, through a 
fair and adequate process, will be annihilated as an effect of the decrease or near 
impossibility of the parties to influence and participate as co-authors. of the decision, 
which has the characteristic of a dynamic, cooperative adversarial process, in a 
democratic process and a Democratic State of Law. The objectification of the equality 
of the parties will lead to a greater increase in the social, economic, and legal 
vulnerabilities that already exist. The Judiciary must rethink its public policies to make 
them truly transparent, democratic, and participatory so that the instruments of 
disruption used do not cause further violations of citizens' fundamental rights and 
guarantees. 
 
Keywords: access to justice; artificial intelligence; judicial decisions; constitutional 
guarantees; due process of law; Judicial Power. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho de pesquisa nasceu de uma inquietude de seu autor 

quanto à forma como o Poder Judiciário brasileiro trata as políticas públicas de 

combate à Crise do Judiciário em geral, e, principalmente, no que diz respeito às 

políticas públicas sobre a informatização.  

Como será demonstrado, a Crise do Poder Judiciário brasileiro é congênita, 

sistêmica e crônica, e tem como um dos principais sintomas a lentidão na tramitação 

dos processos, e, por via de consequência, na prestação jurisdicional. Em um país de 

tamanho continental com alta taxa de litigiosidade (ao final de 2021 com mais de 77,3 

milhões de processos em tramitação – CNJ, 2022, p. 104) e um Judiciário pouco 

transparente, a crise resulta em uma dificuldade cada vez maior de acesso à Justiça. 

Não é de hoje que o Judiciário apresenta respostas à Crise por meio de 

políticas públicas, cujo principal objetivo anunciado é melhorar o acesso à Justiça. 

Assim foi com as constantes reformas pelo qual passou e, mais recentemente, 

possibilitou a criação dos sistemas de processo eletrônico, que desburocratizaram o 

processo e a sua tramitação, na tentativa de eliminar o tempo morto a espera de um 

carimbo em pilhas gigantescas, bem como a manufatura de documentos, a remessa 

de um a outro lado, a publicação de notas de expediente ou a prática de outros atos 

processuais. 

Não se pode negar que as repostas trouxeram benefícios, sem embargo, 

acabaram, quase sempre, por criar outros gargalos, que hoje contribuem com uma 

desumanização da prestação jurisdicional e, principalmente, com a lentidão e a 

precarização do ato de decidir do magistrado. A virtualização, que levou à 

desburocratização e eliminação do tempo morto do processo, também acarretou em 

concentração de trabalho nas mãos dos magistrados, que delegam atualmente parte 

do seu serviço aos assessores, estagiários e voluntários dos seus gabinetes. 

Em resposta à Crise, o Judiciário apresenta como solução a implementação 

de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), aplicadas ao ato de 

decidir e a tramitação processual como um todo, propondo o uso de sistemas de 
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Inteligência Artificial (IA), empregando algoritmos com acesso a grandes bancos de 

dados (Big Datas). O objetivo dessa implementação foi de uma vez mais diminuir a 

burocracia processual, propor novas vias de acesso à Justiça (Judiciário Multiportas), 

por meio de ODRs (Online Dispute Resolutions), como meio alternativo de solução de 

conflitos, mas, principalmente, de possibilitar também a criação de robôs-juízes para 

analisar documentos de processos e propor decisões interlocutórias ou terminativas 

em processos, dentre outros atos, com a possibilidade de intervenção humana, ou, 

até mesmo, de forma autônoma. 

Neste sentido, o presente estudo se vincula ao campo temático do acesso 

à Justiça a partir das inovações tecnológicas incorporadas pelas estâncias estatais do 

Poder Judiciário e, em especial, com o fim de proferir decisões em processos e, 

sobretudo, sem a necessidade de intervenção do juiz. 

Cabe aqui salientar, como será evidenciado no decorrer deste trabalho, que 

ainda que pareça algo distante, já existem sistemas de IA proferindo decisões em 

processos judiciais no Brasil, como o caso da ELIS, do Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco (TJPE), que analisa, profere e propõe decisões em processos de 

execução fiscal ao magistrado titular da vara do município de Recife, com rapidez e 

acurácia muitas vezes superior à capacidade humana. Além disso, hoje no Brasil 

existem mais de 64 projetos de IA sendo levados a efeito em 47 tribunais, alguns já 

em produção e com os objetivos mais diversos, inclusive para fins decisórios em 

processos judiciais, como a citada ELIS, ou para analisar e propor decisões de 

admissibilidade em Recursos Especiais, como o Victor do Supremo Tribunal Federal 

(STF).  

Entendendo que a evolução tecnológica é exponencial alguns debates e 

preocupações se impõem no campo do Direito, em especial em um Judiciário que 

adotou uma política de “transparência por obscuridade” (KAMINSkI, in REINA, 2022), 

como o brasileiro, pois poderão, tão logo, os robôs-juízes decidirem em substituição 

aos atuais juízes-robôs humanos. 

Por ser uma questão jurídica relevante mundialmente, a produção científica 

sobre este tema na área tem crescido nos últimos anos. Pouco antes de começar os 

estudos no doutorado, ao despertar o interesse de explorar o tema, iniciei a busca por 

material de estudo e, na época, em meados do ano de 2019, havia poucos livros 

publicados no Brasil, assim como poucos artigos em revistas especializadas e na 

Internet. Desde então, percebi que a produção bibliográfica cresceu em alto grau, com 
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diversas teses e dissertações defendidas, livros e artigos científicos publicados no 

Brasil e no exterior. 

Estes trabalhos analisaram os mais diversos pontos sobre o uso da IA pelo 

Judiciário, seja na fase de instrução do processo, seja na fase de decisão, assim como 

as formas de ADR (Alternative Dispute Resolution) integradas às novas tecnologias. 

Em geral, ressaltaram muito mais os benefícios da IA aplicada às decisões judiciais 

— exaltando suas vantagens e repetindo das mais diversas formas os proveitos dela 

para uma prestação jurisdicional mais célere e justa e as melhorias que pode oferecer 

ao acesso à Justiça — do que analisá-la com uma abordagem mais crítica sobre as 

TICs aplicadas a este âmbito. 

Diante do exposto, a visão que apresento no presente estudo é distinta 

daqueles que apenas a exaltam. Procuro analisar criticamente os efeitos da 

incorporação destas novas tecnologias para o fim de aplicação no momento da 

decisão. Minha postura está vinculada ao entendimento de que haverá uma 

desumanização total da prestação jurisdicional — já desumanizada pelo excesso de 

trabalho imposto aos magistrados na atualidade — com a substituição do juiz-robô 

(humano assinador de decisões) pelo robô-juiz (algorítmico). Tal mudança poderá 

resultar em um necropositivismo jurídico, um absolutismo ou monismo jurídico, um 

engessamento da prestação jurisdicional. Embora o uso da IA nesses modos possa 

garantir uma maior calculabilidade e segurança jurídica, poderá de o mesmo modo 

resultar em uma verdadeira barreira ao acesso à Justiça, como consequência, 

maiormente, da objetivação das decisões. 

Diante do exposto, entendo que este trabalho tem uma grande vinculação 

com o objeto do Programa de Pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos, 

com a linha de pesquisa dos Direitos Humanos, segurança e acesso à Justiça, pois 

trata especificamente do tema relacionado às políticas públicas levadas a efeito pelo 

Poder Judiciário brasileiro como forma de combater, dentre outros aspectos da Crise, 

a morosidade da tramitação processual e da prestação jurisdicional. 

Embora exista uma diferença entre políticas públicas e políticas sociais, as 

políticas públicas e as práticas desenvolvidas pelo Poder Judiciário, com o objetivo de 

dinamizar e melhorar a prestação jurisdicional e o acesso à Justiça como um todo, 

têm um caráter de política social, pois o acesso à Justiça é um direito que se encontra 

no rol dos Direitos Humanos e, como tal, caracteriza-se como um direito e garantia 
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fundamental por excelência. Por ele, o cidadão pode garantir, fazer valer e prover o 

exercício dos seus direitos sociais e demais direitos previstos na Constituição Federal. 

Assim, por versar sobre políticas públicas empreendidas pelo Judiciário 

como forma de proporcionar um maior acesso à Justiça, o presente estudo também 

está intimamente ligado ao tema da administração da Justiça e das dinâmicas, 

instâncias e instituições de controle social, principalmente quando percebe-se que 

estas políticas têm uma ótica capitalista, neoliberal (COSTA e MAIA, 2021, p. 3), de 

produção, impondo uma racionalidade de concorrência e cumprimento de metas, de 

custos e benefícios, em nome da celeridade da prestação jurisdicional e em 

detrimento da sua efetividade, podendo levar a uma precarização maior dos serviços 

ofertados. 

Parto, no primeiro capítulo, da análise referente à delimitação do acesso à 

Justiça, objetivando conceituar e defini-la, para logo, adentrar na análise de suas 

garantias individuais e estruturais, componentes do princípio do devido processo, 

como forma de, ao final, demonstrar sua fragilização com a implantação das políticas 

públicas de IA. 

No segundo capítulo trato da questão da Crise do Poder Judiciário e seus 

principais efeitos. Nele apresento a questão da transição entre a manufatura ao uso 

de tecnologia disruptivas, explanando que as respostas apresentadas como solução 

dos problemas decorrentes da Crise, em especial a demora na prestação jurisdicional, 

levou a desumanização da atividade do magistrado, com a precarização da prestação 

jurisdicional, e a sua consequente automatização e o surgimento dos juízes-robôs 

assinadores. 

No terceiro capítulo apresento as tecnologias disruptivas e faço uma 

análise do atual estado da arte, definindo os seus instrumentos de disrupção e a 

implementação da política pública em torno ao projeto de uma Justiça 100% virtual e 

seus benefícios. Ainda teço uma breve análise das normas que regulam a política 

pública de IA no Judiciário e os pontos de interesse nos Projetos de Lei que tramitam 

no Senado Federal para legislar sobre o tema no Brasil. 

Por fim, no quinto e último capítulo, adentro na questão do paradoxo do uso 

de robôs-juízes e os reflexos do necropositivismo jurídico nas garantias individuais e 

estruturais do acesso à Justiça. Em especial, saliento como consequências disso à 

humanização da tecnologia e à desumanização da prestação jurisdicional. Com a 

implantação de robôs-juízes, que tomarão decisões com base em dados históricos em 
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nome de uma segurança jurídica (explícita e implícita) e da celeridade processual, por 

meio de sistemas de IA desenvolvidos, cuja principal característica é a opacidade 

(total falta de transparência), normal a alguma das políticas públicas brasileiras 

desenvolvidas pelo Poder Judiciário. Respondo neste capítulo ao dilema fundante 

desta tese. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 
 

Como se verá neste trabalho, o uso de TICs pelos tribunais não é mais uma 

novidade. O Poder Judiciário, em especial o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

depois de sua criação, estabeleceu há anos políticas públicas incentivando o uso 

destas tecnologias como forma de combater a Crise do Judiciário. O intuito inicial do 

uso foi de estabelecer um controle maior sobre os dados internos, que não ele detinha 

até o início do século, obter estatísticas e propor novas políticas públicas para a 

solução dos problemas existentes, visando, de maneira especial, proporcionar maior 

acesso à Justiça. 

A novidade, no entanto, passa a ser o estabelecimento de políticas públicas 

para a implementação de Sistemas de IA e algoritmos, com os mais diversos objetivos. 

Estes vão desde a distribuição classificação e indexação de peças e de processos, 

triagem de processos, identificação recursos (que se encaixem em temas de 

repercussão geral), identificação de acórdãos, identificação de matérias relevantes e 

de interesse de novos processos, atendimento virtual, proposição de minutas de 

decisões em processos, levantamento de dados para envio ao CNJ, jurimetria, auxílio 

na busca textual de informações e de decisões até a automação de processo de 

análise de precedentes, entre outros. 

Todos esses pontos podem ser resumidos em: contribuir para o 

aperfeiçoamento e melhoria da administração da Justiça, como forma de promover a 

manutenção das garantias estruturais do Estado Democrático de Direito, por meio de 

práticas de boa gestão (LEAL, 2012, p. 14), e, com isso, gerar uma maior segurança 

jurídica, para o jurisdicionado e para a prática de negócios no âmbito nacional e 

internacional, impactando, por conseguinte, diretamente na taxa de crescimento 

econômico do país (SALOMÃO, 2020, p. 11). 
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Promover a manutenção das garantias estruturais do Estado Democrático 

de Direito na órbita do Poder Judiciário significa proporcionar um maior acesso à 

Justiça, seu pilar básico (CIDH, 2007, p. 178), e ao Direito Fundamental por 

excelência, sem o qual os demais direitos, sejam eles sociais ou não, ficariam sem a 

garantia de plena viabilidade, exequibilidade e efetividade. A segurança jurídica 

significa estabilização das decisões, com o objetivo de atrair investimentos 

estrangeiros para o país e dar a necessária calculabilidade e segurança econômica. 

No presente estudo, por questões de limitação à temática do uso dos robôs-

juízes para fins de decisão, serão apenas analisados os efeitos no que diz respeito a 

algumas destas garantias integrantes do devido processo, além da objetivação 

(impessoalidade) da jurisdição, que leva à positivação da prestação jurisdicional em 

nome de uma igualdade formal de tratamento do jurisdicionado, da celeridade na 

tramitação do processo e do julgamento massivo de processos com um único clique 

— como forma de gerar uma maior segurança jurídica na prestação jurisdicional, mas 

que poderá gerar obstáculos, possivelmente, quase que intransponíveis (melhor 

definidos como barreiras) ao acesso à Justiça. 

O presente estudo tratará do acesso à Justiça, sob a ótica do acesso ao 

Judiciário, sem esquecer a questão do acesso aos Direitos, uma vez que, conforme 

demonstrado, há uma conexão entre um e outro, e as violações as suas garantias 

instrumentais e estruturais. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

Diante do exposto, o problema central de pesquisa e debate constitui-se na 

seguinte pergunta: o uso de robôs-juízes (sistemas de IA) para fins de decisão em 

processos judiciais, como uma política pública de combate à crise do Judiciário, viola 

as garantias individuais e estruturais do acesso à Justiça? 

 Os objetivos específicos, portanto, são, analisar: 

 - criticamente os conceitos de acesso à Justiça, sob a perspectiva do acesso 

ao Judiciário; 

 - a Crise do Poder Judiciário e as políticas públicas de informatização 

(sustentadoras e disruptivas), como resposta ao problema da morosidade e do 

excesso de processos; 
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 - os benefícios do uso das tecnologias de disrupção na prestação jurisdicional; 

 - os reflexos do uso de robôs-juízes no processo de decisão e nas garantias 

individuais e estruturais do acesso à Justiça, como forma de verificar a existência ou 

não de barreiras ao exercício do direito humano, fundamental, do acesso à Justiça. 

 
1.3 HIPÓTESES  

 
As hipóteses que nortearam esta tese são: 

- A incorporação destas novas tecnologias (IA), para o fim de aplicação no 

momento da decisão, levará a uma desumanização total da prestação jurisdicional -

em parte, já dada pelo excesso de trabalho imposto aos magistrados na atualidade - 

com a substituição do juiz-robô (assinador de decisões) pelo robô-juiz (algorítmico); 

- A incorporação destas novas tecnologias (IA), na substituição de um por outro 

(IA), resultará em um necropositivismo jurídico (algorítmico), em um absolutismo ou 

monismo jurídico, e levará ao engessamento da prestação jurisdicional; 

- Apesar de poder garantir uma maior segurança jurídica e celeridade 

processual, a aplicação da IA resultará em uma verdadeira barreira ao acesso à 

Justiça, como consequência, principalmente, da objetivação das decisões decorrentes 

de seu uso, violando, assim, as garantias individuais e estruturais do acesso à Justiça. 

 

1.4 METODOLOGIA 
 

Para a realização deste trabalho foi utilizada a pesquisa qualitativa de caráter 

analítico explicativo, por meio do emprego da técnica de análise bibliográfica e 

documental sobre campo do tema em questão. Através da busca, análise e leitura de 

documentos acessados (livros, artigos, relatórios, reportagens, dados, leis, decisões 

judiciais etc.) será possível contextualizar, relativizar e problematizar o objeto em 

questão.  

A partir destas escolhas, pode-se, mesmo que parcialmente, compreender e 

discutir a lógica em que a IA se insere no campo jurídico. A análise de documentos, 

dados públicos, decisões e publicações do Poder Judiciário permite que, além de 

contextualizar os processos de construção das ideias e práticas historicamente 

ocorreu, em especial, no Brasil, seja possível pontuar as visões alocadas à IA no 
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Judiciário e identificar quais as lacunas existentes entre aqueles que decidem, opinam 

e defendem ou criticam negativamente o seu uso no Direto, problematizando ou 

(des)considerando suas consequências para o acesso à Justiça. Neste sentido, o 

Estado – representado pelas instituições leis na qual se impõem, é o maior ‘informante’ 

documental desta tese, na medida que é produtor de leis – através da palavra escrita 

em documentos oficiais – assim como a corporação de profissionais do direito é 

também fonte importante das análises que se seguirão.  

No entanto, não se quer imprimir uma qualidade superior a estas fontes 

estatais, pois para a compreensão do todo é necessário incorporar ao método as 

leituras de artigos e livros, pois constituem-se em peças fundamentais, úteis, para 

ampliar o foco do objeto em tese, assim como para referências conceituais advindas 

de autores que dissertam sobre o tema, igualmente importantes ao debate a ser 

estabelecido. Como ressalta Becker (1993, p. 104), “nenhuma das peças tem uma 

função maior a cumprir”.  

Ainda, considera-se que o material escrito e difundido nas publicações 

acessadas são expressões legitimas e, muitas das vezes, reafirmadoras de ideologias 

dominantes, campos de poder (BOURDIEU, 1990), para um ou ao grupo, mais amplo 

– social, ou mais restrito, como o profissional ou intelectual –, são produções a serem 

ponderadas para a produção de debates e do conhecimento.  

Apesar de não se estar questionando diretamente os atores envolvidos na 

produção dos documentos acessados, ou seja, não estar trabalhando com entrevistas 

com os produtores de leis e de conhecimento, entende-se que o texto é um material 

que exprime, de modo sensível, ideias, pois expressam a cultura jurídica e intelectual 

acerca do tema. Portanto, por não serem fontes de segunda ordem, foram tidas como 

configurações possíveis de expressão dos pensamentos e/ou práticas impressas, 

simbólicas de uma dada época, problema, local, grupo(s) e, por conseguinte, de uma 

sociedade; são exemplos de uma sensibilidade jurídica (ou frente a ela) presentes nas 

decisões, nas atitudes, nos conceitos, lógicas e problemas. 

Sendo assim, as buscas bibliográficas ocorreram em: plataformas de dados 

bibliográficos – artigos e nas referências dos artigos; na Internet – utilizando-se de 

palavras-chave (como IA e Direto ou e Judiciário; juiz-robô / robô-juiz; dentre outras); 

nos livros de autores nacionais e internacionais do campo do Direito, da Sociologia do 

Direito, do Processo Civil, da Tecnologia da Informação e da Inteligência Artificial.  
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Neste estudo, para alguns documentos a análise se concentrou no seu 

conteúdo, isto é, na redação textual e seus significados/consequências para a 

implantação da IA no sistema jurídico, procurando – através deles – referir e 

problematizar os moldes nos quais ela será ou é regulada em alguns contextos. Em 

outros, como livros e artigos científicos e sites jurídicos, foram privilegiados na leitura 

a reflexão sobre os conceitos, os debates, as problematizações e as citações que 

colaboram para o entendimento do que está proposto na tese. 

Todos as consultas foram feitas em documentos públicos ou privados (artigos 

científicos não abertos). As fontes documentais são públicas, documentos do governo, 

leis e decisões de natureza jurídica; como os artigos, teses e dissertações com caráter 

teórico-jurídicos, e artigos de sites e organizações igualmente ligadas ao Direito. A 

análise documental possui características importantes e limitações que devem ser 

pontuadas.  

Além de ser, como menciona Cellard (2012, p. 295), um método que possibilita 

a não interferência do pesquisador à fala do pesquisado, sem possibilidade de diálogo, 

ela traduz uma escolha de diversas ordens (teóricas, legais e práticas) de quem o 

produziu. Claramente isto impõe ao pesquisador restrições no olhar para os 

documentos, entre elas de compreensão pela natureza do texto (muitas vezes – 

questão pertinente aos leitores de modo geral), de confiabilidade/validade ou solidez 

da produção acessada, que se baseou em fontes primárias ou secundárias ou, ainda, 

somente nas ideais de quem o produziu. Todavia, essas limitações apontadas são 

‘inerentes’ ao método.  

Cabe salientar também que a multiplicidade de fontes não levou ao encontro 

de um único referencial de origem, pois os documentos foram produzidos por 

profissionais, muito deles com formação em Direito, e pensadores com outras distintas 

e, logicamente, com visões diversas (concordantes e não entre si). Todavia, possuem 

em comum, além de abordarem o grande tema IA no Direto – e, em muitos casos, 

com menor enfoque no objeto desta tese – o fato de discutirem criticamente um 

fenômeno recente e crescente na área, apontando suas vantagens e desvantagens. 

Debruçar-se sobre a variedade de informações trouxe uma visão, se não mais crítica, 

atualizada e instigante para a forma de discorrer sobre o objeto em análise, afinado 

com o contexto histórico e social em que foram produzidos. Os conceitos-chave, bem 

apontados por alguns trabalhos, são, de um modo ou outro, fundantes das perguntas 

e conclusões expostas em todo o trabalho.  
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Por fim, cabe apontar que a tese, por utilizar dados de domínio público, cuja 

identificação dos autores dos documentos e bibliografias é inerente à divulgação e 

acesso e, ainda, que por não ocorrer, tampouco estar previsto, contato direto 

(entrevistas ou observações) com seres humanos, os possíveis problemas éticos em 

pesquisa nos moldes do Sistema CEP-CONEP não se impõem. O uso do material 

impresso comentado está referido, respeitando a autoria e o conteúdo textual. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 
 

A ideia de desenvolver a presente pesquisa deu-se em decorrência do vínculo 

que desde o início dos anos 2000 tenho com o tema, uso de TICs nos tribunais 

brasileiros, com tecnologias sustentadoras. O interesse surgiu, principalmente, ao 

participar ativamente no desenvolvimento de um dos primeiros sistemas de processo 

eletrônico do Brasil, o e-Proc, do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF 4). 

Logo após, a partir de 2010, estive como representante da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS), no Comitê de Gestores do Processo 

Eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), do Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS), no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região (TRT4), no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e no Tribunal de 

Justiça Militar do Rio Grande do sul (TJM/RS). Também representei a classe dos 

advogados no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no Comitê 

Gestor do Processo Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Comitê 

Gestor do Conselho da Justiça Federal (CJF).  

Foi em uma das reuniões no Comitê Gestor do Processo Eletrônico do CNJ que 

pela primeira vez ouvi, de um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná 

(TJPR), após alguns anos da implantação da política pública do sistema Processo 

Judicial Eletrônico (PJe), em 2015, que estava na hora do CNJ passar a se preocupar 

não mais com os gargalos decorrentes da tramitação processual, mas na forma com 

que os juízes passariam a decidir frente ao grande volume de processos a serem 

recebidos, pois o tempo que o processo passava em pilhas de conclusão, seria 

substituído pelas pilhas eletrônicas chegadas ao perfil dos magistrados com a 

implantação do sistemas de processo eletrônico. 
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O mencionado desembargador referia-se ao uso de IA como ferramenta de 

auxílio nas decisões, visto que o gargalo que levaria a morosidade na tramitação 

processual passaria a ser justamente o da impossibilidade humana do magistrado de 

proferir decisões frente a um número grande de processos. Para ele, o acúmulo teria 

novas consequências. 

Passado alguns anos, como forma de combater a crise do Judiciário e dar mais 

efetividade a prestação jurisdicional, proporcionando assim uma maior efetividade 

também ao acesso à jurisdição, o CNJ e alguns tribunais começaram a desenvolver 

uma nova política pública para a implantação de sistemas de IA que auxiliassem na 

prestação jurisdicional, seja na fase de instrução, seja na de decisão ou na de 

execução da decisão proferida. 

Portanto, além de uma inquietação de anos, este estudo poderá fomentar 

discussões outras sobre o tema, pois pretende proporcionar uma visão crítica da 

política pública do Poder Judiciário de uso de sistemas de IA para fins de decisão, 

robôs-juízes, especialmente quando começa a ser implantada, diferindo-se de outros 

acessados. A maior parte dos documentos tratam apenas de benefícios da sua 

utilização, sem visão crítica relativas às garantias individuais e estruturais do acesso 

à Justiça no Brasil. 

Pode-se dizer ainda que o presente trabalho é uma continuidade dos estudos 

desenvolvidos durante o mestrado em Direito e Justiça Social, no Programa de Pós-

Graduação em Direito e Justiça Social da Fundação Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG), concluído no ano de 2016. No curso desenvolvi estudos sobre o tema 

do processo eletrônico como uma política pública de combate à crise do Judiciário e 

os obstáculos ao acesso à Justiça. 

 

.
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2 ACESSO À JUSTIÇA 
 

O acesso à Justiça é um Direito Humano Fundamental, pois se caracteriza 

como um direito que o indivíduo tem pela sua existência, como cidadão parte 

integrante de uma comunidade, independente de qualquer condição, portanto, 

personalíssimo, conferindo-lhe a característica de universal, indisponível, inalienável 

e imprescritível. Decorre, conforme Bobbio (2004), de uma construção sócio-histórica 

da sociedade, logo passível de ser relativizada em alguns momentos, conforme 

valores sociais, morais, religiosos, culturais, políticos etc. 

 
Do ponto de vista teórico, sempre defendi — e continuo a defender, 
fortalecido por novos argumentos — que os direitos do homem, por 
mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, 
nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa 
de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 
gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. (BOBBIO, 
2004, p. 9) 
(...) O que parece fundamental numa época histórica e numa 
determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em 
outras culturas. (BOBBIO, 2004, p. 14) 

 

Para alguns, como Sarlet (1988, p. 91), o direito fundamental possui um 

entrelaçamento com o princípio da dignidade da pessoa humana, já que seria uma 

“concretização de suas exigências”. No entanto, outros constitucionalistas, como, por 

exemplo, Canotilho (1998, p. 373), defendem que a ideia de que este entrelaçamento 

levaria a uma restrição do conteúdo dos direitos fundamentais. Entrelaçado, ou não, 

cuja discussão não cabe agora aqui, não se pode negar a existência de um lastro, 

uma conexão entre um e outro. 

O acesso à Justiça hoje é considerado como um Direito Humano (CÂMARA, 

2002, p. 03), positivado em diversas normas de Direito Internacional, dentre as quais, 

destacam-se:  

a) Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, prevê no seu artigo 

8º que “toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais 

competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela 
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Constituição ou pela lei”, e em seu artigo 10 que “toda a pessoa tem direito, em plena 

igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal 

independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de 

qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.” (ONU, 1948) 

b) Convenção Europeia para Proteção dos Direitos Homem e da Liberdades 

Fundamentais, de 1950, texto que teve como base a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, previu em seu artigo 6º o direito a um processo equitativo de 

forma que “a causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável 

por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer 

sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o 

fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela.” (CE, 1950) 

c) Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos, de 1966, trata do acesso à 

Justiça nos artigos 2º e 3º, e no artigo 14, prevê o direito a igualdade perante os 

tribunais e o amplo acesso à Justiça por meio do devido processo legal (ONU, 1966). 

d) Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, que 

prevê no artigo XVIII o direito ao acesso à Justiça, por meio de um devido processo 

“simples e breve” para buscar a proteção contra os atos que violem seus direitos 

fundamentais consagrados na Constituição. No artigo XXIV prevê o direito de petição 

contra qualquer autoridade, seja em proteção a interesse geral ou particular; no artigo 

XXV, o Direito de Proteção contra a prisão arbitrária; e, no artigo XXVI, o Direito ao 

processo regular (OEA, 1948). 

e) Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 1969, conhecida como 

Pacto de São José da Costa Rica, que também tem por base a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, traz no seu artigo 8º a previsão de tutela das garantias judiciais, 

e, no artigo 25 a proteção judicial por meio de um processo simples e rápido, através 

de recursos aos tribunais competentes, de atos que violem os direitos e as garantias 

fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela convenção, fazendo 

com que os Estados se comprometam a efetividade da proteção judicial (OEA, 1969). 

Também se encontra positivado na maioria dos textos constitucionais (como 

direito fundamental), de forma explícita ou implícita. No Brasil, aparece previsto em 

diversas passagens da Constituição Federal (CF), como, no artigo 5º, inciso XXXV (a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito), que 

prevê o direito à Jurisdição; inciso LIII, que trata do juiz natural; inciso LV, da garantia 

ao contraditório e a ampla defesa; inciso LIV, que consagra o princípio do devido 
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processo legal; inciso LXXIV, que trata da assistência jurídica integral e gratuita aos 

necessitados; além dos remédios constitucionais do mandado de segurança individual 

e coletivo, previstos nos incisos LXIX e LXX, respectivamente; do habeas corpus, no 

inciso LXVIII; do habeas data, no inciso LXXII; do mandado de injunção, no inciso 

LXXI; ação popular, no inciso LXXII; dentre outros dispositivos relativos aos direitos e 

garantias fundamentais e, inclusive, de organização do Judiciário, assim como na 

legislação infraconstitucional.  

Estas previsões tornam clara a afirmação do direito ao acesso à Justiça como 

um direito fundamental do homem e pelo qual assegura-se a sua dignidade como 

pessoa, seja na sua dimensão individual, social, material, política e espiritual, e que 

se traduz na segurança quanto ao amplo acesso e à efetividade da prestação 

jurisdicional, o respeito ao devido processo e a realização dos direitos e garantias 

fundamentais (acesso ao Direito). 

Trata-se, portanto de uma construção jurídica histórica e complexa, que se 

apresenta como uma norma-princípio, que na definição de Alexy (1997, p. 99) da 

maneira como é positivado, ordena algo que deve ser realizado da forma mais ampla 

possível, de acordo com as possibilidades jurídicas e fáticas (mandamento de 

otimização) e admite ponderação, devido a não ter um conteúdo de determinação. 

Apresenta-se como um direito fundamental por excelência, pois além da sua 

função como um autêntico direito, tem a função de garantia, pela qual está assegurada 

a fruição dos demais direitos, quando violados ou se estiverem em risco, seja como 

consequência da ação ou omissão dos agentes púbicos ou privados. Neste sentido, 

ele apresenta uma função prestacional, pela qual requer intervenção estatal no 

sentido de organizar por todos os meios a sua disposição, garantindo a universalidade 

de acesso de forma igualitária a todos, tanto em juízo como fora dele. 

Osti (2016, p. 22-23) ainda caracteriza o acesso à Justiça como uma liberdade 

fundamental que impede os demais poderes do Estado de limitar quaisquer vedações 

ao seu exercício, por se tratar de um mecanismo de salvaguarda de proteção a 

direitos.  

Visto o seu fundamento e as suas características, resta traçar algo sobre o 

conteúdo do direito fundamental de acesso à Justiça, e, neste aspecto, percebe-se as 

mais diversas interpretações, conforme valores e interesses em jogo. De um lado, o 

acesso à Justiça apresenta uma dimensão negativa, que diz respeito ao dever do 

Estado de não impedir o (ou criar obstáculos ao) acesso à Justiça aos interessados. 
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De outro, ele apresenta uma dimensão positiva, que obriga o Estado a se organizar 

em torno de um Poder Judiciário, para permitir o acesso à Justiça de forma universal, 

ou seja, por meio do qual ele possa assegurar o acesso a todos os recursos 

disponíveis a todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 

nacionais ou estrangeiras, removendo todos os obstáculos, sociais, econômicos, 

normativos, culturais ou políticos que possam impedir o livre acesso (CIDH, 2007, p. 

7). 

Neste sentido, o Estado tem o dever de proporcionar o acesso à Justiça não só 

quando se trata do acesso ao Poder Judiciário, por meio de uma demanda, mas em 

todas as fases, inclusive anterior a sua propositura (fase pré-processual) com a 

assessoria e consultoria jurídica necessária, com a possibilidade de resolução de 

conflitos por meio de métodos alternativos (ADRs) extrajudiciais, e se estendendo à 

fase processual, com a tramitação adequada do processo, respeitando as garantias 

processuais até a decisão final e sua execução. 

Nota-se que a principal preocupação das organizações internacionais, como a 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e as Nações Unidas (ONU), sempre foi 

a de assegurar a acessibilidade aos sociais e economicamente vulneráveis, desde o 

ponto de vista da assistência judiciária e judicial gratuita, inclusive ao que se refere 

aos custos do processo. Além disso, a uma maior aproximação dos tribunais com a 

população de zonas de difícil acesso; o respeito ao devido processo; a garantia dos 

direitos fundamentais e sociais; a paridade de armas no processo; a tramitação do 

processo em um prazo razoável; o acesso ao duplo grau de jurisdição, principalmente 

na esfera criminal e a efetividade da decisão e da proteção judicial (RAMOS, 2017, 

passim). 

Todos estes pontos, até hoje, permanecem ainda sem uma resolução por parte 

da maioria dos Estados, principalmente na América Latina, fazendo com que as 

observações apresentadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH), no ano de 2007, não fossem cumpridas. Na oportunidade, a CIDH elaborou 

um relatório no qual chamava a atenção dos Estados Membros para três pontos 

considerados cruciais, quais sejam: a) a remoção de obstáculos económicos, sociais 

e culturais como forma de garantir o pleno acesso à Justiça; b) a observância do 

devido processo nos procedimentos judiciais e administrativos relativos a direitos 

sociais; e c) a preocupação com a tutela efetiva dos direitos sociais, individuais e 

coletivos (CIDH, 2007, p. 9). 
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Depreende-se, portanto, desta posição uma preocupação muito maior com a 

efetividade do processo como meio de resolução de conflitos e, não especificamente, 

com o acesso à Justiça na sua mais ampla acepção. Ou seja, tem-se assim uma 

perspectiva jurídico-processual do acesso à Justiça, como um mero exercício do 

direito de ação. É uma visão utilitarista liberal do acesso à Justiça, que até hoje vem 

sendo praticada pelo Judiciário no Brasil em suas políticas públicas. O direito, 

manifestamente, tem um potencial emancipatório, caracterizado pela redistribuição e 

pelo reconhecimento, como forma de diminuir vulnerabilidades sociais.  

 
Portanto, sua natureza não difere das políticas sociais no contexto do 
capital, ainda assim, contraditoriamente, trata-se de um instrumento 
fundamental para garantia e reconhecimento de direitos individuais e 
coletivos no universo de retração do Estado na proteção social (REIS, 
2019, p. 40). 

 

Nesta seara, o Estado Democrático de Direito deveria ser capaz de assegurar 

de forma efetiva e materialmente igual a todos, a fruição plena dos direitos e garantias 

fundamentais, sejam eles já positivados ou em escala de reconhecimento. Sem 

embargo, ele tem se mostrado incapaz de, através de políticas públicas e sociais, 

prover os meios suficientes capazes de combater a desigualdade e a exclusão social 

existente, como consequência, principalmente, da matriz econômica liberal adotada e 

do ‘DNA’ social opressor. 

Assim, não se pode olhar o acesso à Justiça como mero acesso à Jurisdição 

ou aos balcões dos tribunais (sob uma ótica da era da manufatura nos tribunais, como 

se verá a seguir), mas como parte integrante de um todo, cuja denegação acarretaria 

também no não reconhecimento dos demais direitos e garantias fundamentais 

(SANTOS, 1999, p. 146). 

O acesso à Justiça engloba também o acesso aos Direitos, não somente 

aqueles direitos extrajudiciais ligados à fruição dos direitos judiciais, mas sim a 

amplitude dos direitos para que o indivíduo, de forma digna, se realize no meio em 

que convive. Assim sendo, acredita-se que “o cerne do acesso à Justiça não é, em 

consequência, possibilitar que todos vão a tribunal, mas sim que se realize a justiça 

no contexto em que se inserem as partes” (PEDROSO, 2011, p. 118). 

Para Boaventura Santos (2006, p. 167), “o tema do acesso à Justiça é aquele 

que mais diretamente equaciona as relações entre processo civil e a justiça social, 

entre a igualdade jurídico-formal e desigualdade socioeconômica.” Isso porque, 
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conforme Oppenheim (1986, p. 660-661), a Justiça deve ser entendida como uma 

“noção ética fundamental e não determinada”, uma vez que “é um fim social, da 

mesma forma que a igualdade ou a liberdade ou a democracia ou o bem-estar”. Desta 

forma mais ampla também deve ser entendido o acesso à Justiça. 

Herman Benjamin define acesso à Justiça como: 

 
Em sentido restrito, refere-se apenas à acesso à tutela jurisdicional, 
ou seja, à composição de litígios pela via judicial. Insere-se e opera, 
por princípio, no universo do processo. Já em sentido mais amplo, 
embora ainda insuficiente, quer significar acesso à tutela de direitos 
ou interesses violados, através de mecanismos jurídicos variados, 
judiciais ou não. Num e noutro caso, os instrumentos de acesso à 
justiça podem ter natureza preventiva, regressiva ou reparatória. 
Finalmente, numa acepção integral, é acesso ao Direito, vale dizer, a 
uma ordem jurídica justa (= inimiga dos desequilíbrios e destituída de 
presunção de igualdade), conhecida (= social e individualmente 
reconhecida) e implementável (= efetiva), contemplando e 
combinando, a um só tempo, um rol apropriado de direitos, acesso aos 
tribunais, acesso a mecanismos alternativos (principalmente os 
preventivos), estando os sujeitos titulares plenamente conscientes de 
seus direitos e habilitados, material e psicologicamente a exercê-los, 
mediante a superação das barreiras objetivas e subjetivas adiante 
analisadas; é nessa última acepção dilatada que acesso à justiça 
significa acesso ao poder (BENJAMIN, 1995, p. 6 e 7). 

 

O acesso integral à Justiça é o acesso ao Direito que visa promover o equilíbrio 

social e dar efetividade à ordem jurídica de forma justa, através de um rol de direitos 

reconhecidos aos cidadãos que estejam plenamente habilitados para exercê-los, um 

exercício de um poder social e político sobre o Estado (BENJAMIN, 1995; RAMOS, 

2017). 

Neste mesmo sentido, sintetiza Watanabe: 

 
A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos 
acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não 
se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição 
estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa 
(WATANABE, 1988, p.128). 

 

A ordem jurídica justa é aquela que se aproxima do valor material ou 

substancial de Justiça, ou seja, “uma determinada ordem de valores e direitos 

fundamentais para o ser humano” (MARALHA, PENHA, RANGEL. 2014, p. 87). 

 



32 
 

2.1 O PROJETO FLORENÇA E O MOVIMENTO DO ACESO À JUSTIÇA 
 

O principal e atual marco teórico sobre o tema do acesso à Justiça ainda é o 

Projeto Florença, desenvolvido por Mauro Cappelletti e Bryan Garth entre os anos de 

1971 e 1978. O Projeto reuniu grande número de pesquisadores de diversas áreas do 

conhecimento, ao redor do mundo, com o objetivo de estudar as experiências em seus 

países sobre o acesso à Justiça. O trabalho resultou em um documento conhecido 

como “Access to Justice: “The Worldwide Movement to Make Rights Effective – A 

General Report”, com quatro volumes, distribuído em seis tomos, cujo relatório 

sintetizado, “Access to justice: a world survey”, era o volume 1 da obra, contendo dois 

tomos. Ele foi publicado no Brasil, pela Editora SAFE, com a tradução da ex-ministra 

do STF, Ellen Gracie Nortfleet, com o nome em português de “Acesso à Justiça”. Tal 

obra servirá de base para os comentários a seguir. 

No documento, Cappelletti e Garth (2002) reconhecem que o acesso à Justiça 

se compõe de dois enfoques distintos, conforme anteriormente citado, que se 

integram: o acesso ao Judiciário e o acesso aos direitos. No entanto percebe-se nele 

uma preponderância do estudo sobre o acesso ao Judiciário. 

Segundo Cappelletti e Garth: 

 
A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil 
definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do 
sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar 
seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. 
Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, 
ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. 
Nosso enfoque, aqui, será primordialmente sobre o primeiro aspecto, 
mas não podemos perder de vista o segundo. Sem dúvida, uma 
premissa básica será a de que a justiça social, tal como desejada por 
nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso efetivo (2002, p. 
08).  

 

A partir do Projeto Florença a questão do acesso à Justiça ganhou maior 

notoriedade e o tema passou a ser estudado com maior intensidade, inclusive com 

um novo posicionamento, mais ligado à questão do direito social (CAPPELLETTI e 

GARTH, 2002 p. 15), ao conceito de Estado Democrático de Direito - “Welfare State” 

(BURGOS, SALLES e VIANNA, 2007, p. 40) e do movimento pela democratização 

dos países, principalmente na América Latina. 
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Isso ocorreu porque, após a 2ª Guerra Mundial, o mundo passou por uma 

transformação, do liberalismo exacerbado da época para a construção do estado do 

bem-estar social proposto para a atualidade, por meio do qual o Estado, através de 

políticas públicas e sociais passa a ser o agente de promoção e de organização da 

vida social e econômica do país, regulamentando diversos setores da sociedade, de 

forma a gerar uma maior segurança social, política e jurídica. 

A implantação do conceito de estado de bem-estar social, aliado ao incremento 

da economia, com a massificação da produção e o crescimento populacional, gerou 

uma crescente demanda pelos serviços do Judiciário, que devido à estrutura, até 

então apresentada, não suportou a expectativa e uma crise se estabeleceu como 

consequência primeiro da questão da acessibilidade. 

Conforme Morales, nova visão do processo civil ocorreu: 

 
[...] nesta nova perspectiva, o movimento do acesso à Justiça é tratado 
como um problema político, social, econômico e cultural, e não apenas 
comum problema pontual do Poder Judiciário. Ou seja, busca-se 
atingir os diversos escopos da jurisdição para a consecução desta 
nova visão do processo civil (2015, p. 51). 

 

Teve-se, então, uma crise nos Judiciários como um todo, que não estavam 

preparados para suportar e atender a demanda de seus serviços. Constataram-se, 

portanto, a existência de obstáculos a serem transpostos. A proposta de Cappelletti e 

Gharth (2002) foi justamente a de propor soluções práticas por meio do que 

denominaram de “ondas de renovação”. 

A primeira “onda”, tratava da acessibilidade à Justiça a pessoas em situação 

de vulnerabilidade, como consequência da pobreza e da marginalização social dela 

decorrente. Os autores propuseram empreender esforços para que a prestação 

jurisdicional fosse acessível à população de baixa renda (CAPPELLETTI e GHART, 

2002, p. 31-32). 

Realmente este era, e ainda é, um dos principais problemas enfrentados, uma 

vez que se percebe a dificuldade de acesso ao Judiciário pelas populações com baixa 

renda. Tal dificuldade ainda ocorre não só na questão de acesso por meio de um 

advogado, problema parcialmente resolvido por meio da instituição das defensorias 

públicas, mas também pelo custo do processo e a necessidade de manutenção dos 

serviços por meio de arrecadação de taxas processuais cada vez mais elevadas, além 

da falta de parâmetros objetivos para a concessão da assistência judiciária gratuita e, 
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até mesmo, da falta de informação do jurisdicionado mais pobre e menos escolarizado 

sobre como buscar de forma acessível a tutela jurisdicional. Ainda, menciona-se para 

mais dificuldades, o elevado custo dos serviços auxiliares à Justiça e necessários para 

alguns tipos de processo. 

Mesmo com a instituição de meios de acesso gratuito à Justiça, nota-se que 

um dos principais obstáculos de acesso nesse setor também é de origem psíquica 

e/ou cultural. Como bem observa Boaventura de Souza Santos (1989), o brasileiro 

desconfia da efetividade da prestação jurisdicional e tem medo de sofrer represálias, 

quando resolve pleitear algum direito pessoal na Justiça. Segundo ele: 

 
[...] dois fatores parecem explicar esta desconfiança ou esta 
resignação: por um lado, experiências anteriores com a justiça de que 
resultou uma alienação em relação ao mundo jurídico (uma reação 
compreensível à luz dos estudos que revelam ser grande a diferença 
de qualidade entre os serviços advocatícios prestados às classes de 
maiores recursos e os prestados às classes de menores recursos), por 
outro lado, uma situação geral de dependência e de insegurança que 
produz o temor de represálias se se recorrer aos tribunais (SANTOS, 
1989, p. 48 e 49). 

 

Outro grande problema relevante, não tratado no estudo de Cappelletti e Garth 

(2002), é que existem outros setores da sociedade em situação de vulnerabilidade e 

marginalidade, os quais não apresentam apenas problemas patrimoniais para acessar 

à Justiça, como índios e outros grupos étnicos, populações distantes dos grandes 

centros, quilombolas, negros, homossexuais, entre outros. 

A segunda “onda” tratou da necessidade de empreender esforços no sentido 

de promover a defesa dos interesses difusos e coletivos, de forma a transcender a 

noção individualista do processo e dar lugar a uma concepção social, coletiva 

(CAPPELLETTI e GARTH, 2002, p. 51), favorecendo, inclusive, a solução de grande 

número de litígios por meio de processo ou decisão. 

De certa forma o tema ainda é algo obscuro em alguns países da América 

Latina e, principalmente, no Brasil, devido à incapacidade de mobilização social e de 

incremento de políticas públicas efetivas que garantam uma maior segurança na 

coletivização da tutela jurisdicional para a solução dos conflitos de direitos difusos. 

Ainda que no Brasil tenha se modificado muito, por exemplo, com a Lei de Ação Civil 

Pública, de 1985, e com o Código de Defesa do Consumidor, de 1990, ainda 

engatinhamos na questão de proteção dos interesses difusos e coletivos. 
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A terceira “onda” seria a de empreender esforços no sentido de proporcionar 

uma ampla reforma normológica, de maneira a traçar ações sociais e introduzir 

soluções alternativas para dirimir conflitos e implementar estratégias, ambas visando 

uma ampla reforma judicial. Ou seja, repensar o Judiciário e o processo e suas 

estruturas. Segundo Cappelletti e Garth: 

 
Ela centra sua atenção no conjunto geral de instituições e 
mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e 
mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Nós o 
denominamos de “o enfoque do acesso à Justiça” por sua 
abrangência. Seu método não consiste em abandonar as técnicas das 
duas primeiras ondas de reforma, mas em tratá-las como apenas 
algumas de uma série de possibilidades para melhorar o acesso. 
(2002, p. 68) 

 

Algumas propostas neste sentido foram levadas a efeito no Brasil, 

principalmente após a Emenda Constitucional 45/2004, que resultou na Reforma do 

Judiciário, e a realização de uma série de reformas no Código de Processo Civil 

(CPC), de 1973, até chegar ao novo CPC, em 2015, o qual tem a previsão de uma 

participação mais ativa e cooperativa das partes e do juiz na solução dos conflitos e 

uso de meios alternativos para prestar uma tutela adequada e efetiva, com 

exequibilidade. 

O estudo desenvolvido por Cappelletti e Garth (2002), tratou do acesso à 

Justiça sob duas grandes vertentes: a) a possibilidade de acesso igualitário de todos 

os indivíduos ao sistema; e, b) a obtenção de decisões justas a quem busca o sistema 

e, por via de consequência, à sociedade como um todo, isto é, sob a ótica do acesso 

aos serviços do Judiciário, e, ainda, sob a visão do Processo Civil. 

Mesmo que a maior parte da doutrina mencione apenas este estudo sobre o 

acesso à Justiça de Cappelletti, e, em especial, o seu resumo publicado em português, 

o autor publicou alguns outros artigos sobre o tema. Entre os publicados, se destaca 

o “Acesso à Justiça como um programa de reformas legislativas e como um autêntico 

método de pensamento” (CAPPELLETTI, 1982). Nele, o autor prega, passado alguns 

anos de reflexão e experimentação, uma verdadeira cruzada rumo à efetividade do 

acesso por meio de reformas legislativas e administrativas, com o objetivo de 

equilibrar as desigualdades sociais promovidas pela burocracia dos Estados 

modernos. 
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De um lado, ele prevê a necessidade de serem levadas a efeito mudanças que 

visem remover todas as barreiras de acesso aos direitos sociais, não só no que diz 

respeito ao acesso ao Judiciário, norte do estudo formulado nos anos 70, mas também 

relativo à efetiva promoção de remoção de barreiras ao acesso aos direitos sociais 

em si, tais como o trabalho, o repouso, a saúde, dentre outros. Por outro lado, ele 

preconiza a necessidade de reformas que visem uma melhor racionalização do poder 

estatal, garantindo assim um maior acesso aos direitos por meio uma maior 

participação popular, descentralização e controle das atividades públicas e 

desburocratização de procedimentos (CAPPELLETTI, 1982). 

Por fim, aqui ponto mais importante do artigo, Cappelletti (1982, p. 244) propõe 

uma mudança de visão sobre o acesso à Justiça, como um novo método de 

pensamento sobre o tema, pelo qual ele inverte a ótica até hoje preponderante, com 

base na análise funcional do direito, e preconiza, com fundamento na teoria de 

Edmund Cahn (1963, p. 01-21), que em um Estado Democrático de Direito, as normas, 

os princípios e as soluções deveriam convergir aos interesses dos dominados, dos 

administrados, consumidores dos serviços estatais e não o contrário, como acontece 

dentro de uma ótica de dominação, na qual elas convergem ao interesse do Estado 

(CAPPELLETTI, 1982, p. 245). 

 
A velha perspectiva de Cahn chama ‘imperial’ ou ‘oficial’ herdeira de – 
e que ainda pode-se dizer prevalente – todos os sistemas jurídicos 
modernos, consistente em concentrar a pesquisa e fazer convergir as 
normas, os princípios e as soluções, sobre rulers, governors, and 
othen officials; essa foi, essencialmente, a perspectiva dos processors, 
ou seja, daqueles que chamaríamos os produtores do sistema; 
enquanto, ao contrário, o nosso ponto de vista é aquele dos 
consumers of law and government. Mas é, precisamente, esta nova 
perspectiva a que melhor convém, obviamente, a uma sociedade 
democrática, livre e aberta, que deve pretender que os seus official 
processors assumam sua função não numa visão ‘ptolomaica’ do 
direito e do Estado, mas em vista do bem-estar dos consumidores que 
é como dizer que o direito e o Estado devem, finalmente, ser vistos por 
aquilo que são: como simples instrumentos a serviço dos cidadãos e 
de suas necessidades, e não vice-versa. (CAPPELLETTI, 1982, p. 
245).  

 

2.2 O OBSERVATÓRIO PERMANENTE DA JUSTIÇA PORTUGUESA E A 

SOCIOLOGIA DOS TRIBUNAIS 
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Após a pesquisa levada a efeito por Cappelletti e Garth nos anos 70, surgiram 

outros estudos sobre o tema do acesso à Justiça, com grande destaque, a partir dos 

anos 80, o Observatório Permanente da Justiça Portuguesa (OJP), do Centro de 

Estudos de Economia da Universidade de Coimbra, dirigido por Boaventura de Souza 

Santos.  

A pesquisa divulgada no ano de 2002 pelo OPJ, deu um novo olhar para a 

questão do acesso à Justiça, postura clara já nas primeiras páginas do relatório: 

 
Um dos temas mais caros e mais estudados pela sociologia do direito 
é o acesso ao direito e à justiça. Mauro Cappelletti e Bryan Garth 
(1978), nos finais dos anos setenta, coordenaram um grande projecto 
de investigação sobre o acesso ao direito em diversos países, no qual 
propuseram dois caminhos analíticos. O primeiro, identificava o 
acesso ao direito e à justiça com a igualdade no acesso ao sistema 
judicial e/ou à representação por advogado num litígio. O segundo, 
mais abrangente, encarava o acesso ao direito como garantia de 
efectividade dos direitos individuais e colectivos. Ora, é esta visão 
mais ampla que privilegiamos neste trabalho. Os nossos direitos só 
são efectivos se tivermos consciência deles e, na eventualidade de 
nos considerarmos lesados, podermos recorrer a uma instância ou 
entidade à qual se reconheça legitimidade que dirima esse nosso 
litígio com o lesante.  
O nosso estudo parte da hipótese geral que o acesso ao direito 
depende do funcionamento da sociedade e do Estado. Assim, garantir 
o acesso ao direito é assegurar que os cidadãos, em especial os 
socialmente mais vulneráveis, conhecem os seus direitos, não se 
resignam face à sua lesão e têm condições para vencer os custos de 
oportunidade e as barreiras económicas, sociais e culturais a esse 
acesso. 
No quadro desta argumentação, o acesso ao direito e à justiça é a 
pedra de toque do regime democrático e, também, uma forma de 
acesso ao político. (SANTOS, 2002, p. 01) 

  

Para Santos (1986), o reconhecimento dos direitos sociais nas constituições 

modernas e a instauração e expansão do Estado de Bem-Estar Social, dão um novo 

significado ao direito de acesso à Justiça, passando este a ser um direito fundamental, 

cuja a “denegação acarretaria na de todos os demais direitos. Uma vez destituídos de 

mecanismos que fizessem impor o seu respeito, os direitos sociais e econômicos 

passam a meras declarações políticas, de conteúdo e função mistificadores.” 

(SANTOS, 1986, p. 18). Isso faz com que se traga à baila, através do seu estudo, toda 

a carga de interesses que estão em conflito. 

Assim, cabe a Sociologia dos Tribunais investigar os “obstáculos ao acesso 

efetivo à Justiça” e aos direitos, de ordem econômica, social, política, jurídica e 
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cultural, que levaram a negação da cidadania e da democracia aos mais vulneráveis 

(SANTOS, 2002, p. 01). Somente com a superação destas barreiras obter-se-á uma 

verdadeira democratização do acesso à Justiça (SANTOS, 1986, p. 28).  

Para tal, os estudos formulados pelo Observatório propõem dotar o Estado de 

políticas públicas e instrumentos que permitam que o cidadão possa melhor entender 

os seus direitos e deveres, as formas de acesso e de solução dos conflitos, como uma 

afirmação do princípio da dignidade. Para a realização destas políticas públicas é 

necessária a participação de todos os setores da sociedade, principalmente as 

organizações civis em parceria com o Estado, já que não é apenas um encargo seu, 

nem tão pouco do Poder Judiciário, que é apenas uma parte da engrenagem 

(SANTOS et al., 2000, p. 26). As outras partes seriam organizações não-

governamentais e, até mesmo a administração pública, e parceiros da sociedade civil, 

o que foi denominado de “rede informal de serviços jurídicos complementares” 

(SANTOS, et al, 2000, p. 283), permitindo a todos um acesso aos direitos e à Justiça 

plural. 

Conforme observa Santos et al., o conceito de Direito compreende um:  

 
corpo de procedimentos regularizados e de padrões normativos, 
considerados justiçáveis num dado grupo social, que contribui para a 
criação e prevenção de litígios, e para a sua resolução através de um 
discurso argumentativo, articulado com a ameaça de força. Neste 
sentido, deve o Estado manter políticas públicas permanentes de 
informação jurídica (2000, p. 269). 

 

Estas políticas públicas se traduziriam na necessidade de prover o cidadão com 

informação jurídica, ou seja, levar aos seu conhecimento a lei, e por via de 

consequência os seus direitos, deveres e as formas de solução de conflitos, tanto 

judiciais, como extrajudiciais (SANTOS et al., 2000, p. 186), estas que são 

amplamente defendidas no estudo. A informação jurídica leva a prevenção de litígios 

e de recursos nos tribunais: “Esclarecendo os cidadãos dos seus direitos e 

possibilidades de ação poderá ajudar a modificar os seus comportamentos contrários 

ao direito” (SANTOS et al., 2000, p. 67). 

Ao lado da informação jurídica, menciona o estudo a necessidade de efetivação 

de políticas públicas de proteção jurídica, que não trata apenas de serviços de 

assistência judiciária, como levados a efeito pelas defensorias públicas e escritórios 

de assistência judiciária de universidades (meramente processual: patrocínio 
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judiciário e assistência judiciária), que visam apenas a atuação processual nos 

tribunais. Também a prestação de um serviço amplo de consultoria jurídica, como um 

papel de complementar as demandas de informação jurídica e, principalmente 

possibilitar o acesso aos meios alternativos de resolução de conflitos, não como forma 

de “evitar os tribunais mas dar garantias comparáveis às que os tribunais oferecem” 

(SANTOS, et al, 2000, p. 67) deve ser efetivado. 

Em resumo, o estudo preconiza a necessidade de que antes de se pensar em 

acesso à Justiça, deve-se refletir em oferecer formas efetivas de acesso aos direitos, 

como forma de dotar o indivíduo de conhecimento sobre seus direitos, deveres e das 

alternativas que ele possui, além de buscar uma desjudicialização, por meio de 

práticas alternativas, com o apoio do Estado e de segmentos da sociedade civil, 

organizações não governamentais, e de se “repensar os critérios de elegibilidade e 

acesso ao Judiciário” (SANTOS et al., 2000, p. 583). 

Ao contrário do que quase todos os doutrinadores que trataram do acesso à 

Justiça pensam, os estudos decorrentes do trabalho do Observatório não tratam 

apenas de um programa de reformas (administrativas, legislativas) como maneira de 

proporcionar um acesso mais eficaz, mas buscam apontar uma mudança de 

paradigma, no sentido de que propõe um outro olhar na forma como se vê o problema 

e suas soluções, por meio de uma ação participativa da sociedade, sob a ótica 

democrática. 

 

2.3 O ACESSO À JUSTIÇA E AS SUAS GARANTIAS INDIVIDUAIS E 

ESTRUTURAIS 

 

Os obstáculos acima comentados (de ordem econômica, social, política, 

jurídica e cultural) levam à violação das garantias individuais e estruturais do acesso 

à Justiça, definidas por Greco (2002, p. 13), com base na doutrina de Comoglio, Ferri 

e Taruffo (1998, p. 57), como um conjunto de garantias fundamentais colocadas à 

disposição do indivíduo e da sociedade, na proteção de seus interesses subjetivos 

(garantias individuais) e na própria estruturação do Poder Judiciário, como um Poder 

do Estado, para que possa melhor atender as garantias estruturais. 

No referido trabalho, Greco (2002, p. 13) enumera como: a) garantias 

individuais: o acesso amplo à Justiça por todos os cidadãos; “a imparcialidade do juiz; 
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a ampla defesa; os direitos do pobre; o juiz natural; a inércia da jurisdição; o 

contraditório; a oralidade; a coisa julgada; a renunciabilidade da tutela jurisdicional”; 

e, b) garantias estruturais: “a impessoalidade da jurisdição; a permanência da 

jurisdição; a independência dos juízes; a motivação das decisões; a igualdade 

concreta; a inexistência de obstáculos ilegítimos; a efetividade qualitativa; um 

procedimento legal, flexível e previsível; a publicidade dos atos processuais; a 

legalidade estrita no exercício do poder de coerção; a duração razoável do processo; 

o duplo grau de jurisdição; o respeito à dignidade humana”. 

Por questão de limitação ao tema da presente tese, serão analisadas as 

seguintes garantias: a) o devido processo, que é a principal garantia e que engloba 

todos as demais, em torno a ideia de um processo justo; b) a ampla defesas; c) o livre 

contraditório; d) o juiz natural; e) a motivação das decisões; f) o duplo grau de 

jurisdição; g) a igualdade concreta; h) a publicidade dos atos processuais; e i) a 

duração razoável do processo. 

 

2.3.1 O devido processo 

 

Conforme Greco (2002, p. 14) o devido processo legal sintetiza o conjunto de 

garantias individuais e estruturais do acesso à Justiça, sendo por isso considerado o 

princípio processual, que aparece previsto no artigo 5º, LIV, da CF, ao prescrever a 

fórmula de que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”, cuja base está na Quinta Emenda1 da Constituição Americana, a qual 

prevê que “nenhuma pessoa (...) será privada de sua vida, liberdade ou propriedade 

sem o devido processo legal (...).” 

O devido processo é um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de 

Direito. É uma cláusula geral (da qual se extraem os demais princípios processuais) e 

hoje é confundida com a noção de um processo justo, conforme apontou Mendes: 

 
A noção de devido processo legal significa, portanto, a existência de 
um processo justo. O processo justo não é apenas aquele que está 

 
1 Texto original completo: "No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, 
unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, 
or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject 
for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal 
case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of 
law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation”. 
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formalmente preestabelecido em lei, mas o processo previsto de forma 
adequada e razoável para a consecução de sua finalidade primordial 
no Estado Democrático de Direito, que é a garantia e proteção dos 
direitos fundamentais. Assim, em seu natural significado processual, o 
devido processo também compreende um aspecto material ou 
substancial vinculado às ideias de razoabilidade e de 
proporcionalidade, que condicionam a própria condição legislativa do 
processo. O devido processo não é apenas o processo legal, mas o 
processo legal, justo e adequado (2013, p. 430). 

 

Da citação acima é necessário se fazer a distinção entre o devido processo 

substancial, ou material, e o devido processo formal, ou procedimental, ou, ainda, 

processual. Esta, a dimensão processual, é a noção mais comum do devido processo, 

pois visa garantir a existência de um processo segundo as regras do jogo, previamente 

estabelecidas, dentro dos padrões democráticos, e respeitados os direitos e garantias 

fundamentais previstos na CF. Ou seja, fala-se do acesso à Justiça com todas as 

garantias processuais, visando uma “tutela jurisdicional adequada” (NERY JÚNIOR, 

2016, p. 117) e acatando o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, Inciso 

III, da CF). Os itens tratados a seguir, outras garantias do acesso à Justiça, 

representam o conteúdo do devido processo formal. 

Na sua acepção material, ou substancial, trata da questão dos limites do poder 

estatal no processo, ou seja, conforme Dinamarco (2002, p. 94), trata de “proclamar a 

autolimitação do Estado no exercício da própria jurisdição, no sentido de que a 

promessa de exercê-la será cumprida com as limitações contidas nas demais 

garantias e exigências, sempre segundo os padrões democráticos da República 

brasileira". 

Neste sentido, ele “diz respeito à maneira pela qual a dicção normativa em geral 

(independente de sua espécie) é executada, aferindo-se se o procedimento 

empregado por aqueles que estão incumbidos da aplicação daquela norma viola o 

devido processo legal, sem se perquirir sobre a substância do ato,” (LEAL, 2015) que, 

por sua vez, refere-se a necessidade de não só haver a adequação (regularidade 

formal) da tutela jurisdicional, mas de o seu resultado também ser substancialmente 

adequado dentro de uma razoabilidade e proporcionalidade.  

Portanto pode-se dizer que o devido processo substancial é uma forma de 

controle do conteúdo (mérito) decisório estatal, que deve sempre se dar dentro de um 

padrão de razoabilidade e proporcionalidade, da melhor maneira possível adequada. 
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Como são os próprios deveres de proporcionalidade e de 
razoabilidade que irão definir, ao lado de outros critérios, o que é um 
processo adequado ou justo, é equivocado afirmar que há um 'devido 
processo legal procedimental', entendido como direito a um processo 
adequado ou justo, separado do 'devido processo legal substancial; 
compreendido como exigência de proporcionalidade e de 
razoabilidade (ÁVILA, 2008, p. 57). 

 

Como aponta Didier Jr. (2017, p. 73) trata-se de um “direito fundamental de 

conteúdo complexo”, visto que todas as demais garantias individuais e estruturais do 

aceso à Justiça dele decorrem e somente pode-se falar em respeito ao devido 

processo, quando elas também são respeitadas. Um processo, para ser devido, 

precisa ser adequado, leal e efetivo (DIDIER Jr., 2017, p. 77). 

Tem ele, portanto, uma função integrativa já que sua cátedra precípua é “criar 

os elementos necessários à promoção do ideal de protetividade" (ÁVILA, 2008, p. 57), 

por meio da integração do sistema jurídico como um todo, mesmo naqueles casos em 

que há lacunas (DIDIER Jr., 2017, p. 77). 

Interessante é o posicionamento adotado, quanto ao devido processo 

substancial no Brasil, em especial, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

(STF). Esta passou a considerar a razoabilidade e a proporcionalidade como 

parâmetro de aferição da constitucionalidade dos atos estatais “como forma de inibir 

e neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-

se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos 

estatais”, conforme decisão do Min. Celso de Mello no RE 374.981: 

 
Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, em face do conteúdo 
evidentemente arbitrário da exigência estatal ora questionada na 
presente sede recursal, o fato de que, especialmente quando se tratar 
de matéria tributária, impõe-se, ao Estado, no processo de elaboração 
das leis, a observância do necessário coeficiente de razoabilidade, 
pois, como se sabe, todas as normas emanadas do Poder Público 
devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, 
o princípio do "substantive due process of law" (CF, art. 5º, LIV), eis 
que, no tema em questão, o postulado da proporcionalidade qualifica-
se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material 
dos atos estatais, consoante tem proclamado a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (RTJ 160/140-141 - RTJ 178/22-24, v.g.): 
"O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está 
necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, 
que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, 
veda os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder 
Público. O princípio da proporcionalidade - que extrai a sua justificação 
dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente 
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daquela que veicula a garantia do substantive due process of law - 
acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder 
Público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro 
de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. 
A norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo de 
irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade, 
ajustando-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o 
princípio do substantive due process of law (CF, art. 5º, LIV). Essa 
cláusula tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso 
de poder legislativo, enfatiza a noção de que a prerrogativa de legislar 
outorgada ao Estado constitui atribuição jurídica essencialmente 
limitada, ainda que o momento de abstrata instauração normativa 
possa repousar em juízo meramente político ou discricionário do 
legislador." (RTJ 176/578-580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno). 
(RE 374.981/RS, Rel. Min. Celso de Mello, J. 28/03/2005, DJ 
08/04/2005, PP-00082). 

 

As próprias ações dos Poderes do Estado, no exercício de suas funções, têm 

de estar de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade decorrentes do devido 

processo legal material ou substancial. Aliás, não só as ações do Estado, eis que a 

garantia fundamental do devido processo se aplica também às relações privadas, 

posto que o processo não se limita ao instrumento e as garantias judiciais, mas a “toda 

forma de produção de norma jurídica (jurisdicional, administrativa, legislativa ou 

negocial) (DIDIER Jr., 2017, p. 82). 

 

2.3.1.1 O devido processo informacional 
 

Não é só no campo do processo, como forma de produção de norma jurídica, 

que o princípio do devido processo legal substancial tem sua aplicação. Hoje se fala 

também em um devido processo informacional ou tecnológico, cujo conceito surgiu 

nos Estados Unidos no âmbito das agências reguladoras americanas, em resposta às 

consequências desastrosas da proliferação de decisões proferidas por sistemas 

automatizados em processos administrativos (CITRON, 2008, p. 1.249). 

No Brasil, a primeira citação jurisprudencial sobre o devido processo 

informacional, ocorreu no voto do Min. Gilmar Mendes, na ADI 6389, de relatoria da 

Min. Rosa Weber, que discutia a inconstitucionalidade da Medida Provisória (MP) n. 

954/2020, julgada inconstitucional. Esta tratava do compartilhamento de dados por 

empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e 

de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística, para fins de suporte à produção estatística oficial durante uma situação de 

emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente da pandemia 

de coronavírus (Covid-19). No seu voto, o Min. Gilmar Mendes afirmou: 

 
A partir da tradição norte-americana, também é possível identificar 
como corolário da dimensão subjetiva do direito à proteção de dados 
pessoais, a preservação de verdadeiro “devido processo 
informacional” (informational due process privacy right), voltado a 
conferir ao indivíduo o direito de evitar exposições de seus dados sem 
possibilidades mínimas de controle, sobretudo em relação a práticas 
de tratamento de dados capazes de sujeitar o indivíduo a julgamentos 
preditivos e peremptórios (ADI 6389/DF. Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, 
Parte do voto do Min. Gilmar Mendes, J. 07.05.2020, DJe. 
12/11/2020). 

 

Esta é apenas uma das possibilidades de aplicação do devido processo 

informacional no que tange ao problema da privacidade dos dados e ao seu 

compartilhamento para fins outros que não para os quais foram colhidos. Também em 

processos de decisão automatizadas deve-se pensar sobre a sua aplicação. 

Tão difícil como conceituar e delimitar o devido processo legal, também o é 

quando se está diante da sua dimensão informacional, tecnológica ou digital. Diaz, 

Repetto e Adaro, ao citar parte de acordão proferido pela Suprema Corte de Justicia 

de Mendoza, no expediente n. CUIJ: 13-05413943-2/1((018602-755191)), afirmam 

que o devido processo informacional é: 

 
una de las manifestaciones del debido proceso legal aplicado al 
ecosistema judicial digital y/o sede digital, y como garantía 
constitucional que establece los límites, principios y condiciones al 
ejercicio de la potestad de la administración de justicia para la 
protección y respeto de los derechos constitucionales y 
convencionales de cada usuaria/ usuario digital. Es decir, el debido 
proceso digital implica el respeto por los principios rectores que 
enmarcan el entorno digital: inclusión, accesibilidad, trazabilidad, 
transparencia, publicidad, protección de datos personales, 
interoperabilidad y ubicuidad tecnológica (2022, p 22). 

 

Assim, faz-se necessário repensar o conceito do devido processo com vista à 

sua aplicação no entorno tecnológico e digital, pois este último está permeado por 

processos de tratamento de dados e decisórios automatizados, que deveriam 

respeitar a privacidade, considerada hoje como um direito fundamental. Com isso, a 

sua aplicação busca garantir de forma segura e com autodeterminação a plena 
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cidadania do indivíduo no meio tecnológico, ao invés de incrementar de forma 

exponencial as desigualdades já existentes. 

 
Além disso, a privacidade não protege apenas os indivíduos. A 
privacidade promove objetivos fundamentais de políticas públicas 
relacionadas à cidadania liberal democrática, à inovação e ao 
florescimento humano, e esses propósitos também devem ser levados 
em consideração na elaboração de políticas de privacidade (COHEN, 
2013, p. 19-20).  

 

O Estado não deve abster-se de promover políticas públicas no sentido de 

proteger a privacidade, a autodeterminação, a inclusão, a acessibilidade, a 

mobilidade, a publicidade e a interoperabilidade, sob pena de aumentar o abismo 

social, como consequência de uma assimetria informacional. Quando se trata de 

decisões automatizadas no âmbito da administração pública, especialmente na esfera 

do Judiciário, esta abstenção levará ao estabelecimento de novas formas de barreiras 

ao acesso à Justiça, principalmente se tais premissas são violadas como 

consequência da falta de legislação que regule a matéria ou da ambiguidade da 

legislação, ou ainda, da opacidade inerente à condução de políticas públicas do 

Judiciário. Se violadas, imprimirão dificuldades aos usuários de entenderem como 

funcionam os sistemas de automatização, e, por conseguinte, de exercitarem a ampla 

defesa, o livre contraditório, visando influenciar na decisão proferida, por meio do 

exercício das garantias fundamentais asseguradas na Constituição.  

Neste sentido, observam Bioni e Martins: 

 
Assim, o devido processo legal, para além de sua dimensão de ser um 
instrumento de garantias processuais em sede judicial (servindo de 
base para princípios como do juiz natural, inafastabilidade da 
jurisdição e todas demais garantias previstas pelo sistema 
processual), deve também ser entendido como uma ferramenta de 
assegurar a simetria e proporcionalidade de uma forma mais ampla. 
Tanto as relações indivíduo-estado, quanto as relações privadas em 
que há uma assimetria de poder devem ser permeadas pela garantia 
do devido processo, evitando que ações arbitrárias e intrusivas sejam 
tomadas sem que o sujeito tenha a capacidade de se defender. (2020) 

 

Citron e Pasquale apontam: 

 
Novos tomadores de decisão algorítmicos são soberanos sobre 
aspectos importantes da vida individual. Se a lei e o devido processo 
estão ausentes nesse campo, estamos essencialmente abrindo 
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caminho para uma nova ordem feudal de intermediários reputacionais 
que não são chamados a prestar contas (2014, p. 19). 

 

Por certo que, além dos fundamentos expostos, devem os tribunais observarem 

a adequação ao devido processo como garantia processual, tanto na sua dimensão 

formal, quanto na material, além do devido processo informacional. 

 

2.3.2 A ampla defesa 

 

A ampla defesa é uma das principais garantias individuais do devido processo, 

cuja noção é muitas vezes confundida com a do livre contraditório, posto que com ela 

se entrelaça e está lado a lado, ainda que em sentidos distintos. A ampla defesa 

aparece prevista no artigo 5º, inciso LV, da CF, ao prever que “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Ela é uma garantia judicial ou administrativa, que se traduz em uma faculdade 

outorgada a parte de um processo, de os cidadãos utilizarem de todos os meios lícitos 

que estejam a sua disposição para fazer valer seu direito. É uma faculdade, pois cada 

indivíduo poderá optar ou não de se fazer valer dessa garantia, e caso o queira, deverá 

o Estado proporcionar todos os meios para que ele possa exercer, da forma mais 

ampla admitida no direito.  Ela decorre de seu instinto de autodefesa e, por isso, a 

doutrina a qualifica como uma garantia inata. 

Como Observa Portanova: 

 
[...] não é uma generosidade, mas um interesse público. Para além de 
uma garantia constitucional de qualquer país, o direito de defender-se 
é essencial a todo e qualquer Estado que se pretenda minimamente 
democrático (2001, p.125) 

 

A ampla defesa abrange tanto a defesa técnica-profissional, por meio de um 

profissional habilitado – com conhecimento técnico-jurídico para o exercício do múnus, 

seja ele advogado, defensor público, procurador do estado ou outro ator a quem a lei 

faculte o exercício da atividade –, quanto a defesa efetiva, substancial. Esta, a efetiva, 

se traduz na garantia de participação ativa das partes (e, consequentemente, de suas 
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defesas técnicas) em todos os atos processuais, como forma de influenciar a decisão 

do juiz. 

Diz-se hoje participação ativa das partes, pois o entendimento moderno de 

ampla defesa foge da anterior noção de mera defesa do réu, seja ela processual ou 

de mérito, cujo conteúdo continha argumentação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito de ação do autor (paralelismo entre ação – exceção), e que levava 

a uma identidade entre ampla defesa e contraditório, ou seja, uma interpretação 

restritiva da ampla defesa, direcionada apenas ao demandado. 

Modernamente a ação está relacionada à legitimação das partes a um 

provimento judicial ou administrativo. Assim, conforme Gonçalves:  

 
[...] a legitimação para agir, que não pode ser concebida como 
atribuída apenas ao autor, mas se estende a todos os sujeitos do 
processo, o que é perfeitamente lógico, pois sem a legitimação para 
agir não se poderia compreender o fundamento jurídico de seus atos 
(1992, p. 144). 

 

Isso faz com que se passe a ter uma acepção apenas ativa da legitimação das 

partes, não mais dualista entre uma legitimidade ativa do autor e uma outra passiva 

do réu, a qual corresponde o paralelismo entre ação e exceção. Todas as partes 

envolvidas na relação jurídica processual têm legitimação ativa, simétrica, paritária, 

em relação ao contraditório, e, portanto, também da ampla defesa como forma de 

influenciar a decisão. Ao mesmo tempo que todos são partes ativas, legitimadas no 

processo, todos também apresentam uma legitimidade passiva, mas tão-somente em 

relação ao provimento que buscam, ao qual têm de submeter (BARROS, CARVALHO, 

GUIMARÃES, 2005, p. 306).  

Neste sentido, entendendo-se o processo como um procedimento dinâmico em 

contraditório, no qual as partes buscam simetricamente influenciar um provimento 

(GONÇALVES, 1992, p. 68), a ampla defesa não se consubstancia apenas em uma 

simples reposta à pretensão do autor, feita pela parte interessada em um processo, 

mas em uma possibilidade de participação ativa e ampla em todas as fases e atos. 

Isto ocorre por meio dos mais variados instrumentos jurídicos a sua disposição, cujos 

argumentos neles contidos tenderão a influenciar a decisão do juiz, se realizados de 

acordo com os prazos previstos em lei, além da produção de todos os meios de prova 

em direito admitidos, para comprovar os fatos e os argumentos articulados, e, do seu 

direito de recorrer das decisões proferidas (PINHEIRO, 2022, p. 101).  
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Seu conteúdo, portanto, é amplo. Por ser uma garantia fundamental, qualquer 

cerceamento deve ser fundamentado sob pena de nulidade dos atos praticados, 

conforme o grau de prejuízo às partes. 

 
O princípio da ampla defesa é coextenso aos do contraditório e 
isonomia, porque a amplitude da defesa se faz nos limites temporais 
do procedimento em contraditório. A amplitude da defesa não supõe 
infinitude de produção da defesa a qualquer tempo, porém, que esta 
se produza pelos meios e elementos totais de alegações e provas no 
tempo processual oportunizado na lei. Há de ser ampla, porque não 
pode ser estreitada (comprimida) pela sumarização do tempo a tal 
ponto de excluir a liberdade de reflexão cômoda dos aspectos 
fundamentais de sua produção eficiente. É por isso que, a pretexto de 
celeridade processual ou efetividade do processo, não se pode, de 
modo obcecado, suprindo deficiências de um Estado já anacrônico e 
jurisdicionalmente inviável, sacrificar o tempo da ampla defesa que 
supõe oportunidade de exaurimento das articulações de direito e 
produção de prova (LEAL, 2009, p. 98). 

 

Ao mesmo tempo, a eficiência da ampla defesa se dá na possibilidade de 

influenciar a decisão. Se suprimida, como consequência do uso de IA para fins de 

decisão, ocorrerá o seu esvaziamento, tornando-se uma mera formalidade 

processual. 

 

2.3.3 O livre contraditório 

 

O contraditório, como visto acima, é entendido como “a possibilidade de os 

destinatários do provimento participarem no procedimento em simétrica paridade, de 

modo a influenciar na construção de seu conteúdo” (PINHEIRO, 2022, p. 101). 

Também previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF, é o corolário do devido 

processo legal. Ele se traduz, ao mesmo tempo, em um princípio e uma garantia 

fundamental, que dá a ele um caráter assecuratório de direitos e limitador de abusos 

que possam ser cometidos pelo Estado, refletindo, assim, a ideia do Estado 

Democrático de Direito nos princípios processuais. Neste sentido, observa Didier Jr: 

 
O princípio do contraditório é reflexo do princípio democrático na 
estruturação do processo. Democracia é participação, e a participação 
no processo opera-se pela efetivação da garantia do contraditório. O 
princípio do contraditório deve ser visto como exigência para o 
exercício democrático de um poder (2017, p. 91 e 92). 
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Desdobra-se ele em duas dimensões. A primeira dela é a formal, pois diz 

respeito a mais ampla atuação da parte em todas as fases do processo, de forma que 

o indivíduo tenha voz, possa argumentar e ser ouvido, comunicado dos atos 

processuais, que deve ter seu curso de forma transparente. A segunda, é a dimensão 

substancial. Tão importante quando a formal, nela o indivíduo poderá influenciar nas 

decisões do processo e, principalmente, no provimento final, simétrica e 

paritariamente com as demais partes envolvidas no processo, ou seja, esta garantia 

leva a que as partes possam ser consideradas coautores da decisão junto ao juiz. 

 
[...] o que importa para que se possa falar em democracia é que exista 
um procedimento através do qual a participação dos interessados 
garanta que eles serão não apenas destinatários, mas também 
autores das normas. Fazendo uma transposição para o Direito 
Processual, uma decisão judicial somente poderia ser dita 
democrática (sem caráter autoritário) quando não fosse imposta pelo 
magistrado, mas sim resultante da construção coparticipada dos 
interessados no resultado do processo. A decisão judicial só é 
democrática quando os destinatários da norma também forem tratados 
como seus autores (COUTINHO e CATERINA, 2014, p. 274). 

 

Da mesma forma que a ampla defesa, tratada no item anterior, o contraditório 

não apresenta um sujeito ativo ou um sujeito passivo, mas apenas partes legitimadas 

que se contradizem de forma simétrica, participando ativamente do processo com o 

fim de influenciar a decisão. Assim sendo, as partes não podem ser surpreendidas por 

decisões no processo sem que antes, sobre os fatos nela contidos, não tenha havido 

o contraditório, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil (“O juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício”). Segundo Cunha: 

 
Estado democrático não se compraz com a ideia de atos repentinos, 
inesperados, de qualquer dos seus órgãos, mormente daqueles 
destinados à aplicação do Direito. A efetiva participação dos sujeitos 
processuais é medida que consagra o princípio democrático, cujos 
fundamentos são vetores hermenêuticas para aplicação das normas 
jurídicas. (2012, p.61) 

 

O CPC prevê a necessidade de observância do contraditório em diversos 

artigos, em especial, verifica-se em duas situações. A primeira decorrente da 
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aplicação do artigo 7º, que assegura “às partes paridade de tratamento em relação ao 

exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos 

deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 

contraditório”, combinado com o inciso I do artigo 139, que determinada que na 

direção do processo o juiz assegure “às partes igualdade de tratamento”. 

A intensão aqui, em especial na parte final do referido artigo, quando prescreve 

o dever do juiz de “zelar pelo efetivo contraditório”, é que ele pode intervir no processo 

a qualquer momento, para preservar o equilíbrio da participação das partes, e, com 

isso, a paridade de armas no processo. Tal disposição, por exemplo, em determinadas 

situações permite que o juiz possa dilatar prazos, com o objetivo de que a parte tenha 

a possibilidade de cumprir o prazo em situações específicas, na forma do artigo 139 

(“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:”), 

inciso VI (“dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade 

à tutela do direito”). O juiz pode até mesmo se imiscuir nos negócios jurídicos 

processuais, firmados nos casos de direitos que permitem autocomposição, quando 

constatar a sua invalidade, abusos, ou uma situação de vulnerabilidade de uma das 

partes, conforme previsão do artigo 190, parágrafo único (“De ofício ou a 

requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, 

recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em 

contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de 

vulnerabilidade.”), do CPC (DIDIER Jr., 2017, p. 98 e 99). 

Ainda decorre da aplicação do princípio do contraditório, e também como um 

corolário do princípio do devido processo legal, a necessidade de as partes atuarem 

em cooperação no processo, previsto expressamente no artigo 6º (“Todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva") do CPC. 

A cooperação é a consagração de um contraditório democrático, que possibilita 

as partes uma maior participação na construção da decisão, impondo a elas uma 

atuação de lealdade (art. 5º do CPC) na sua participação, e transferindo poderes do 

juiz na organização e condução do processo. Segundo Leão, esta contribuição evita 

decisões questionáveis.   
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Sob esta ótica, a grande contribuição, ao processo, de um 
contraditório participativo é evitar que sejam proferidas decisões 
arbitrárias e contrárias ao princípio democrático, tendo em vista a 
construção e o debate judicial da decisão, por meio da participação 
efetiva dos interessados – partes e juiz. São essas considerações que 
introduzem a noção do princípio da cooperação ou colaboração 
processual (LEÃO, 2015, p. 102). 

 

A cooperação, portanto, muda o modelo de organização do processo, até então 

classificado sob uma ótica adversarial e/ou inquisitorial. No adversarial, também 

conhecido como modelo liberal, as partes duelam no processo que tramita em um 

judiciário passivo, cuja função do juiz é a de conduzir e prolatar uma decisão. No 

modelo inquisitorial, com um caráter mais publicista, o juiz assume uma gama de 

poderes na condução do processo, intervindo diretamente na sua condução e 

retirando o protagonismo das partes. 

Pelo modelo da cooperação todas as partes nele envolvidas, sejam agentes 

externos ou internos do judiciário, passam a ser protagonistas do processo em pé de 

igualdade na sua condução e formação. Não há protagonismos, mas tão-somente 

uma simetria lógica que diz respeito às funções de cada um no processo. Neste 

sentido, o juiz e as partes estão em uma posição paritária na condução do processo, 

na dialética processual, que tem como principal objetivo a construção da decisão a 

ser proferida pelo juiz.  

Ainda que no momento da decisão haja uma assimetria entre o juiz e as partes, 

esta se dá como consequência lógica da função (poder exclusivo) exercida pelo juiz. 

No entanto o provimento por ele proferido decorre da coparticipação das partes ao 

longo de todo o processo, ou seja, é “fruto da atividade processual em cooperação” 

(DIDIER Jr., 2017, p. 142), o que o coloca também como parte do contraditório que é 

a ele direcionado.  

Por fim, cabe ressaltar que a violação ao livre contraditório leva a nulidade dos 

atos processuais. 

 

2.3.4 O juiz natural 

 

O juiz natural é um direito fundamental, que decorre do devido processo legal, 

e está previsto na conjunção dos incisos: XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), XXXVII (“não haverá juízo ou tribunal de 
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exceção”), LIII (“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente”) e LIV (“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”), do artigo 5º, da CF.  

Todos os incisos, na leitura atual, implicam na necessidade da presença de um 

juiz humano que exerça a jurisdição, que na forma do processo democrático, do 

devido processo legal, se qualifica como tempestiva, adequada e efetiva, ou seja, que 

atenda as garantias do contraditório, da ampla defesa, da igualdade perante um juiz 

natural, e que ele garanta em um prazo razoável um provimento justo. 

Mais do que um direito fundamental, o princípio do juiz natural é um direito 

humano, pois previsto no artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(“Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência 

por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres 

ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele”) e no artigo 8º da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (“Toda pessoa tem direito a ser 

ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 

apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se 

determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de 

qualquer outra natureza”). 

Tal princípio, portanto, faz parte das garantias individuais e estruturais do 

acesso à Justiça, que não se esgota apenas na utilização de mecanismos de soluções 

de conflitos sociais, por meio do Poder Judiciário, mas envolve uma complexidade 

muito maior. Tem ele, no seu conteúdo, dupla garantia: a primeira, de impedir 

julgamentos por juízos extraordinários, ou tribunais de exceção, como limitador dos 

poderes do Estado, e até de governos; a segunda, de que o juízo deve ser 

previamente constituído por lei, obrigando o Poder Judiciário que se organize, 

mediante legislação específica, para garantir o acesso à Justiça da forma mais ampla 

possível, por meio de um devido processo legal, e perante uma autoridade 

competente. Em síntese, a pretensão deve ser julgada, respeitando o devido processo 

legal por um juiz competente, de carreira (art. 93, da CF) ou oriundo do quinto 

constitucional (art. 94, da CF), investido nos quadros da magistratura, na forma 

estipulada pela lei, que goza de prerrogativas (art. 95, da CF) e como membro de um 

tribunal previamente constituído, que, enquanto poder do Estado, deve se ater as 

regras e aos princípios inerentes à administração pública.  
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É neste sentido que Ferrajoli dimensiona o conteúdo do princípio do juiz natural, 

ao afirmar que “significa, precisamente, três coisas diferentes, ainda que entre si 

conexas: a necessidade de que o juiz seja pré-constituído pela lei, e não constituído 

post factum; a impossibilidade de derrogação e a indisponibilidade das competências; 

a proibição de juízes extraordinários e especiais” (2010, p. 543). 

Além disso, espera-se, conforme a regra, que um juiz competente (dimensão 

formal do juiz natural) deva agir com a impessoalidade da jurisdição visando o bem 

comum e o interesse coletivo etc., cuja autoridade (legitimidade) lhe foi investida na 

função e lhe garantiu poderes (competência) de atuação com independência e 

imparcialidade (dimensão material). Tanto a autoridade, quanto a independência e a 

imparcialidade, com ou sem o emprego da IA, merecem amplas discussões. 

Ainda que na definição de autoridade esteja prevista que ela possa ser ínsita, 

além de a uma pessoa, a uma entidade (no caso, um Tribunal), não resta dúvida que 

o termo autoridade (que processa e sentencia – decide o processo), mencionada no 

inciso LIII do artigo 5º da CF, deva ser um humano (mesmo que desempenhe uma 

função de autômato, como se verá a seguir) e não uma máquina.  

Não se pode esquecer, ainda, do fato de que o termo natural que adjetiva o juiz 

designa natureza, ou a ela relativo, e “repele tudo aquilo que é artificial, excepcional. 

Na atividade jurisdicional, não diferente, a humanidade e seus consequentes 

sentimentos são predicados desejáveis aos julgadores” (FORSTER, BITENCOURT, 

PREVIDELLI, 2018, p. 193). 

Quanto ideia de independência, como observa Calamandrei (2019, p. 198) 

“sem a independência dos juízes, a justiça não é possível”. Não se trata tão somente 

da independência do Judiciário (independência externa, da magistratura), como um 

dos poderes do Estado, em relação aos demais poderes, mas sim da independência 

do juiz (independência interna), em relação ao próprio Poder Judiciário, que garante 

ao juiz que se atenha (sujeição) à lei, à Constituição (à ordem jurídica) e à intepretação 

por ele dada, pois,  

 
Ainda que do ponto de vista da organização Judiciária, os tribunais 
sejam considerados órgão hierarquicamente superiores aos juízes de 
primeiro grau, trata-se de uma hierarquia de derrogação (pela 
possibilidade da reforma da decisão do juiz inferior) e não de uma 
hierarquia de mando (que significa a possibilidade de o tribunal 
determinar como o juiz deve julgar) (BADARÓ, 2014, p. 25) 
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Isso garante ao magistrado, no momento no qual exerce a sua função, uma 

forma de independência diferenciada daquela que os demais servidores públicos 

possuem. O juiz tem de ter uma independência moral capaz de permitir o espaço para 

que possa decidir a resolver o processo conforme o seu entendimento sobre o direito 

(ZAFFARONI, 1994, p. 79) e suas decisões possam ser revistas ou modificadas, por 

um colegiado formado por juízes também independentes, para que o julgamento seja 

isento de pressões externas e internas, legitimando a sua atribuição fim de dizer o 

direito, em um Estado Democrático. 

Portanto, a independência, além de ser uma prerrogativa do juiz, é uma 

garantia do cidadão, no sentido de que ele terá direito ao buscar a tutela jurisdicional, 

a um devido processo que culminará com um provimento isento. É uma garantia 

estrutural do acesso à Justiça e do Estado Democrático de Direito. 

A independência é um pressuposto da imparcialidade (ZAFFARONI, 1994, p. 

80), garantia individual do acesso à Justiça. O juiz natural também tem a garantia da 

imparcialidade, elemento essencial à jurisdição e ao devido processo.  

 
A razão de ser da garantia do juiz natural é, exatamente, assegurar 
um julgador imparcial. Obviamente, não basta o juiz natural para que 
se tenha um juiz imparcial. Mas a garantia do juiz natural, enquanto 
juiz pré-constituído e definido segundo critérios legais de competência, 
é um mecanismo eficiente para permitir que o acusado não seja 
julgado por um juiz parcial, evitando a manipulação dos poderes do 
Estado para atribuir um caso a um tribunal específico, escolhendo 
seus julgadores. (BADARÓ, 2014, p. 34) 

 

É uma exigência do Estado Democrático de Direito e significa que o juiz não 

deve tender a uma das partes, ou seja, deve se comportar no curso do processo de 

forma racional, objetiva, desapaixonada, reta, proba, tratando as partes com 

igualdade, sem interesse no resultado. É, portanto, um dever de conduta do juiz, que 

gera um rol mínimo de vedações, como no caso das previstas nos incisos, parágrafo 

único do artigo 95 da CF, além de levar as causas de impedimento (art. 144 do CPC) 

e da suspeição (art. 145, do CPC). 

Ser imparcial, no entanto, não significa que o juiz deva ser neutro; a 

neutralidade não se confunde com a imparcialidade. A neutralidade é uma ficção, pois 

se refere a um julgamento desprovido de valores, despersonalizado, o que se torna 

impossível levando em consideração a natureza humana do juiz, e a sua 

predisposição a trazer a baila toda carga de convicções e valores político-ideológicos, 
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socioeconômicos, culturais, religiosos, vieses cognitivos, e outros decorrentes da sua 

formação (carga interna) e que o constituem como um ser social (regras de 

experiência, art. 375 do CPC), ou até mesmo pressões externas (mídia, redes sociais 

etc.). Não se pode esquecer que decidir é um ato de poder e um ato político. 

Como observa Dinamarco (2014, p. 231), a neutralidade esbarra na 

impossibilidade de o juiz ser indiferente ao resultado justo do processo, como 

consequência da influência dos argumentos trazidos pelas partes durante o 

contraditório e as provas produzidas no exercício da ampla defesa. Esta influência, 

por sua vez não prejudica a garantia da imparcialidade se a condução do processo 

ocorrer na forma devida. 

 

2.3.5 A motivação das decisões 

 

Também é inerente ao devido processo e ao Estado de Direito o dever de 

fundamentar as decisões, cuja regra aparece na parte inicial do artigo 93, inciso IX, 

da CF (“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, ...”), e no artigo 11 (“Todos 

os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 

as decisões, sob pena de nulidade”) do CPC. 

A motivação é, portanto, uma regra constitucional, não um princípio, pois é uma 

norma que traz um comando acabado, ao descrever um comportamento que deve ser 

adotado pelo juiz quando do julgamento, portanto é descritiva, retrospectiva a uma 

conduta abstrata prevista. Trata-se de um dever de conduta imposto ao juiz, cujo não 

cumprimento acarreta a nulidade do ato. 

O ato de julgar é um ato de autoridade (ato de poder), decorre de um poder no 

qual alguém (o juiz) foi investido para desempenhar uma função pública, e como tal, 

em um Estado de Direito, não pode ser arbitrária, imposta e imotivada: “O Estado de 

Direito não está autorizado a interferir na nossa esfera pessoal sem justificar a sua 

interferência” (MOREIRA, 2004, p. 107). A própria natureza do ato na perspectiva do 

processo justo clama pela justificação, como forma de segurança jurídica e de 

demonstrar a imparcialidade de quem o pratica, por meio da valoração do 

contraditório, dos fatos, dos fundamentos, dos argumentos e das provas trazidas nos 

autos e publicidade. 
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Somente uma decisão motivada pode ser considerada justa, pois por meio dela 

é que fica claro a participação qualificada das partes, decorrente do contraditório, na 

racionalidade do discurso justificativo da decisão, caracterizando a segurança jurídica 

e a legitimação do exercício do poder jurisdicional (FLACH, 2012, p. 63). 

A necessária motivação das decisões tem também, além de uma função de 

legitimação, a de controle da atividade jurisdicional, normalmente expressa na 

doutrina por meio de duas acepções. A primeira é a interna, formal ou endoprocessual. 

Ela dá às partes uma visão sobre a adequação da decisão ao devido processo legal, 

por meio das razões expostas que formaram o convencimento, que demonstram a 

análise do contraditório e da ampla defesa, como forma de valoração da necessidade 

de interposição de determinados recursos, assim como da necessidade de 

manutenção ou reforma da decisão, quando da análise pelo tribunal (DIDIER Jr., 

2015, p. 315). Em outras palavras, ela se traduz no controle das decisões pelas partes 

e pelos tribunais quanto aos fatos, na obediência ao devido processo e na adequação 

ao direito. 

A segunda, a função externa, material ou extraprocessual, se traduz na ficção 

de uma efetiva possibilidade de controle das decisões pela sociedade, posto que em 

um sistema democrático o juiz, como autoridade, exerce um poder jurisdicional, que, 

“por força do parágrafo único do artigo 1º da CF”, emana do povo (DIDIER Jr., 2015, 

p. 315). Diz-se que ela é uma ficção em razão de não serem ofertados instrumentos 

de controle efetivo ao povo, tampouco de entendimento e, na grande maioria das 

vezes, de condições de decodificar o discurso técnico-jurídico (SILVA, 2007, p. 147 e 

148). 

Daí, portanto, resultam os atributos da racionalidade e da controlabilidade da 

motivação. No que diz respeito à racionalidade, é necessário que a decisão judicial 

seja racionalmente justificada, isto é, que haja conformidade objetiva das razões de 

forma clara, coerente, integra, lógica e racional que motivaram a tomada de decisão, 

de acordo com os fatos trazidos no contraditório e durante a produção da prova pelas 

partes, e a norma jurídica aplicável.  

 
Não se confunde com uma ciência exata ou com a lógica absoluta da 
matemática pura. O que se espera é que atenda às regras de validade 
da argumentação e do raciocínio jurídico, bem como aos princípios 
racionais do conhecimento empírico - o que é típico do direito e se dá 
no estilo da ética e das ciências sociais. (DIDIER Jr., 2015, p. 317) 
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A motivação é um discurso justificativo da interferência do Estado na vida 

privada e, logo, das escolhas tomadas pelo juiz para chegar a uma conclusão (e não 

a outra), permitindo a compreensão das partes, das instâncias superiores e da 

sociedade na sua atividade de controle da decisão, que quando se tornam públicas e 

acessíveis, permitem a controlabilidade de forma difusa. 

Por força do disposto no artigo 926 (Os tribunais devem uniformizar sua 

jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente), do CPC, a racionalidade há de 

observar a necessária estabilidade, integridade e coerência.  

A estabilidade é a qualidade daquilo que é estável, que não varia e mantém o 

seu equilíbrio no tempo e no espaço de forma íntegra e coerente. A integralidade e a 

coerência são vetores principiológicos do Código de Processo Civil e se traduzem em 

deveres de conduta impostos ao juiz, com o objetivo de proporcionar a estabilidade 

da jurisprudência para que se universalize, isto é, para que possa ser aplicada em 

casos semelhantes, como forma de assegurar uma maior igualdade de tratamento do 

jurisdicionado, que, por sua vez, gera a garantia de previsibilidade e não surpresa. 

Como citado por Streck (2016), a “integridade quer dizer: tratar a todos do mesmo 

modo e fazer da aplicação do Direito um ‘jogo limpo’ (fairness — que também quer 

dizer tratar todos os casos equanimemente)”. 

Tais vetores têm sua raiz na teoria do direito como integridade de Dworkin, para 

quem o “raciocínio jurídico é um exercício de interpretação construtiva” (DWORKIN, 

1999, p. XI) e o juiz, ao decidir, deve observar a complexidade do Direito e atuar em 

conformidade com ordenamento jurídico (totalidade coerente), levando em conta a 

coerência dos princípios e precedentes aplicados em decisões (DWORKIN, 1999, p. 

164). Assim a racionalidade se integra ao conjunto do Direito, mantendo uma 

coerência e se opondo a arbitrariedade e a discricionariedade na sua função 

interpretativa. 

Manter a integridade é manter a coerência com a principiologia da lei da 

constituição e da jurisprudência (STRECK, 2016), o que não significa dizer que 

decisões passadas tenham de ser aplicadas aos casos presentes e futuros, 

engessando o direito. Cada decisão tem de atender a consistência da moralidade 

política do tempo e do espaço, além de se ater as regras do devido processo, o que 

justificaria que, em algumas situações, para determinados casos semelhantes existam 

respostas jurídicas diferentes, sem, contudo, violar a integridade e a coerência. 
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2.3.6 O duplo grau de jurisdição 

 

O direito ao reexame das decisões judiciais, por meio da regra do duplo grau 

de jurisdição, ou, como ensinou Lastro (1995, p. 18), de competência, é a possibilidade 

de reexame das decisões emanadas pelo juiz, como forma de afastar eventuais 

abusos, erros, imprecisões ou interpretações em relação à matéria julgada, por meio, 

ou não, de um recurso. É “decorrência da necessidade humana de inconformismo 

diante da contrariedade, buscando a reavaliação do caso em diversa instância” 

(NUCCI, 2010, p. 365). 

Nery Jr. (1997, p. 37) denominou-a como a “garantia fundamental da boa 

Justiça”, visto que entrega às partes a possibilidade do reexame do mérito, por um 

colegiado. Serve, portanto, como forma de controle das decisões judiciais, além de 

manter a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões, conforme citado no 

item anterior. 

Há controvérsias sobre a natureza do duplo grau de jurisdição enquanto um 

direito fundamental ou não, posto que não previsto expressamente na CF, senão de 

uma interpretação do disposto no artigo 5º, incisos LIV (“ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”) e LV (“aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”). 

Entenderam Mendes e Gonet Branco (2019, p. 419) que, ao menos em relação 

ao processo civil, “não se reconhece o direito a uma contestação continuada e 

permanente, sob pena de se colocar em xeque um valor da própria ordem 

constitucional, o da segurança jurídica, que conta com especial proteção”. Na esfera 

penal não há dúvidas, por ser o Brasil signatário do Pacto de São José da Costa Rica, 

ratificado pelo Decreto 678/92. O Pacto, prevê em seu artigo 8º, h, o direito de a 

pessoa acusada de um delito “recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior”. 

Pode-se dizer que este direito decorre de outros princípios constitucionais. 

Sarlet (1996), por exemplo, salientou que uma das alternativas que se apresenta para 

a caracterização do direito ao duplo grau de jurisdição, ou do direito de recorrer de 

uma decisão a uma instância superior, decorre do art. 5º, inciso XXXV, da CF. O autor 

diz que: 
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Uma outra alternativa que se apresenta é a de considerar o direito ao 
duplo grau de jurisdição abrangido pelo âmbito de proteção do artigo 
5º, inciso XXXV, da CF (“a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça de direito”), que garante a revisão pela 
Justiça dos atos de particulares e dos agentes públicos. Ora, na 
medida em que a lesão ou ameaça ao direito pode advir de ato do 
próprio Judiciário, tal garantia constitucional fundamental correria o 
risco de se tornar inoperante, caso não se viabilizasse de alguma 
forma a sua revisão. (SARLET, 1996, p. 24) 

 

Independentemente de ser ou não um direito fundamental, o direito ao duplo 

grau de jurisdição ou mesmo o direito de recorrer de uma decisão a uma instância 

superior, está consagrado CF, no artigo 108 (“Compete aos Tribunais Regionais 

Federais”), inciso II (“julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes 

federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua 

jurisdição”), nas Constituições Estaduais, com previsão semelhante no que diz 

respeito a competência da Justiça Estadual, e na legislação processual, quando trata 

das modalidades de recursos.  

 

2.3.7 A igualdade processual 

 

Falar em igualdade (tanto formal como material) em um país com tantas 

desigualdades sociais, econômicas, culturais, geográficas, institucionais, jurídicas, 

dentre outras, como o Brasil, parece uma utopia, na qual cabe lembrar as palavras de 

Grau: 

 
Cuidava-se de uma igualdade a moda do porco de Orwell, no bojo da 
qual havia – como há – os “iguais” e os “mais iguais”. O próprio 
enunciado do princípio – “todos são iguais perante a lei” – nos dá conta 
de sua inconsistência, visto que lei é uma abstração, ao passo que as 
relações sociais são reais. (2010, p. 22) 

 

Sem embargo, a igualdade é um princípio que decorre da aplicação do disposto 

no artigo 5º (“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”), da CF, e 

apresenta uma tipologia complexa multifacetada, ora como uma norma-regra (que 

traduz a proibição de tratamento discriminatório), ora como uma norma-princípio (que 

impõe ao Estado um ideal de igualdade) ou como uma norma-postulado (estabelece 
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a estrutura de aplicação de outras normas) (ABREU, 2014), conforme a classificação 

das normas apresentada por Ávila (2016). 

Já a igualdade processual decorre da aplicação do artigo 7º (“É assegurada às 

partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades 

processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”) do CPC. Isto significa 

dizer que elas devem desfrutar das mesmas oportunidades no processo, de forma que 

haja uma paridade de armas efetiva, ainda que para isso, o juiz, em algumas 

situações, deva equalizar, por meio de certas medidas, as vulnerabilidades daquela 

que se apresenta em condição de inferioridade em relação a outra. 

Didier Jr. menciona que “a igualdade processual deve observar 4 aspectos: a) 

imparcialidade do juiz; b) igualdade no acesso à justiça, sem discriminação; c) redução 

das desigualdades que dificultem o acesso à justiça, como a financeira; e, d) igualdade 

no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório” (2017, p 111). 

 

2.3.8 A publicidade processual 

 

Por força do artigo 5º, inciso LX (“a lei só poderá restringir a publicidade dos 

atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”), da 

CF, tem-se em regra que o processo é púbico e a sua publicidade ou a de seus atos 

somente poderá ser restringida para a defesa da intimidade (como no caso de 

observância a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) ou o interesse social (como 

no caso de investigações em processo criminais). Mesmo nos casos de segredo de 

justiça, a publicidade na sua dimensão interna (para as partes e advogados) tem de 

ser a mais ampla possível, admitindo-se, no entanto, a restrição (devidamente 

motivada) na sua dimensão externa, conforme o grau de necessidade de proteção à 

intimidade e ao interesse coletivo. 

Isso decorre do fato de que o devido processo em um Estado Democrático de 

Direito é um processo público. Não apenas seus atos são públicos, mas o processo 

como um todo. A intenção do dispositivo é justamente, por um lado, garantir o devido 

processo às partes (controle interno), e, por outro, dar garantia de controle à 

sociedade (controle externo), conforme referido no item sobre a motivação das 

decisões, com quem a publicidade tem estreita relação. 
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O Código de Processo Civil também traz diversas previsões que tratam sobre 

a publicidade do processo e dos atos processuais em especial o artigo 8º (“Ao aplicar 

o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 

comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”), no 

artigo 11 (“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”) e ainda no 189, que trata 

dos casos de segredo de justiça, nos quais a publicidade é restrita. 

 

2.3.9 A duração razoável do processo 

 

O direito fundamental a uma prestação jurisdicional e administrativa (em todas 

as áreas do direito) em um prazo razoável é uma exigência do processo justo e efetivo 

e integra a garantia constitucional do acesso à Justiça. Como se verá a seguir, a 

morosidade da prestação jurisdicional é um dos pontos chave quando se fala de Crise 

do judiciário e que resultou em todas as reformas que foram levadas a efeito, desde a 

sua criação. Tanto o é, que a última grande reforma do Judiciário, promovida por meio 

da Emenda Constitucional n. 45/2004, incluiu no artigo 5º da CF, o inciso LXXVIII (“a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”), como forma de 

estabelecer uma celeridade processual maior, porque uma garantia processual 

constitucional. 

A previsão aparece também no Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 

8º.1 (“Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial”), que 

foi incorporado por meio da aprovação do Decreto 678/1992. 

Na esfera processual, o Código de Processo Civil prevê no artigo 4º (“As partes 

têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”) e no artigo 139 (“O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe”), inciso II (“velar pela duração razoável do 

processo”), caracterizando a duração do processo como um direito das partes e, ao 

mesmo tempo, um dever do juiz de velar pela sua efetividade. 
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Cabe salientar que a razoável duração do processo não significa celeridade 

processual, já que por conta do princípio do devido processo e da ampla defesa, as 

fases processuais não podem ser suprimidas, sob pena de nulidade. No entanto, 

todas as fases processuais devem ser garantidas, com prazos razoáveis para que o 

exercício do direito ou da faculdade processual possa ser efetivo. Portanto, a razoável 

duração do processo não significa rapidez, mas um processo que demore o tempo 

necessário para que as partes obtenham um provimento adequado, justo, respeitado 

o devido processo. 

O que se percebe, contudo, é que diversas situações podem influenciar na 

duração de um processo. Estas vão desde a complexidade da causa, a forma de 

atuação das partes e do juiz no processo etc. (causas internas ao processo), assim 

como a própria estrutura do Poder Judiciário, litigância em excesso, legislação que 

prevê excesso de recursos etc. (causas externas). O que realmente pode causar uma 

duração não razoável é a demora, a dilação ou a inércia imotivada do juiz ou do órgão 

jurisdicional de cumprir o dever de velar pela duração razoável do processo. 
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3 CRISE X INFORMATIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO: DA MANUFATURA ÀS 
TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
 

Conforme já abordado, o presente trabalho será desenvolvido sob a ótica do 

acesso à Justiça, como o acesso à jurisdição, em conexão com o acesso aos direitos, 

conforme definido por Cappelletti e Garth (2002), assim como dos estudos 

desenvolvidos pelo grupo de trabalho do Observatório Permanente da Justiça 

Portuguesa, dirigido por Boaventura de Souza Santos, e, os demais doutrinadores 

citados.  

Neste item, teço, brevemente, uma análise da ‘evolução’ da informatização do 

Poder Judiciário. Através dela se perceberá, claramente, o momento no qual se 

operam transições do trabalho judicial, desde o manufaturado até o emprego de 

tecnologias sustentadoras, e, mais recentemente, de tecnologias disruptivas 

empregadas nos tribunais. Essas transições são, quase sempre, respostas 

encontradas às principais consequências de um Judiciário que, no caso brasileiro, 

adota um modelo organizacional arcaico, em crise congênita, sistêmica e crônica.  

 

3.1 A CRISE DO PODER JUDICIÁRIO 

 

Inicia-se com a definição de crise para, na sequência, abordar sua história no 

Judiciário brasileiro. 

A palavra crise tem diversos significados. Etimologicamente, deriva do grego 

krisis ou krinein, cuja origem está ligada à discriminação ou a uma tomada de decisão 

envolvendo um juízo de valoração entre verdadeiro e falso, bom e mau, certo e errado, 

e resultante de uma ruptura presente entre passado e futuro. Atualmente, crise possui 

ainda outro significado, o qual me filio traduz a noção de dificuldade, ruína, tensão, 

impasse, recessão, contrariedade, risco, entre outros, conforme o ponto de vista do 

observador (RAMOS, 2017, passim). 

Neste sentido, Antônio Mendes, citando Person, diz que: 
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as crises podem ser olhadas de 3 diferentes perspectivas. Por um 
lado, uma perspectiva meramente técnica que nos remete para a 
dinâmica estrutural, infraestrutural, técnica e operativa de um sistema, 
onde se salientam e perspectivam os fenómenos, apelando às 
variáveis definidoras físicas e técnicas. Por outro lado, encontramos 
outras duas perspectivas em que o objecto de análise transcende a 
materialidade técnica objectiva e se fixa na realidade humana 
associada aos fenómenos disruptivos: uma perspectiva psicológica 
pura em que a análise se centra nos aspectos cognitivos individuais 
associados aos fenómenos, na análise psicológica das suas 
dimensões e na explicação individualizada dos seus efeitos e 
consequências; e uma perspectiva socio-política onde a crise é 
encarada como uma quebra colectiva do sentido partilhado e da 
estruturação dos papeis sociais e onde se verifica uma transformação, 
ainda que marginal da ordem social, da liderança e dos valores e 
crenças tidas como comuns (2005, p. 765). 

 

Estas três perspectivas supracitadas são importantes para compreender a crise 

do Poder Judiciário brasileiro e suas consequências no decorrer do tempo para o 

acesso à Justiça. Houve uma quebra no sentido e de estruturação do papel social de 

um dos poderes do Estado, que resultou na transformação da ordem social e jurídica, 

e de valores atribuídos ao Judiciário (RAMOS, 2017, p. 51). Cada época, situação, 

exigiu uma solução. 

Conforme abordado por Mendes, a dimensão situacional da crise deve ser 

pontuada. Diz ele: 

 
[...] crise é um momento no qual o sentido de um processo se 
manifesta e que exige que acções determinadas de escolha, 
julgamento, decisão e interpretação sejam realizadas para que ele, 
processo, se desenvolva e esclareça até o fim e que a acção a ser 
realizada seja aquela que permita a compreensão e conclusão do 
processo. (2005, p. 765) 

 

A situação de crise, portanto, deve ser tratada com ações (ou reações), que na 

esfera do Estado se traduzem em políticas públicas, visando aprender e conhecer os 

problemas existentes, traçar projetos, tomar decisões e ações para combater os 

efeitos indesejados notados naquele ou até aquele momento.  

No que diz respeito ao histórico de crises do Poder Judiciário, os debates 

sempre deram origem a reformas, a propostas legislativas (reformas normológicas) e 

a outros fatos políticos e sociais tendentes a quebra do paradigma vigente. Pela 

simples análise do tempo no qual ela perdura (desde a sua criação), e mesmo sendo 

decorrente de diferentes fatos, nota-se que as propostas colocadas em prática não 
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alcançaram os resultados esperados, perdurando algumas consequências, tais como: 

a) lentidão na tramitação dos processos; b) pouca transparência; c) obsolescência 

administrativa; d) dificuldade de acesso; e) complexidade estrutural; f) concentração 

de litigiosidade; e g) desarticulação institucional (RENAULT, 2005, p. 128 e ss). 

Crise no Judiciário, neste trabalho, resumidamente, é definida pelas 

dificuldades, déficits e riscos há muito constatados, como a morosidade da prestação 

jurisdicional, o excesso de volume de processos, a falta de transparência nas políticas 

públicas desenvolvidas, dentre outros fatores citados por Renaut (2005), e levando-

se em consideração os contextos sociais e históricos em que ela tem se constituído. 

 

3.2 UMA RÁPIDA CRONOLOGIA DA CRISE DO JUDICIÁRIO2 

 
Diz-se que a Crise do Judiciário no Brasil é congênita, sistêmica e crônica, 

como anteriormente mencionado, porque o Poder Judiciário está em crise desde a 

sua criação. Portanto, “vive-se uma multiplicidade de crises, que se confunde com a 

própria história do Judiciário” (RAMOS, 2017, p. 50). 

Criado com a Constituição de 1824, a primeira Reforma do Judiciário, como 

consequência da morosidade dos processos adjudicados, ocorreu em 1827. Um ano 

mais tarde teve-se notícias de que o Imperador voltava a se preocupar com a 

morosidade da Justiça e o número de prisões injustas (SOUZA, 2009, p. 153).  

Após a instauração da República e a promulgação da primeira Constituição 

Republicana, em 1891, a qual concedeu ao Judiciário maior organização e 

independência e, aos juízes, o gozo de prerrogativas no desempenho de suas 

funções, em 1931, uma nova Reforma do Judiciário ocorreu, através do Decreto 

19.656. A Reforma reorganizou, provisoriamente, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

e estabeleceu um número mínimo de sessões semanais, justificadas, principalmente, 

pela morosidade e o pequeno número de julgamentos na época.  

Em 1932, foi criada a Justiça Eleitoral, enquanto uma política pública para 

também conter a morosidade dos julgamentos, entre outras funções. Com a 

Constituição de 1934, o Judiciário foi reorganizado e passou a ser regido por uma lei 

orgânica. Ainda, três anos depois, com a instauração do Estado Novo e a outorga da 

 
2 Serão apenas comentadas as principais reformas do período, ainda que entre cada período citado 
tenham ocorrido algumas respostas com o mesmo objetivo de resposta a pontos de crise. 
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Constituição de 1937, ocorreu a extinção da Justiça Federal, a redução dos órgãos 

jurisdicionais, ficando ativos: STF, Tribunais Estaduais e do Distrito Federal e a Justiça 

Militar.  

Em 1941, foi criada a Justiça do Trabalho, que não objetivava apenas garantir 

o acesso à Justiça aos trabalhadores, enquanto uma política pública, mas para 

desafogar, especialmente, um volume grande de processos da Justiça Comum. Com 

isso, para haver julgamentos mais céleres, foi criado um novo ramo do Poder 

Judiciário especializado. 

Com o fim do Estado Novo e a promulgação da Constituição de 1946, houve 

uma nova reestruturação do Judiciário, como a recriação da Justiça Federal e a 

formação do Tribunal Federal de Recursos (TFR), Tribunais Regionais do Trabalho 

(TRT) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), e, assim, possibilitada a ampliação 

da competência da Justiça do Trabalho. 

Na década de 60, foi instituído o sistema de súmulas, com a alteração do 

regimento interno do STF (em 30 de agosto de 1963), também implementado em 

outros tribunais ao longo do tempo e com o objetivo de tornar público o entendimento 

dominante destes e estabelecer parâmetros objetivos de julgamento, a fim de inibir a 

interposição de novas ações e recursos. 

A partir de 1964, com o golpe militar e a entrada do Brasil em um regime de 

exceção, foram adotadas também medidas para conter a Crise do Judiciário, que de 

certa forma restringiam o acesso à Justiça.  

Em 1973 foi promulgado o novo Código de Processo Civil (CPC), Lei 5.869, de 

11 de janeiro de 1973, com o intuito de dar mais celeridade aos trâmites processuais. 

Em 1977, com a Emenda Constitucional n. 7, conhecida como o “Pacote de Abril”, o 

governo militar editou uma minirreforma do Judiciário. Nela foi instituído o Conselho 

Nacional da Magistratura, reafirmando as garantias e as prerrogativas dos 

magistrados e a lei orgânica da Magistratura, entre outras implementações. 

Na Nova República, expressão emblemática empregada para descrever o fim 

do regime de exceção e caracterizar a redemocratização do Brasil, a Constituição 

Federal de 1988 trouxe avanços para a estrutura do Judiciário. Um deles foi a forma 

de possibilitar um melhor acesso à Justiça e, com isso, ter a proteção dos direitos e 

garantias individuais previstos. 

A nova Constituição estabeleceu a competência do Supremo Tribunal Federal, 

como o “guardião da Constituição”, e criou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) com 
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a atribuição de ser o “guardião da legislação federal”. Ainda, extinguiu o Tribunal 

Federal de Recursos e criou os Tribunais Regionais Federais (TRFs). Estes últimos, 

presentes em cinco regiões do país, foram instituídos para melhor atender os 

processos em grau de recurso e, em alguns casos, de competência originária, no qual 

a União é parte com a sua reestruturação. Outras significativas modificações 

ocorreram no âmbito das Justiças Federal e Estadual. 

Ficou clara, com os dados estatísticos da época, mais uma vez, a ineficácia 

das medidas tomadas no momento de redemocratização do país. Neste sentido, 

Pedron observou que: 

 
[...] após um ano de sua criação, o STJ recebeu 14.087 processos 
para julgamento, conseguindo decidir apenas 11.742. O mesmo 
aconteceu com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), que, no mesmo 
período, julgou 20.473 processos. Contudo, tal problema não é restrito 
à realidade dos Tribunais Superiores. A primeira instância - 
englobando tanto as Justiças Estadual e Federal, Comum e Especiais 
- recebeu, em 1990, 5.117.059 causas, sentenciando apenas 
3.637.152. (2006, p. 221) 

 

Percebeu-se que a afirmação de direitos e garantias fundamentais na 

Constituição, com a regulação de direitos por meio de legislação infraconstitucional 

aliada à estabilidade econômica emergente (Plano Real), aumentou a litigiosidade no 

Judiciário, que não estava preparado para recebê-la.  

No que tange o problema da morosidade, a Crise se acentuou mais. O número 

de processos julgados por ano nos tribunais passou a ser bem inferior ao número de 

novos processos distribuídos, causando uma nova Crise, ou melhor, um aumento na 

já existente. Em 1990, segundo Sadek e Arantes (1994), foram distribuídos 4.209.623 

processos na Justiça Comum e, destes, resolvidos 2.434.842. Por conseguinte, foram 

julgados e resolvidos apenas 57,8% do total daquele ano. Julgamentos estes que não 

se deram apenas nos processos novos distribuídos, acrescendo assim, 

consideravelmente, o estoque de processos com pendência no Judiciário. 

É, assim, possível pensar na crise do Judiciário, ao longo do tempo, sob três 

óticas. A primeira delas é a institucional, diz respeito ao Poder Judiciário como um 

todo, como um dos poderes do Estado, que tem uma característica distinta dos 

demais, já que, a princípio é desprovido do elemento político e mais fechado, coeso e 

homogêneo. Nesta visão, o Judiciário passou a ser o centro da atenção com o 

incremento da polarização política entre o executivo e legislativo, dando origem ao 
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processo de judicialização da política e ao seu maior protagonismo – pois passou a 

proferir decisões jurídico-formais em questões políticas (SADEK e ARANTES (1994, 

p.37). Ainda, cabe ressaltar que, por sua “desarticulação institucional” (sem 

envolvimento de outros poderes do Estado nas suas questões internas), essa decisão 

resultou na sua “pouca transparência” e na “obsolescência administrativa” gigantesca 

(RENAULT, 2005, p. 128). Características estas que, de certo modo, perduram até 

hoje.  

A segunda forma de olhar a Crise do Judiciário diz respeito a sua estrutura, que 

se traduz na deficiência de sua estrutura e agilidade. Até os anos 90, o Judiciário não 

se conhecia, ou seja, não tinha uma organização central e, logo, era incapaz de ter 

um número fidedigno sobre os processos distribuídos, processos julgados, tipos de 

processos em estoque, controle de pessoal e controle orçamentário, por exemplo. 

Sadek e Arantes (1994, p.39) mencionam que, em 1994, o Brasil tinha um 

magistrado a cada 29.542 habitantes no Brasil, enquanto em outros países essa 

relação era bem menor. Na Alemanha a relação era de um juiz para cada 3.448 

habitantes, na França um para cada 7.142 e na Itália um para cada 7.692. A média 

brasileira de cargos de juízes(as) criados e não providos era de 26% e, em alguns 

tribunais, chegou a quase 50%.  

A pesquisa desenvolvida por SADEK e ARANTES (1994, p. 4) ainda apontou 

que, neste item, os principais obstáculos ao bom funcionamento do Judiciário eram: 

falta de recursos materiais, número insuficiente de juízes, número insuficiente de 

varas, elevado número de litígios, despreparo dos advogados, grande número de 

processos irrelevantes, sobrecarga dos juízes com matérias que podiam ser 

delegadas, insuficiência na formação profissional do juiz, extensão das comarcas e a 

curta permanência dos juízes nas comarcas.  

Portanto, até o final dos anos 90, percebe-se que a atividade judiciária era 

essencialmente manufaturada braçal, na qual os operadores do direito – sejam 

advogados, juízes, serventuário, promotores etc. – desempenhavam suas atividades 

por meio do trabalho manual (literalmente) ou mecânico (com uso de máquinas de 

escrever) no trato dos papéis que compunham processos físicos distribuídos em 

escrivaninhas e prateleiras, ocupando espaços empilhados nos foros. Os autores, por 

conseguinte, constataram uma grande deficiência no quadro de servidores, que 

colaboravam, para as críticas daquele momento, com outros problemas. 
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Este modelo de trabalho arcaico, aliado à Crise, congênita e crônica, do Poder 

Judiciário brasileiro, fez com que a partir dos anos 90 a legislação passasse a prever 

adoção de novas tecnologias da época para ajudar na prática de atos processuais. 

Iniciou-se, então, a informatização do Judiciário e o período de uso de tecnologias 

sustentadoras, definidas por Christensen e Bower (1995) como aquelas que entregam 

aos consumidores e usuários alguma melhoria e, no caso do Judiciário, na prestação 

do serviço sem, contudo, romper com os padrões ou modelos pré-estabelecidos, 

arrebatando algum ganho em termos de tempo, organização, automatização, custos, 

segurança etc. 

A legislação, então, passou a introduzir o uso destas novas tecnologias. Por 

exemplo, em 1991, a Lei 8.245, que tratava das Locações Urbanas, previu no seu 

artigo 58, inciso IV, a possibilidade de citação, intimação ou notificação mediante telex 

ou fac-símile. A Lei 9.800/1999, conhecida como “Lei do Fax”, permitia o uso de 

sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais, com a 

apresentação posterior do original. Ainda que houvesse outros meios de transmissão 

eletrônica, como consequência da implantação e popularização do uso da Internet nos 

anos anteriores, para o legislador o fac-símile se apresentava como o meio de 

comunicação mais seguro. 

Poucos anos antes, alguns tribunais começaram a investir pesadamente na 

informatização. Primeiro, trocando as máquinas de escrever por computadores – que 

proporcionavam ao servidor a possibilidade de digitação mais rápida; posteriormente, 

utilizando-se de modelos pré-elaborados e armazenando dados, além de estabelecer-

se, via computadores, certo controle de processos de cartórios, das pautas de 

audiência e de outras funções ainda bastante rudimentares se comparadas à 

atualidade. 

No final dos anos 90, os tribunais perceberam que a informatização poderia 

oferecer uma maior organização da prestação jurisdicional como um todo e passaram 

a usar sistemas informáticos, com o objetivo de implementar ferramentas de 

comunicação entre os usuários internos (servidores, magistrado) e os externos 

(advogados, promotores, defensores, partes). Além disso, a informatização 

possibilitou a organização da informação processual, trocando as velhas fichas e livros 

de apontamentos pela informação eletrônica e a automatização de determinadas 

tarefas burocráticas, como emissão de guias, certidões, entre outras. 



70 
 

Com a massificação do uso da Internet, o acesso cada vez mais barato a 

equipamentos informáticos e a popularização desses serviços, via rede mundial de 

computadores a partir da virada do século, os tribunais brasileiros começaram, ainda 

que de forma muito lenta, a vislumbrar a possibilidade de realização de atos 

processuais e jurisdicionais por meio eletrônico.  

Surgiram, assim, as primeiras políticas públicas do Governo Federal, como 

forma de coordenar e articular o planejamento e a implementação de projetos e ações 

para a utilização de softwares livres, de inclusão digital. Além disso, houve uma 

integração de sistemas de infraestrutura de rede, visando a melhoria de sistemas de 

informação como forma de proporcionar maior acessibilidade. Os tribunais passam a 

interligar os bancos de dados dos sistemas internos de movimentação processual às 

páginas web e a oferecer serviços de informação processual aos usuários externos e 

demais interessados, sem a necessidade de deslocamento aos foros. 

No entanto, os problemas da Crise não são apenas de natureza estrutural e 

institucional, internos, são também de ordem externa, pois dizem respeito a uma crise 

relativa aos procedimentos, a terceira forma, conforme apontado por Sadek e Arantes 

(1994, p. 40). Segundo os autores, o momento vivido era de uma insegurança jurídica, 

decorrente do excesso de Medidas Provisórias editadas pelo Executivo (que chegou 

a uma média de uma a cada dois dias durante o Governo Fernando Collor), aliado a 

um arcabouço legislativo processual arcaico, não condizente com a realidade social, 

que necessitava de reformas tendentes a simplificar os procedimentos, objetivando 

uma maior agilidade ao processo e, por via de consequência, diminuição de custos. 

Aqui o vilão sempre foi o excesso de formalidades nos procedimentos judiciais e as 

possibilidades de recursos, que geraram um alto número de recursos às instâncias 

superiores (SADEK, 1994, p. 4 -5). 

A crise, no final dos anos 90 ainda se agravou por questões de ordem política, 

através de denúncias apresentadas ao Plenário do Senado Federal, pelo então 

Senador da República Antônio Carlos Magalhães, em 25 de março de 19993. Fato que 

levou à criação de uma CPI do Judiciário, com o objetivo de apurar problemas 

relacionados à morosidade, transparência, mordomias e corrupção.  

A resposta a estes problemas, no entanto, só veio no ano de 2004, com o 

agravamento da crise, no qual os Presidentes da República, Luís Inácio Lula da Silva, 

 
3 Para ler o discurso do Senador Antônio Carlos Magalhães, acesse: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/pronunciamentos/-/p/pronunciamento/240069.  
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do STF, Nelson Jobim, do Senado, José Sarney e da Câmara, José Paulo Cunha, 

firmaram o I Pacto pelo Judiciário. O Pacto propugnava por um Judiciário mais 

democrático e republicano4. Com ele foi firmado um compromisso para a implantação 

de uma Reforma Constitucional do Judiciário, que resultou na aprovação da Emenda 

Constitucional, n. 45/2004, e na reforma legislativa infraconstitucional. 

A partir disso, diversas medidas foram tomadas como forma de conter a Crise 

e buscar organizar o Judiciário – mais transparência, modernidade administrativa, 

articulação institucional –, combatendo a lentidão na tramitação dos processos, 

facilitando o acesso e a diminuição da litigiosidade. Algumas delas, foram: a criação 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como um órgão gestor do Poder Judiciário; a 

reforma do sistema recursal e procedimental, levada a efeito até 2015, quando da 

aprovação do novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015; 

a reformulação no âmbito do processo do trabalho e processo penal, ainda que de 

forma tímida; a ampliação dos serviços das defensorias; a coerência entre as ações 

administrativas e as orientações jurisprudenciais, já pacificadas por meio de súmulas 

vinculantes; e o incentivo à aplicação de penas alternativas. 

No campo que interessa ao presente trabalho, historicamente percebe-se que 

este é o ponto no qual a informatização do Judiciário passou a ser tratada como uma 

política pública de Estado, não só de governo ou de administração específica de cada 

tribunal. Um dos compromissos firmados no Pacto foi a informatização de todos os 

setores da Justiça e o incentivo ao convênio entre órgãos públicos, visando a troca de 

informações e à cooperação. Com isso, a produção de dados e indicadores 

estatísticos, para que o Judiciário pudesse se conhecer e traçar projetos e políticas 

públicas internas, ocorreu e resultou no documento Justiça em Números e outros 

relatórios estatísticos do CNJ e de Tribunais. 

A partir de 2004, o Judiciário promoveu no Brasil um combate à Crise por meio 

de reformas normológicas, através de propostas de leis apresentadas ao Congresso, 

visando à desburocratização do processo civil, penal e trabalhista, e objetivando 

 
4 O movimento também foi em resposta a necessidade de modernização do Judiciário impostas pelas 
diretrizes do Banco Mundial, que no ano de 2004 exigiu que o Brasil oferecesse um sistema jurisdicional 
seguro e estável para aportes de investimentos estrangeiros, conforme: BANCO MUNDIAL. Brazil 
Making Justice Count Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil. Report, n. 32789-BR. 
Washington D.C.: Poverty Reduction and Economic Management Unit – Latin America and the 
Caribbean Region. 30 dez. 2004. Disponível em: < 
http://documents.worldbank.org/curated/en/625351468017065986/pdf/327890REPLAC 
EM10AS0PREVIOUS0RECORD1.pdf> 
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oferecer uma maior celeridade e um maior acesso à Justiça. Medidas para fortalecer 

o funcionamento dos tribunais e outras instituições judiciais ou do Estado ligadas a 

eles, ocorreram por meio de políticas públicas voltadas para uma mudança na gestão 

organizacional, como: melhoria de sistemas de informação e de capacitação de 

recursos humanos; criação de órgãos de controle externo e de possíveis atos de 

corrupção; proporcionar uma prestação dos serviços de forma mais eficaz. Por fim, 

ainda, no que tange à gestão dos tribunais e de seus orçamentos, a forma de acesso 

à carreira da magistratura, promoção, avaliação do desempenho dos juízes, sua 

remuneração e outras garantias funcionais, assegurando uma maior independência 

da atividade e do Poder Judiciário como um todo, estavam incluídas nas propostas.  

 

3.3 A INFORMATIZAÇÃO COMO RESPOSTA À CRISE DO JUDICIÁRIO 
 

Desde a Reforma do Judiciário, com a criação do CNJ, os tribunais passaram 

a fazer investimentos pesados em equipamentos de informática e sistemas de 

informação, o que caracterizou o marco inicial do Judiciário no desenvolvimento de 

uma política pública de informatização, cujo objetivo foi dar maior celeridade à: 

tramitação processual, redução de custos do Judiciário e efetividade da prestação 

jurisdicional (RAMOS, 2017, p. 85). 

Este período representa o fim da era da manufatura no Judiciário que se deu 

com o incremento do uso de tecnologias sustentadoras. 

 

3.3.1 O fim da manufatura e o início das tecnologias sustentadoras 
 

Após a criação do CNJ, alguns tribunais começam a desenvolver sistemas de 

processo eletrônico, como meio de comunicação e prática de atos processuais de 

juntada de peças em processos. Em um primeiro momento, com a oferta de acesso 

ao Judiciário pelo envio de petições e documentos pela Internet (peticionamento 

eletrônico) – como forma de substituição dos antigos fac-símiles e no qual as peças 

processuais era recebidas pelo cartório, impressas e juntadas aos autos dos 

processos físicos – facilitou a prática de atos processuais a distância com a 

certificação do horário de recebimento pelo sistema, como uma forma de garantia dos 

prazos. Sem embargo, por ser uma facilidade, o risco de o sistema estar acessível ou 
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não, por qualquer motivo, corria por conta do usuário, ou seja, quaisquer problemas 

de acesso aos sistemas não gerariam a prorrogação do prazo, visto a possibilidade 

de ele praticar o ato por meio físico, em horário normal de funcionamento do tribunal. 

O problema para acessibilidade ao Judiciário criado com o desenvolvimento 

destes sistemas foi que, praticamente, cada tribunal passou a adotar um sistema de 

peticionamento, ou de processo eletrônico, distinto do outro, regulando o seu uso por 

meio de normas internas com requisitos de acesso variados, tipo e tamanhos 

diferentes de arquivos, de softwares de navegação, de assinatura digital, horários de 

aceitação das petições etc. Alguns fizeram investimentos, com valores consideráveis 

aos orçamentos em sistemas precários, ultrapassados, com pouca vida útil. Esse foi 

o caso do Sistema Integrado de Protocolicação e Fluxo de Documentos Eletrônicos 

da Justiça do Trabalho (e-DOC), testado a partir de 2005, pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região (TRT4), e, após, aplicado no âmbito da Justiça do Trabalho em 

todo o Brasil. Esse sistema foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento 

de Dados (SERPRO), consumindo milhões do orçamento e nunca entregue de forma 

integral, pois ainda apresentava falhas que prejudicariam o acesso à Justiça e a sua 

finalidade, de facilitar o envio de peças pelo meio eletrônico. 

Os sistemas da época foram a base de desenvolvimento da fase seguinte do 

uso da tecnologia sustentável pelos tribunais, a implantação dos sistemas de processo 

eletrônico, cujas divergências a respeito da sua designação como processo (ou 

procedimento) eletrônico, processo virtual, processo digital ou outra, hoje já não são 

mais importantes, posto que o uso do termo processo eletrônico se popularizou. 

Esta fase inicial de implantação demonstra-nos a forma como a política pública 

de informatização do Judiciário foi malconduzida no Brasil, um dos países percursores 

no tema da implantação de sistemas de processo eletrônico. Vejamos as razões. 

Primeiro, porque o Brasil, com um tamanho continental, experimentava um grande 

problema de acesso à Internet, com poucas cidades com banda larga capaz de 

permitir o acesso seguro aos sistemas de processo eletrônico. Segundo, porque o 

recém-criado CNJ não tinha condições de impor uma política pública única de 

sistemas de processo eletrônico. Entre os 92 tribunais existentes no país, chegou-se 

a ter mais de 45 sistemas diferentes em produção, sendo que alguns, como os 

Tribunais de Justiça da Bahia (TJBA), do Ceará (TJCE) e do Mato Grosso (TJMT), 

possuíam três sistemas distintos, sem contar os utilizados por outros tribunais na 

mesma Unidade Federativa. Alguns deles, com requisitos de acesso totalmente 
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distintos, não permitiam que os usuários internos e, principalmente, os externos 

acessassem os diversos sistemas de um tribunal desde o mesmo computador, 

navegador e com a mesma configuração do JAVA5 para a assinatura Judicial. O 

Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), com sede em Brasília, em março de 

2018, por exemplo, mantinha em produção cinco sistemas diferentes (PJe, e-JUR, 

JEF virtual, PJD, JURIS) e com processos ativos tramitando em todos eles (CNJ, 

2018). 

A multiplicidade de sistemas, aliados às diferentes configurações de acesso a 

cada um deles e outros problemas pontuais, caracterizou-se como obstáculo de 

infraestrutura básica e tecnológica na implantação dos sistemas de processo 

eletrônico. O processo eletrônico passou a ganhar força em todos os tribunais 

nacionais, sendo o meio de acesso único e obrigatório em muitos deles e, muitas 

vezes, até mesmo antes de os sistemas estarem prontos para o uso seguro dos 

usuários internos e externos, como é o caso do Processo Judicial eletrônico (PJe), 

desenvolvido pelo próprio CNJ, como uma política pública de uniformização (RAMOS, 

2017, p. 130 e ss.). 

Esse é um dos pontos, que, por sua relevância fundamental, sempre refletiu a 

crise institucional do CNJ desde sua criação. Apesar de certo esforço, não conseguiu 

impor uma uniformização dos sistemas em todas as tentativas. A primeira delas 

começou no ano 2006, durante a presidência da então Min. Ellen Gracie, com o 

desenvolvimento do sistema PROJUDI, sigla de Processo Judicial Digital. Ele foi 

desenvolvido através dos códigos fontes do sistema PRODIGCON (PROcesso DIGItal 

no juizado do CONsumidor) e com a implantação de ferramentas do sistema e-Proc, 

do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.  

Logo que a iniciativa de desenvolvimento de um sistema único começou a ser 

desenvolvida, houve troca da presidência do CNJ, assumindo o Min. Gilmar Mendes, 

que, por sua vez, abandonou o PROJUDI. Gilmar Mendes buscou um novo sistema, 

que não logrou sair do papel, levando, inclusive, à descontinuidade da implantação e 

manutenção de novas versões do sistema nos tribunais que já haviam instalado o 

PROJUDI. Apenas o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) continuou com o 

desenvolvimento do projeto por anos. Outros tribunais que o instalaram mantiveram 

as versões antigas do sistema, correndo alguns riscos de segurança. 

 
5 O Java é uma tecnologia usada para desenvolver aplicações que tornam a Web mais atrativa e útil e 
segura; é uma linguagem de programação e plataforma computacional. 
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Foi apenas em 2009 que o CNJ começou o Projeto do PJe, com origem nos 

códigos fontes de em um sistema de processo eletrônico desenvolvido no Tribunal 

Regional da 5ª Região (TRF5) chamado Creta.  

O PJe foi instalado pela primeira vez em 2010, na Subseção Judiciária de 

Natal/RN. No ano de 2011 foi lançado oficialmente pelo Min. Cesar Peluso, então 

presidente do CNJ e do STF, como um marco para o Judiciário brasileiro (CNJ, 2011). 

A partir de 2012, a Justiça do Trabalho começou a implantar o sistema, disciplinado 

por meio da Resolução 94/2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). 

Também em 2012, a Justiça Federal aderiu ao projeto regulando a utilização do PJe, 

por meio da Resolução 202/2012, e, posteriormente, em 2013, somou-se a Justiça 

Eleitoral, que regulou, via Resolução 23.393/2013, a sua implantação a partir do ano 

de 2015. 

No ano de 2013, o CNJ alterou a norma disciplinadora do PJe, por meio da 

Resolução 185/2013. Ela impunha, no artigo 44, adesão dos Tribunais ao sistema por 

meio de vedação a sua criação, desenvolvimento, contratação ou implantação de 

sistemas ou módulos de processo eletrônico, salvo em caso de necessidade de 

correção naqueles que já estão em funcionamento ou justificada ao CNJ a sua 

necessidade pelo Tribunal. 

Também ali estava imposto que os Tribunais, em um prazo de 120 dias, 

formassem Comitês Gestores do PJe e estabelecessem planos e cronogramas de 

implantação a serem aprovados pela Presidência do CNJ, que deveriam começar a 

ocorrer a partir do ano de 2014 e se estender até 2016 e 2018, conforme o tamanho 

do tribunal. 

Esta foi mais uma tentativa frustrada de unificar os sistemas de processo 

eletrônico em torno ao PJe, já que na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual, 

ocorrida entre os dias 11 e 14 de dezembro de 2015, o CNJ entendeu por bem 

relativizar a aplicação do artigo 44, da Resolução 185/2013, e suspender a aplicação 

dos prazos do artigo 34. Com isso, possibilitou que os tribunais pudessem manter os 

sistemas que estavam em produção naquela data e que já estavam em avançado 

estágio de desenvolvimento, continuando assim, com as implantações que haviam 

sido suspensas com a edição da Resolução 1856.  

 
6 Aqui comenta-se a decisão proferida no Processo N. 0003686-39.2014.2.00.0000, de relatoria do 
Cons. Fernando Cesar B. De Mattos, em pedido proposto pelo TJSP. Na mesma seção foram julgados 
outros processos (http://www.cnj.jus.br/portalpje/tv-plenario-virtual/?sessao=377) com pedidos do STJ 
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A decisão teve por base parecer favorável da Gerência Executiva do 
PJe, que usou dentre outros, como argumento, a possibilidade de o 
Tribunal aderir ao Modelo Nacional de Interoperabilidade, MNI7, em 
um curto espaço de tempo, com completa homologação até 30 de abril 
de 2016, e com parcial homologação e aderência a ferramenta do 
Escritório Digital8, até o dia 30 de março de 2016. (RAMOS, 2017, p. 
113 -114) 

 

Percebe-se, com isto, uma flexibilização da política pública de uniformização. 

A partir deste momento, esta política passou a ser em torno do Escritório Digital, um 

projeto firmado em parceria entre o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil (CFOAB) e o CNJ, no final de 2014, durante a 200ª Sessão Ordinária do CNJ 

(CNJ, 2014). Naquele momento, a ideia era que ele integraria as diversas plataformas 

dos tribunais, via Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), possibilitando o 

acesso uniforme a todos os sistemas por parte dos usuários externos. O projeto nunca 

foi levado a efeito por problemas no MNI. 

 
(proc. 0004344-29.2015.2.00.0000), TRF2 (proc. 0004347-81.2015.2.00.0000), TRF4 (proc. 0004349-
51.2015.2.00.0000), TRF5(proc. 0004351-21.2015.2.00.0000), TJAL (proc. 0004353-
88.2015.2.00.0000), TJAP (proc. 0004354-73.2015.2.00.0000), TJCE (proc. 0004345-
14.2015.2.00.0000), TJES (proc. 004346-96.2015.2.00.0000), TJGO (proc. 0004348-
66.2015.2.00.0000), TJMS (proc. 0004350-36.2015.2.00.0000), TJRS (proc. 0003555-
64.2014.2.00.0000), TJSC (proc. 0004352-06.2015.2.00.0000) e TJTO (proc. 0004867-
75.2014.2.00.0000), que foram acolhidos no mesmo sentido e com o mesmo fundamento. 
7 O Modelo Nacional de Interoperabilidade é um padrão de comunicação para o intercâmbio de 
informações de processos judiciais e assemelhados entre os diversos órgãos de administração da 
Justiça e órgãos públicos e empresas privadas que serve para a implementação de ferramentas e 
aplicações diversas visando uma maior usabilidade de sistemas processuais, estabelecido pela 
Resolução Conjunta n. 3, de 16/04/2013. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-
informacao/comite-nacional-da-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-do-poder-judiciario/modelo-
nacional-de-interoperabilidade>. Acessado em: 15/01/2015. Segundo observações feitas pela 
Universidade de Columbia (2020): “Ao contrário do QEI, a documentação do MNI é limitada. Os 
fluxogramas de comunicação estão disponíveis, mas falta documentação em torno de sua visão, 
benefício, objetivo, definição, recomendações de ação, comprometimento e modelo de governança. 
Ademais, o tipo de interoperabilidade do MNI é limitado ao nível de sintaxe. Não há roteiro ou plano de 
ação disponível ao público para implantar o modelo. O MNI não esclarece quais protocolos de rede 
devem ser utilizados na comunicação entre computadores tampouco fornece no modelo uma 
padronização para esse nível de comunicação. Em segundo lugar, a falta de relacionamento entre o 
MNI e o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos 
do Poder Judiciário (MoReq-Jus) falha em definir os requisitos mínimos para os sistemas 
informatizados do Judiciário. Por fim, os tipos de interação com os tribunais, como Tribunal para 
Tribunal, Tribunal para Empresa e Tribunal para Cidadão, também não são apresentados pelo MNI.” 
Em outras palavras, o Modelo nacional de Interoperabilidade do CNJ apresenta falhas o que impede 
que sirva com eficiência ao propósito que se destina, principalmente por falta de robustez semântica 
(Silveira, 2015). 
8 Segundo o CNJ o “Escritório Digital do Processo Eletrônico 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”, que utiliza o 
Modelo Nacional de Interoperabilidade, MNI. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-
informacao/escritorio-digital>. Acessado em 15/01/2016. 
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Uma última tentativa de uniformização voltou a ser feita durante a gestão do 

Min. Dias Tóffolli, enquanto presidente do CNJ e do STF, durante o ano de 2019, mas 

novamente não obteve sucesso. Hoje, ainda existem no Brasil mais de 10 sistemas 

de processo eletrônico em produção nos 92 tribunais, sendo os mais usados: PJe, e-

SAJ, e-Proc, PROJUDI, e-STF e e-STJ. 

Sobre este ponto, ainda cabe salientar algumas questões importantes. A 

primeira delas é que a política de uniformização do PJe sempre foi uma ficção. Girou 

em torno, basicamente, ao nome da aplicação, pois cada ramo da Justiça adotou uma 

versão diferente do sistema e com algumas características de acesso distintas, 

caracterizando uma aplicação diferente como o caso do PJe-JT. Este foi utilizado na 

Justiça do Trabalho e funciona com um assinador digital (Shodó), diferente do que o 

desenvolvido pelo CNJ (PJe-Office), que, por sua vez, é uma versão diferente do PJe 

utilizado na Justiça Eleitoral. Ele apresenta diferenças em relação ao PJe usado na 

Justiça Comum – que é a mesma versão usada no CNJ e na Justiça Federal, cujas 

versões também diferem entre si. 

A segunda questão é que a política pública em torno do PJe sempre foi frágil, 

pois nem o STF – que é o tribunal cujo presidente em exercício é o presidente do CNJ, 

nem o STJ – tribunal superior com maior volume de processos – aceitaram fazer parte 

do projeto, mantendo sistemas próprios de processo eletrônico, respectivamente, o e-

STF e o e-STJ. 

Por fim, a terceira questão diz respeito ao processo eletrônico e a forma como 

foi implementado no Brasil atualmente. Segue o paradigma do processo físico, 

embora aplicado ao meio eletrônico, ou seja, ainda se pensa o processo eletrônico e 

se atua nele como se pensava e atuava no meio físico (papel), especialmente por uma 

questão de não adaptação dos usuários internos e externos. Esta postura também 

burocratiza o processo. Mesmo que haja ganho de tempo, com a eliminação de alguns 

atos e a automação de outros, como o caso da pilha de conclusão do processo (na 

entrada ou saída do gabinete do juiz), que deixaram de ser físicas e passaram a ser 

eletrônicas, impedindo a celeridade e replicando problemas anteriores. 

No entanto, destaca-se que a informatização não se desenvolveu somente em 

torno dos sistemas de processo eletrônico. Os Tribunais e o CNJ desenvolveram uma 

multiplicidade de sistemas informáticos satélites, que de alguma forma visam auxiliar 

à prestação jurisdicional, dando mais agilidade, diminuído custos, através de 

informações compartilhadas com diversos setores da sociedade, como, por exemplo, 



78 
 

os sistemas de pesquisa patrimonial (RENAJUD e BACENJUD), Malote Digital 

(implementado pela Resolução 100/2009), sistema de precatórios (implementado pela 

Resolução 303/2019), sistemas de monitoramento e fiscalização carcerária etc. 

Outros tipos de obstáculos ao acesso à Justiça também passaram a ser 

detectados a partir da informatização do Judiciário e da implantação de sistemas de 

processo eletrônico. Um exemplo são os obstáculos normativos, posto que cada 

tribunal passou a ter a sua norma interna de acesso aos sistemas, com regras distintas 

uma das outras, inclusive sobrepondo-se a Lei 11.419/2006 – que dispõe sobre a 

informatização do processo judicial –, ao vigente Código de Processo Civil e, algumas 

vezes, à própria CF. 

Também, percebe-se obstáculos culturais e intelectuais decorrentes da 

insegurança da mudança, que podem ser notados na forma como os usuários internos 

e externos do Judiciário passaram a atuar frente ao processo. Os obstáculos 

decorrerem do fato de que muitos tribunais sequer traçaram projetos na política 

pública de implantação dos sistemas, também não treinaram usuários externos, 

juízes, desembargadores, servidores, dentre outros, para a utilização dos seus 

sistemas, causando prejuízos em relação aos prazos e ao acesso. 

Por fim, obstáculos humanos decorrentes das condições de trabalho dos 

usuários no novo modelo não são infrequentes. Inexistem, no entanto, estudos 

conclusivos publicados que tratem dos efeitos do processo eletrônico sobre os atores 

do processo no Brasil. Estudo desenvolvido pelo CNJ, no ano de 2015, concluiu que: 

 
O foco do CNJ na quantidade de sentenças (super, hiper 
produtividade) compromete a qualidade. A visão de juízes 
“exterminadores de processos” não é produtiva e não considera a 
complexidade do ato de julgar para o qual é necessário tempo para a 
reflexão e maturação das ideias. Essa pressão pelo cumprimento de 
metas gera muito sofrimento, pois julgar não é igual a apertar um 
parafuso ou um botão. (CNJ, 2015a, p. 67) 

 

A nova forma de proceder dos atores no processo passou a se apresentar muito 

mais dinâmica, favorecendo o trabalho do magistrado e dos servidores, rompendo 

com a estrutura de morosidade existente, que, até então, estava baseada em pilhas 

físicas de processos conclusos em cartórios. Diante delas, o juiz determinava, com 

objetivo de alcançar as metas de produtividade a ele impostas pelo CNJ e pelo tribunal 

de jurisdição e de suas metas pessoais, a retirada de um número de processos que 
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conseguiria despachar em fluxo normal de trabalho, mantendo as demais nas pilhas 

que se avolumavam mais com a chegada de novos processos para análise. 

Sistemas de processo eletrônico substituíram esta dinâmica, eliminaram o 

tempo (morto) burocrático do processo, isto é, trocaram pilhas de conclusão por 

atividades no perfil do magistrado. Pela comunicação mais célere com os demais 

operadores, o processo despachado em um dia muitas vezes retornava ao perfil para 

ser despachado ainda no mesmo dia. As atividades, ou as pilhas eletrônicas, podem, 

portanto, pela velocidade de algumas respostas de todos os magistrados, se 

avolumarem com muito maior rapidez do que as físicas.  

Com o controle eletrônico do andamento dessas pilhas, o tribunal é conhecedor 

das atividades dos magistrados de uma forma quase que instantânea. Por via de 

consequência, a demanda de trabalho aumentou levando a diversos efeitos, como 

citados no estudo citado estudo do CNJ (“Trabalhar na magistratura, construção da 

subjetividade, saúde e desenvolvimento profissional”), do ano de 2015. Nessa 

publicação, destacam “o descontentamento e o sofrimento patogênico” (CNJ, 2015a, 

p. 68), visto não haver mais tempo para o aperfeiçoamento, troca de ideias e 

experiências. Aliado a esta nova dinâmica, de metas e da Justiça 4.0 – imposta pela 

pandemia (COVID-19), o sentimento de solidão e distanciamento, assim como a 

desarticulação do afeto e da cooperação e o acirramento das relações com os demais 

atores tornou-se notório entre os trabalhadores. 

Outras consequências à saúde também foram listadas pelo CNJ: agravamento 

de estados patogênicos, como LER/DORT, pressão alta, alcoolismo, diabetes, 

quadros depressivos, paranoides e sentimentos persecutórios, que levaram ao uso de 

medicamentos e aos afastamentos constantes dos servidores por licença saúde. Para 

o quadro, a aposentadoria precoce é outra consequência negativa e decorrente das 

mudanças (CNJ, 2015a, pp. 93 e 94). As soluções para uma crise podem acarretar 

novas crises da prestação jurisdicional e do cumprimento das metas.  

 

3.4 O INÍCIO DA ROBOTIZAÇÃO DA ATIVIDADE DO MAGISTRADO 
 

Neste item, após um breve histórico, abordo como o começo da robotização 

levou o Judiciário a um positivismo jurídico.  
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A demanda pela celeridade da prestação jurisdicional e pelo cumprimento de 

metas, como forma de baixar o estoque de processos, promoveu a primeira forma de 

robotização9 da atividade do magistrado, em meados da segunda década dos anos 

2000. Ela ocorreu por vias diferentes. O juiz passou a ser um mero revisor/assinador 

de decisões (por vezes nem isso) ou um replicador de suas decisões ou de terceiros. 

Como consequência da automação dos atos processuais cartorários e da 

diminuição de necessidade de pessoal houve deslocamento de pessoal do cartório 

para o gabinete do juiz, por meio de mão de obra precária, denominada mão de obra 

auxiliar (em 2021, 140.538, representando 52,74% do quadro de pessoal de 

servidores do Judiciário) (CNJ, 2022, p. 101). Ocorreu a contratação de estagiários 

(55.646, 20,89% do quadro de pessoal e 39,59% da mão de obra auxiliar) ou de 

terceirizados (24,80% do quadro de pessoal, 46,99% da mão de obra auxiliar) e, ainda, 

de conciliadores, juízes leigos e voluntários (18.840, 7,07% do quadro) (CNJ, 2022, p. 

94). 

A grande maioria da mão de obra, a título precário do Judiciário, tem a função 

de despachar, decidir, formular propostas de sentenças ou de votos, conforme o grau 

de jurisdição da atuação, levadas ao magistrado ou a alguém a quem ele deferiu 

poderes para aprovação e utilização ou não no processo.  

Alia-se a isso o fato de que ao final do ano de 2021, existia no Brasil uma 

vacância de 19,9% dos cargos de juízes, o que correspondia a 4.493 cargos vagos de 

um total de 22.528 cargos criados por lei, portanto 18.035 providos (CNJ, 2022, p 96). 

Esta média se mantém desde a criação do Justiça em Números, variando muito pouco 

de um ano para outro. A leitura destes números deve se juntar a de outros dados, 

como o fato de que durante o ano de 2021, a soma de todos os dias de afastamento 

dos 18.035 cargos providos resultou em uma taxa de 5,9% de absenteísmo, já que 

1.073 magistrados permaneceram afastados durante todo o ano por motivo de licença, 

convocação para atuar em outras instâncias ou outros (sem contar o período de 60 

dias de férias, recesso forense, e feriados). Como decorrência apenas 16.962 

magistrados efetivamente atuaram na jurisdição durante o ano (CNJ, 2022, 96), 

 
9 O termo robô aparece citado pela primeira vez na obra dos autores tchecos Karel Čapek e Josef 
Čapek RUR, Rossum’s Universal Robots, de 1920. Ele servia para designar máquinas com aparência 
humana que desempenhavam funções de autômatos (em tcheco robota). Tem significado que leva ao 
sentido de máquinas subservientes, e, por via de consequência, a realização de tarefas automatizadas. 
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perfazendo um déficit de 24,70% do seu quadro durante o ano, ou seja, o judiciário 

trabalhou com apenas 75,29% da mão de obra de magistrados. 

Há de se observar outros pontos sobre a prestação jurisdicional atual, em 

relação aos números apresentados. O primeiro é que há um déficit muito grande no 

quadro de pessoal de magistrados, gerando atraso da prestação jurisdicional e 

acúmulo de serviço para os magistrados que fazem a substituição dos cargos não 

providos e afastados, reforçando o estresse do grupo. 

O segundo, diz respeito ao grande número de contratações a título de mão de 

obra precária, principalmente aquela que trabalha no gabinete. Essas contratações 

possibilitaram que o juiz se distanciasse do processo sob a sua jurisdição, não tendo 

mais o controle sobre todas as suas fases processuais, prejudicando, assim, a ampla 

defesa, o contraditório e violando regras do devido processo, principalmente a do 

direito da parte de influenciar na decisão, pois quem julga (o auxiliar) não participou 

da instrução do processo.  

O terceiro ponto é que o juiz passou a ser um mero revisor/assinador de 

despachos, decisões, sentenças, acórdãos ou votos que foram formulados por 

terceiros, sem a mesma formação e experiência dele para a prática de tais atos, 

tampouco poderes para tal, já que não foram investidos nos quadros da magistratura 

na forma estipulada em lei e no inciso LII, do art. 5º, da CF. Tal prática viola, portanto, 

o princípio do juiz natural, que é uma atividade indelegável. Conforme decidiu o CNJ 

no processo n. PCA 0000303-58.2011.2.00.0000, o juiz “exerce o monopólio estatal 

da jurisdição e determinados atos são por ele indelegáveis para preservar-se tal 

premissa” (BRASIL, 2011).  

Ainda, essa precarização aliada a necessidade de celeridade também 

ocasionou na maior incidência de decisões com fundamentação ou motivação “per 

relationem”, ou de decisões referenciais ou replicadas. Nestas últimas, – como as 

conceitua Taruffo (2006, p. 365) "o juiz não elabora em um ponto decisório uma 

justificação autônoma ad hoc, mas se aproveita da justificação contida em outra 

sentença" ou em manifestação contida nos autos. São elas, portanto, as decisões na 

qual o juiz (e/ou, principalmente, o auxiliar) se vale do recorta e cola (Ctrl+c Ctrl+v) ao 

trazer fundamentação de outro processo ou mesmo contida nos autos para motivar a 

sua decisão. Tal fato viola a garantia processual da motivação da decisão judicial, 

prevista no art. 93, IX, da CF e, também, previstos no artigos 439 do CPC, e 315, do 

CPP. 
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Estes acontecimentos, por conseguinte, ocasionaram um empobrecimento da 

racionalidade das decisões e da argumentação, e proporcionaram o estabelecimento 

de um positivismo jurídico dado com a objetivação das decisões. Como resultado, 

tem-se a caracterização da automação da atividade humana jurisdicional ou o início 

da desumanização da atividade jurisdicional, visto que a atividade dos juízes passou 

a ser uma atividade robótica, caracterizando o que chamo de juízes-robôs 

assinadores. 

 

3.5 DAS TECNOLOGIAS SUSTENTADORAS ÀS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
 

Com o avanço das novas tecnologias e do início da sociedade informacional, 

opera-se, ao redor dos anos de 2014-15, a Revolução 4.0, ou a chamada Quarta 

Revolução Industrial (SCHWAB, 2016). Seu principal objetivo foi de promover a 

melhoria da eficiência dos processos, por meio da utilização, principalmente de 

sistemas cibernéticos aliados às redes computacionais capazes de processar 

gigantescos bancos de dados (BigData), computação em nuvem, interoperabilidade, 

IA e algoritmos matemáticos. 

O mundo, assim, passou a experimentar um avanço tecnológico exponencial, 

não linear, amplo, profundo e sistêmico (SCHWAB, 2016, p. 13), rompendo com os 

paradigmas até então vigentes, afetando todos os setores da sociedade, e, como não 

poderia deixar de ser, foi também notado no Poder Judiciário. As tecnologias 

sustentadoras até então empregadas, desde o final dos anos 90, foram 

gradativamente substituídas por tecnologias consideradas disruptivas. 

Diz-se disruptivas, porque as inovações introduzidas foram além dos modelos 

historicamente existentes. Elas implantaram, propuseram e forneceram um novo 

conjunto de valores, paradigmas, rompendo com o tradicional. Christensen e Bower 

(1995) afirmaram que estas inovações introduziram modelos muito diferentes 

daqueles historicamente valorizados, podendo ou não (dependendo do local), 

apresentarem perdas ou piores desempenhos em uma ou mais dimensões do produto 

ou serviço, causando, inclusive, uma dificuldade de reconhecimento pelos setores 

tradicionais (consumidores, usuários etc.). Elas provocam, portanto, uma cisão, ou 

descontinuação em determinadas formas de manifestação do comportamento social. 
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Como bem observou Schwab, sobre os impactos das inovações, “a escalada e 

a amplitude da atual revolução tecnológica irão desdobrar-se em mudanças 

econômicas, sociais e culturais de proporções tão fenomenais que chega a ser quase 

impossível prevê-las” (2016, p. 35), visto os seus impactos em todos os setores sociais 

e no indivíduo em si. 

A introdução destas inovações disruptivas no âmbito do Judiciário, tendeu 

justamente a atender uma demanda dos usuários, externos e internos, por uma 

prestação jurisdicional mais célere, possibilitando, à primeira vista, um maior acesso 

à Justiça, mesmo que o seu uso tenha resultado em grandes perdas à prestação 

jurisdicional e, por via de consequência, ao direito e a garantia fundamental do acesso 

à Justiça ao violar algumas de suas garantias individuais e estruturais. 

Antes de passar à análise da sua utilização pelo Poder Judiciário brasileiro, é 

necessário apresentar algumas definições dos instrumentos pelos quais esta 

Revolução se operou e provocou a disrupção. 
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4 AS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS E O ATUAL ESTADO DA ARTE 
 

Após os esclarecimentos anteriores, neste subitem proponho apresentar uma 

noção geral sobre os instrumentos de disrupção para uma melhor compreensão do 

estudo proposto.  

 

4.1 DEFINIÇÕES DOS INSTRUMENTOS DE DISRUPÇÃO 

 

Após os esclarecimentos anteriores, neste subitem proponho apresentar uma 

noção geral sobre os instrumentos de disrupção para uma melhor compreensão do 

estudo proposto.  

Schwab afirma que a Quarta Revolução Industrial 

 
[...] não diz respeito apenas a sistemas e máquinas inteligentes e 
conectadas. Seu escopo é muito mais amplo. Ondas de novas 
descobertas ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o 
sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias 
renováveis à computação quântica. O que torna a Quarta Revolução 
Industrial fundamentalmente diferente das anteriores, é a fusão destas 
tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. 
(2016, p. 16) 

 

Ainda que seu escopo seja muito mais amplo, o que possibilitou essa 

Revolução foram justamente as modificações econômicas e sociais experimentadas 

no final do século passado com o avanço tecnológico na área da comunicação, todas 

decorrentes da globalização e da afirmação do capitalismo de mercado mundial10.  

Tal fato, sem dúvida alguma, tem o seu marco com a entrada da sociedade na 

era da informação. Decorreu disso, uma maior capacidade do domínio dos dados, ou 

seja, maior capacidade de tratar dados (coletar, armazenar, processar, produzir, 

classificar, utilizar, acessar, reproduzir, avaliar e transmitir informações) de forma mais 

 
10 Por óbvio que a intensão do presente trabalho não é discutir o dilema dessa transição, mas tão 
somente os impactos dos usos dessas novas tecnologias no Judiciário quanto ao uso delas no processo 
decisório e substituindo o juiz humano. 
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dinâmica e exponencial, por meio de processadores velozes, menores e baratos no 

mercado. Estes instrumentos permitiram a interação entre os domínios físicos, digitais 

e humano. 

A evolução na capacidade de tratar dados possibilitou que as teorias de Alan 

Turing, formuladas na década de 50, em seu artigo “Computing Machinery and 

Intelligence”, pudessem ser comprovadas hoje. Por meio da Teoria da Imitação, 

Turing reformulou a pergunta crucial e ainda atual: “As máquinas podem pensar?” 

Para ele, a pergunta possui duas variáveis difíceis de serem respondidas 

filosoficamente por sua ambiguidade, quais sejam: definições de “máquina” e de 

“pensar”. A ideia de Turing foi, na época, questionar não se as máquinas poderão 

pensar, mas se elas farão o que nós, pensantes, podemos fazer? (HARNAD, 2008). 

Para Boeing (2020, p. 30), as máquinas devem ser avaliadas conforme “sua 

capacidade de mimetizar seres humanos”. 

Hoje essa resposta ainda é difícil. Os avanços do setor tecnológico fizeram com 

que as questões de Turing sejam atuais para pensarmos sobre os avanços 

experimentados no campo da IA. 

Não é tarefa fácil definir IA, uma vez que a matéria tem sido objeto de múltiplas 

interpretações, algumas vezes antagônicas entre si (RICH e KNIGHT, 1994, p. 3). A 

IA é um campo de estudo, uma disciplina não presa tão somente aos domínios da 

matemática, computação, robótica, ciências de dados, dentre outros, mas a um 

universo maior, porque trabalha também com linguagem, processos cognitivos etc.  

Para o fim do presente trabalho e de forma a simplificá-lo, IA pode ser entendida 

como um ramo da Ciência da Computação que tem por objetivo criar sistemas e/ou 

mecanismos tecnológicos, que buscam tentar imitar a inteligência11 humana para a 

prática de determinados atos. Dito de outro modo, são sistemas que, de uma forma 

mais rasa ou profunda, imitem a capacidade humana de conhecer, aprender, 

compreender, raciocinar com o objetivo de tomar decisões e resolver problemas 

específicos e muito mais rapidamente do que o próprio homem12. 

 
11 Tarefa complexa também é definir a inteligência humana, pois sempre dependerá do ponto de 
referência de quem a faz. Por exemplo, para a Associação de Psicologia Americana (2010, p. 521), a 
inteligência é “a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao 
ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão”.  
12 Conforme artigo 3º, inciso II, da Resolução N. 332/2020 do CONJ, modelo de inteligência artificial é 
“conjunto de dados e algoritmos computacionais, concebidos a partir de modelos matemáticos, cujo 
objetivo é oferecer resultados inteligentes, associados ou comparáveis a determinados aspectos do 
pensamento, do saber ou da atividade humana”. 
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Para funcionar, os sistemas de IA se fazem valer de várias outras tecnologias, 

conforme o fim a que se destinam, como por exemplo, computadores com grande 

capacidade de processamento de dados, grandes bancos de dados, modelagem de 

dados otimizadas e algoritmos13, que sequenciam as ações executáveis de forma 

precisa e não ambígua para alcançar os objetivos almejados. Os algoritmos podem 

ser programados quando seguem uma lógica de tarefas previamente definidas pelo 

programador. Também poder ser não programados, quando a programação inicial do 

algoritmo visa que este se reescreva conforme as necessidades encontradas no 

processamento para chegar aos resultados pretendidos, é o que se dá pelo 

denominado aprendizado de máquina. 

Dentre as diversas perspectivas da IA é comum a classificação que a divide em 

IA fraca (artificial narrow intelligence - ANI) e IA forte (artificial general intelligence - 

AGI). A principal diferença entre uma e outra está na capacidade de ‘raciocinar’, de 

fazer uso da lógica matemática computacional para estabelecer relações entre dados 

e tomar decisões per si, buscada com a IA forte – a qual me deterei a seguir –, como 

uma espécie de autoconsciência (como se fosse humana). Nela o algoritmo adquire 

tal capacidade, por meio de um processo de aprendizagem de máquina (machine 

learning) supervisionado ou não.  

Diz-se que é uma aprendizagem profunda (deep leaning) quando o processo 

de aprendizagem de máquina está baseado em redes neurais artificiais, que podem 

processar mais rápido um grande volume de dados que alimentam o sistema. Essa 

capacidade faz com que as máquinas, através do tratamento de dados coletados e 

armazenados em grandes bancos de dados, possam tomar decisões com uma 

acurácia muitas vezes bem maior do que a humana, e mais rápida, assim como podem 

fazer predições sobre determinados fatos e comportamentos, além de uma série de 

outras utilidades que superam, no tempo, a capacidade laboral humana. 

Desdobrando um pouco mais a classificação acima, a IA também pode ser 

classificada como: a) Inteligência Artificial Limitada (ANI), igualmente conhecida como 

IA fraca, e que consegue realizar tarefas complexas, através de um grande volume de 

dados e algoritmos programados. Ela se divide em duas sub categorias: a.1) 

máquinas reativas: que reagem aos comandos mas que não trabalham com grande 

 
13 Conforme art. 3º, inciso I, da Resolução N. 332/2020 do CNJ, algoritmo é “sequência finita de instruções 
executadas por um programa de computador, com o objetivo de processar informações para um fim específico”. 
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volume de dados; e a.2) memória limitada: um pouco mais avançadas que as reativas, 

pois trabalham com um volume de dados maior, baseados na escolha anterior do 

usuário, e respondem aos comandos do algoritmo para a tomada de decisões; b) 

Inteligência Artificial Geral (AGI), que apresenta um nível de inteligência humano, 

devido à aproximação de sua capacidade de resolver tarefas semelhantes àquelas 

realizadas pelos humanos. Utiliza-se de algoritmos não programáveis e aprende por 

meio de técnicas de machine learning. Este tipo de IA divide-se em: b.1) Máquinas 

cientes: que têm consciência do mundo ao seu redor e capazes de compreender 

estímulos recebidos para processar as informações; e, b.2) máquinas 

autoconscientes: que além de compreender o mundo ao seu redor, têm consciência 

de si mesmo, da sua existência como uma IA, característica que proporciona uma 

compreensão melhor dos estímulos que recebe e, com isso, reage de forma 

semelhante a capacidade humana; e c) Superinteligência Artificial (ASI), que ainda 

está no plano da ideia e estudo, mas é um objetivo a ser brevemente alcançado. Sua 

principal característica é que ela será superior a inteligência humana e terá a 

capacidade de executar tarefas hoje impossíveis aos humanos, inclusive no que diz 

respeito à forma de compreender o mundo. 

Porém, cabe ressaltar que, por mais forte que seja a IA, ela sempre atenderá a 

comandos preconcebidos por humanos, traduzidos em algoritmos. A racionalidade da 

máquina ainda está condicionada ao algoritmo, ao comando sequencial lógico nele 

contido. Ainda, essa habilidade dada a IA possibilita, de alguma forma, que a máquina 

apreenda a tomar decisões sozinha. 

Como observa LeCun: 

 
Estamos muito longe de ter máquinas que possam aprender as coisas 
mais básicas sobre o mundo da mesma forma que humanos e animais 
[...] em áreas específicas, as máquinas têm desempenho 
sobrehumano, mas em termos de inteligência geral não estamos nem 
perto de um rato. (2017) 
 

Estes instrumentos de disrupção, aliados ao avanço e barateamento das TICs, 

estão transformando a forma como o indivíduo se relaciona socialmente e com as 

instituições. Através delas, uma relação de dependência se estabeleceu devido às 

comodidades que ofereceram, que vão desde a desterritorialização e a 

destemporalidade, até a instantaneidade da comunicação, reafirmando a 

globalização. 
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A Quarta Revolução Industrial é, portanto, a era na qual os dados digitais 

possuem um papel altamente significativo, pois modificaram as relações de consumo, 

pessoais, econômicas, sociais, políticas e de poder, e na qual a própria noção de 

capitalismo passa por uma importante transformação. 

Atualmente, o mundo vive o início da era do capitalismo de dados ou do 

capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2019), ou, ainda, do dito panóptico digital (HAN, 

2017). Todos esses termos traduzem uma nova forma de capitalismo, no qual grandes 

corporações utilizam-se ou ‘aproveitam-se’ dos dados comportamentais dos sujeitos 

na Internet, ali disponibilizados gratuitamente através dos rastros, diretos e indiretos, 

decorrentes das atividades constantes da vida digital, para firmar negócios e, 

principalmente, impor e predizer comportamentos, traçando perfis dos indivíduos para 

diversos fins. 

O uso da Internet, com acesso relativamente facilitado a que muitos estão 

acostumados, seja navegando em páginas web, seja usando ferramentas de buscas, 

comprando produtos ou serviços, publicando em redes sociais, baixando ou utilizando 

aplicativos de smarthphones, tem como principal moeda de troca os dados da vida 

digital disponibilizados por empresas, instituições e funcionários. Esses dados, por 

sua vez, alimentam outros grandes bancos de dados e movimentam uma economia 

gigantesca, restrita não só ao mercado publicitário e de consumo, mas inclusive ao 

campo eleitoral, político e de controle social. 

Não somente grandes empresas, como Google, Amazon, Facebook, Twitter, 

Tik Tok e outras da área de tecnologia, controlam os dados pessoais de seus usuários. 

O mercado financeiro – um dos grandes ‘vilões’ do capitalismo – quem sabe um dos 

ramos do mercado que mais dados pessoais detém – passa hoje a trabalhar com 

dados como uma forma tão lucrativa quanto a do capital. Outrossim, governos, 

candidatos a cargos eletivos em eleições executivas e legislativas também 

entenderam a importância dos dados digitais para captar votos e manipular eleições, 

partidos políticos e pessoas. 

Esta estrutura de poder decorrente do tratamento de banco de dados pessoais 

defino como dadocracia, neologismo formado pelas palavras dado + cracia, do grego, 

poder. Dadocracia é, portanto, um termo que serve para designar uma forma de 

governar, controlar e/ou manipular os cidadãos pelos seus dados digitais, alocados 

na mão de poucos. Em virtude da ampla riqueza que tais dados representam ao 

capital, a tecnologia tem sido incentivada e utilizada por uma série de instituições e 



89 
 

empresas para atividades diversas, como mencionado. O uso da tecnologia de IA, por 

conseguinte, também induz pessoas a comportamentos e práticas sociais 

inconscientes. 

Quem é possuidor de tais dados digitais tem o que conceituo, neste trabalho, 

de Tecnopoder. Quando associados à utilização de ferramentas de IA, por meio do 

uso de algoritmos matemáticos, o poder conferido aos algoritmos digitais são e podem 

ser inúmeros, incalculáveis. Eles possuem a capacidade de decidir, impactar e 

influenciar o comportamento social e econômico de uma forma globalizada; a Internet 

não tem fronteiras e a captação de dados dá-se em nível global. 

Uma das consequências dessa posse de informações é a tendência cada vez 

maior ao monopólio, a concentração do capital, a diminuição de preços, a eliminação 

da concorrência e, obviamente, a concentração do poder (LEE, 2019, p. 176) de forma 

encoberta, isto é, não percebida tacitamente pelos usuários. Ao mesmo tempo que os 

dados geram produtividade e riqueza para muitos, outros tantos não a acessam da 

mesma forma, precarizando o mercado de trabalho, ampliando as desigualdades, a 

vulnerabilidade do indivíduo e a injustiça social. Dito de outro modo: 

 
A IA exacerba a desigualdade por dois motivos. Primeiro, ao assumir 
certas tarefas, amplia a competição entre humanos pelas restantes, 
diminuindo os salários e a renda obtida pelo trabalho versus a obtida 
pelos proprietários do capital. Segundo, as máquinas preditivas, como 
outras tecnologias relacionadas a computadores, são influenciadas 
por habilidades, de modo que as ferramentas de IA aumentam 
desproporcionalmente a produtividades de trabalhadores altamente 
qualificados. (AGRAWAL, GANS, GOLDFARB, 2019, p. 224) 

 

Posto isto, entende-se que os algoritmos não podem ser definidos de forma fria, 

como uma mera “sequência finita de instruções executadas por um sistema de 

computador, com o objetivo de processar informações para um fim específico”, 

conforme previsto no artigo 3º, inciso I, da Resolução n. 332/2020 do CNJ. Karen 

Yueng, aponta:  

 
[...] os cientistas sociais normalmente usam o termo como um adjetivo 
para descrever o conjunto sociotécnico que inclui não apenas 
algoritmos, mas também as redes computacionais nas quais eles 
funcionam, as pessoas que os projetam e operam, os dados (e 
usuários) sobre os quais agem, e as instituições que prestam esses 
serviços, todos ligados a um empreendimento social mais amplo e 
constituindo parte de uma família de sistemas autoritários de produção 
de conhecimento. (2018, p. 506) 



90 
 

 

Algoritmos, portanto, são construções sociais complexas, comprometidas com 

determinados resultados, que vão além de um simples código matemático e que no 

campo do Judiciário acarretarão novas e preocupantes formas de relações, quiçá 

retirando do Judiciário sua condição de neutralidade em relação as partes, por 

conhecê-las melhor do que elas se conhecem, devido aos dados pessoais 

armazenados e a capacidade de processá-los, tratá-los para diversos fins, que não só 

a mera utilização no processo para dar uma maior celeridade judicial. 

 

4.2 DAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS NA ESFERA JURÍDICA À JUSTIÇA 100% 

DIGITAL 
 

Feitas as considerações acima, cabe, neste subitem, voltar à análise da 

informatização do Judiciário brasileiro, considerando agora o emprego das tecnologias 

disruptivas, e buscar ofertar ao leitor uma visão do atual estado da arte da IA 

empregada pelo Judiciário no Brasil. 

A fase de implantação de sistemas de processo eletrônico, marco pioneiro para 

o começo de uma Justiça 100% digital, contribuiu com a celeridade na tramitação e 

na comunicação processual, levando a ganhos de tempo e economia ao Poder 

Judiciário, como já dito. Passada a implantação, os tribunais preocuparam-se em 

avaliar como a tecnologia da IA poderia ajudar na fase de decisão, grande gargalo do 

processo14. 

Assim sendo, começaram a ser desenvolvidos diversos projetos para o uso de 

IA no Poder Judiciário. Nota-se que, dá mesma forma que ocorreu quando da 

implementação de sistemas de processos eletrônicos, as iniciativas dos projetos não 

foram centralizadas em um órgão da Justiça, no caso, o CNJ15. No ano de 2020, o 

Brasil contava com mais de 64 projetos em 47 dos 92 tribunais brasileiros, quase todos 

 
14 No ano de 2018, quando do lançamento do projeto Victor, a Min. Cármen Lúcia, então presidente do 
STF declarou que “para classificar e analisar os cerca de 42 mil processos que chegaram ao STF no 
primeiro semestre, seriam necessárias quase 22 mil horas de trabalho de servidores e estagiários.” 
(STF, 2018)  
15 A Resolução CSJT nº 185, de 24 de março de 2017, no artigo 61, veda, sem a autorização expressa 
do CSJT, a criação de novas soluções de informática para o processo judicial e a realização de 
investimentos nos sistemas eventualmente existentes nos TRTs. 
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desenvolvidos por equipes internas (SALOMÃO, 2020), alguns com a participação de 

“start ups”. 

As ferramentas utilizadas pelos tribunais possuem finalidades variadas. 

Algumas delas são para: cadastro, distribuição entre julgadores, classificação e 

organização da informação, identificação de prevenção, cumprimento de mandados, 

agrupamento de casos por similaridade (julgamentos repetitivos), admissibilidade de 

recursos, jurimetria, conclusões sobre evidências, elaboração assistida de votos, 

laboração de minutas de decisões, despachos e sentenças, e manufatura de 

documentos (SALOMÃO, 2020, p. 27 a 63). 

Um dos principais projetos deste tipo é a plataforma Sinapses, desenvolvida 

em parceria entre o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e o CNJ. Sinapses entrou 

em operação a partir do ano de 2018, com o objetivo de gerenciar o armazenamento, 

treinamento supervisionado, controle de versionamento, distribuição e auditoria dos 

modelos de IA desenvolvidos pelos tribunais brasileiros. Essa plataforma foi instituída 

por meio da Resolução Nº 332, de 21/08/2020, e dispõe sobre ética, transparência e 

governança na produção e no uso de IA no Poder Judiciário, dentre outras 

providências. No artigo 10, inciso III, a Resolução Nº 332 obriga que os órgãos do 

Poder Judiciário (descritos no artigo 92 da CF) depositem seus modelos de IA no 

Sinapses, como forma de tentar centralizar os desenvolvimentos de novas 

tecnologias. Foi um marco de uma política pública direcionada ao trabalho conjunto 

dos tribunais em torno da matéria. 

Paralelo a essas iniciativas, outros projetos começaram a ser traçados no 

âmbito do CNJ, em parceria com os Tribunais Superiores brasileiros e o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Todos com o objetivo de 

proporcionar um maior acesso à Justiça e celeridade nos processos, englobados em 

torno ao Justiça 4.0. Esta última, reiterando seus objetivos, procura criar soluções em 

quatro eixos distintos: 1. Inovação e tecnologia: por meio da implementação de 

soluções disruptivas; 2. Prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e 

recuperação de ativos, valendo-se de um melhor gerenciamento de informações 

constantes em bancos de dados; 3. Gestão de informação e formulação, implantação 

e monitoramento de políticas judiciárias visando a promoção dos direitos humanos; e, 

4. Fortalecimento de capacidades institucionais do CNJ, por meio de transferência de 

conhecimentos e soluções entre o CNJ e os órgão do Judiciário que visem possibilitar 
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maior segurança jurídica, sustentabilidade dos projetos e eficiência na prestação 

jurisdicional (CNJ, 2021). 

No primeiro ano de implantação, o projeto contou com a adesão de 100% da 

Justiça Federal, 100% da Justiça do Trabalho, 59% da Justiça Eleitoral, 33% da 

Justiça Militar e 96% da Justiça Estadual. Foram conduzidos estudos para conhecer 

e diagnosticar a realidade tecnológica dos tribunais, com o escopo de: integrar o 

projeto Justiça 4.0 e a adesão a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br); 

analisar e propor plano de capacitação de integridade e compliance nos tribunais; e 

auxiliá-los, visando o saneamento de dados que comporão a Base Nacional de Dados 

do Poder Judiciário (DataJud) – fonte primária do Sistema de Estatística do Poder 

Judiciário, conforme previsão da Resolução CNJ Nº 331/2020 e da Portaria CNJ Nº 

160/2020 (CNJ, 2022). 

Em termos de soluções, a partir de agosto de 2021, o projeto passou a contar 

com a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, que viabilizou a política de 

disseminação do processo eletrônico no país e contou com sete serviços 

estruturantes, dentre os quais destacam-se: 1. O Sinapses, acima tratado; 2. o 

CODEX, que promete ser o grande Big Data de informações processuais e contidas 

em processos, pois extrai, indexa e centraliza informações destes via IA; 3. O Sniper, 

sistema que cruza informações de base de dados abertas e fechadas buscando 

vínculos societários, patrimoniais e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas (como 

forma de buscar a solução para o gargalo das execuções de sentenças); e 4. o 

DataJud, que prometeu ser o Big Data de dados de processos, despachos, decisões 

e sentenças do Judiciário. 

Além disso, e, principalmente, como consequência da necessidade do 

distanciamento social decorrente da pandemia da COVID-19, iniciada em 2020, o CNJ 

implantou políticas públicas designadas a melhor atender o cidadão durante este 

período, como o Balcão Virtual. Este se traduziu, desde então, no dever dos tribunais 

de manter ferramentas de comunicação, principalmente de videoconferência, para 

atender aos externos (advogados, partes e demais atores) como se estivessem sendo 

atendidos presencialmente nas varas, e foi regulado pela Resolução CNJ Nº 

372/2021.  

Ainda, o sistema de e-Court - Justiça 100% Virtual - foi implementado e 

regulado pela Resolução CNJ Nº 345/2020. Através dele foi e ainda é possível que os 

atos processuais com necessidade de comparecimento presencial das partes possam 
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ser feitos por meio de videoconferência. Hoje já são 7,4 mil serventias no Brasil (CNJ, 

2022, p. 12), de um total de 22.271 de primeiro e de segundo grau existentes (CNJ, 

2021, p. 16). 

Também está sendo implementado um sistema de Multiportas, que tem sua 

gênese no pensamento de Frank Sander (1976). Ele se traduz na possibilidade de o 

Judiciário ofertar outras formas de solução de conflitos, que não apenas a via do 

processo judicial, como já previsto na legislação brasileira, em especial no novo 

Código de Processo Civil (CPC), Lei 13.105/2015, e outras leis esparsas. A tecnologia, 

em especial a IA, tem tido um papel fundamental nos processos por meio de 

instrumentos, como as possibilidades de aplicações das denominadas ODRs (Online 

Dispute Resolutions), que nada mais são do que meios (portas) alternativos de 

solução de conflitos em um ambiente totalmente digital, variando suas formas de 

acordo com as necessidades dos usuários. 

Sobre o termo multiportas, utilizado pelo judiciário como forma de facilitar o 

acesso à Justiça, por meio de novas políticas públicas, ele se revela uma propaganda 

algo enganosa. Logo após abrir novas portas de acesso, valendo-se da tecnologia 

existente, o Judiciário fecha essas mesmas portas. Isto ocorreu com a política pública 

do processo eletrônico, que pouco após a implantação dos sistemas teve o meio físico 

fechado, passando a exigir a obrigatoriedade de acesso pelo meio eletrônico, 

caracterizando uma certa exclusão digital de idosos que não se adaptaram, de cegos 

e de deficientes visuais. Os sistemas não estavam preparados para interoperar com 

aplicações voltadas a tal público, dentre outras situações. 

Todas estas iniciativas mencionadas não são exclusivas do Brasil. Seguem 

uma tendência mundial de aplicação de novas tecnologias de informação e 

comunicação (NTICs) no Judiciário, proporcionando o acesso pleno do cidadão pelos 

meios eletrônicos. Elas visam alcançar um dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) traçados pelas Nações Unidas para o ano de 2030, Agenda 2030, 

que no número 16 refere: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.” No item 16.3 

refere a necessidade de “Promover o Estado de Direito, em nível nacional e 

internacional, e garantir a igualdade de acesso à Justiça para todos”16 (ONU, 2015). 

 
16 A Agenda 2030 foi incorporada pelo STF por meio da Resolução 710/2020, que institucionalizou o 
Grupo de Trabalho, e que desenvolveu uma ferramenta tecnológica denominada RAFA 2030, Redes 
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Apesar de suas vantagens, o uso destas tecnologias disruptivas podem 

apresentar uma série de obstáculos às garantias individuais e estruturais do acesso à 

Justiça, conforme será analisado nos itens e subitens a seguir. 

 

4.3 O INEGÁVEL PARADOXO DO BENEFÍCIO DO USO DA TECNOLOGIA DIGITAL 

PELO JUDICIÁRIO 
 

Diante das aplicações postas em prática pelas NTCIs, o Judiciário, interna e 

externamente, passou a ser avaliado de acordo com a escala de automação de seus 

serviços prestados. Tal decisão seguiu o exemplo da Comissão Europeia para a 

Eficiência da Justiça (CEPEJ, 2020), que conforme relatório de avaliação (Evaluation 

of Judicial Systems) da Justiça Europeia, previu pontuação para o uso de NTICs pelos 

tribunais, e, no Brasil, o CNJ traçou metas de digitalização e automação para os 

tribunais, atribuindo pontuação de qualidade aos que possuem índices maiores de 

realização destas tarefas.  

O relatório Doing Business (2019, p. 116), desenvolvido pelo Banco Mundial e 

que tem como objetivo o aconselhamento para novos negócios em grande escala e 

em nível global, apresenta como um dos itens de avaliação dos países a automação 

dos serviços judiciais, de acordo com a possibilidade que eles possuem de protocolar 

petições por meio eletrônico, pela prática de atos de comunicação processual, 

inclusive citação pelo meio eletrônico; pelo pagamento de custas e demais encargos 

via meio eletrônico; e pelas publicações de decisões em meios oficiais de fácil acesso. 

Ser 100% digital, portanto, tende a dar uma maior celeridade processual, 

necessária para resolver o atual gargalo concernente à eliminação do tempo 

burocrático do processo (ainda que aumente o gargalo na fase decisória quanto às 

decisões interlocutórias, assim como às terminativas). O judiciário passa a funcionar 

24 horas por dia, permitindo o protocolo de peças e novos processos a qualquer 

momento, desde que o usuário tenha acesso à Internet. Audiências e sessões dos 

tribunais podem ser feitas a distância sem a necessidade de deslocamentos das 

partes, diminuindo custos. Os atos de comunicação processual também passam a ser 

feitos por meio eletrônico, poupando tempo com citações pessoais e intimações. Os 

 
Artificiais Focadas na Agenda 2030, auxilia os servidores e magistrados através da comparação 
semântica, nos ODSs da agenda. (STF, 2022) 
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atos administrativos processuais podem ser, assim, totalmente automatizados, 

certificados e assinados. 

A transformação de cortes 100% virtuais e a automação do processo fez com 

que tribunais brasileiros não necessitassem mais, por exemplo, de prédios imensos 

para armazenar grandes volumes de autos. No Rio Grande do Sul, nas comarcas nos 

quais os processos já estão quase totalmente digitais, o Tribunal de Justiça (TJRS) 

vem implantando novos foros adequados estruturalmente à realidade digital, com uma 

diminuição de 15% dos custos de construção das unidades a serem lançadas (TJRS, 

2022). 

Além da possibilidade de se ter disponível uma estrutura menor e ganhar 

celeridade, outro benefício a ser destacado é o que diz respeito ao quadro de pessoal 

necessário. Essa nova forma da Justiça resolve um dos maiores problemas atuais do 

Judiciário estadual, a falta de contratação de servidores devido aos limites impostos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar 101/2000. Ambas 

preveem o limite de gastos com pessoal pelos Tribunais em 6% da Receita Corrente 

Líquida do Estado (art. 20, inciso II, alínea b), visto que a automação gerará uma 

diminuição drástica de pessoal necessário para atender a burocracia processual, 

podendo os valores economizados serem destinados, inclusive, ao aumento 

proporcional dos salários dos servidores, ou, até mesmo, a outras rubricas. 

Sendo assim, não resta dúvida que: 

 
As NTCIs apresentam um enorme potencial de transformação do 
sistema judicial, tanto na administração e gestão da justiça, na 
transformação do exercício das profissões jurídicas, como na 
democratização do acesso ao direito e à justiça. No que respeita à 
administração e gestão da justiça, as novas tecnologias podem ter um 
efeito positivo na celeridade e eficácia dos processos judiciais. Podem, 
por exemplo, substituir tarefas rotineiras, permitir um controlo mais 
eficaz da tramitação dos processos, melhorar a gestão dos recursos 
humanos, das secretarias judiciais e das agendas judiciais, permitir o 
envio de peças processuais em suporte digital, facilitar o acesso às 
fontes de direito e, por essa via, ajudar os operadores judiciais a 
conhecer e a interpretar o sistema jurídico, para muitos operadores 
judiciais, cada vez mais complexo. 
No que respeita à democratização do acesso ao direito e à justiça, as 
novas tecnologias de informação possibilitam mais circulação de mais 
informação e, portanto, um direito e uma justiça mais próximos e mais 
transparentes. Por exemplo, facilitam o acesso a bases de dados 
jurídicos, a informações fundamentais para o exercício de direitos, e 
possibilitam o exercício fácil de um conjunto de direitos e de deveres 
dos cidadãos. É, hoje, possível, através de redes eletrônicas, 
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apresentar requerimentos, receber informações, pagar determinadas 
taxas ou impostos, ou mesmo consultar processos. (SANTOS, 2005) 

 

Se a transformação do exercício das profissões jurídicas e a democratização 

do acesso ao direito e à Justiça se resolve pela implementação dos sistemas, persiste 

a questão dos juízes e seu trabalho neste contexto. Podem ser eles substituídos por 

robôs-juízes com o propósito de diminuir, ou por fim, o gargalo existente quanto ao 

ato de decidir? E isso será feito com acurácia?  

Alguns acreditam que sim. Para eles o emprego de robôs-juízes, ainda que 

apenas com o propósito de proferir propostas de decisões, interlocutórias ou 

terminativas, levaria a uma efetividade maior do princípio da razoável duração do 

processo, que por muitos anos foi visto como um dos grandes motes da crise do 

Judiciário. 

A acurácia é definida como o nível de exatidão dos resultados obtidos pela 

tecnologia. Na atualidade, em algumas situações, ela costuma ser bem maior do que 

a atividade humana para decidir sobre algo. Um exemplo é o Victor, IA desenvolvida 

pelo STF, que faz leitura dos mais de 80.000 recursos recebidos anualmente pelo 

Tribunal. Victor identifica quais processos estão vinculados aos temas de repercussão 

geral. Servidores não máquinas normalmente levam em torno de 44 minutos para 

fazer esse trabalho, enquanto Victor o faz em 5 segundos e com uma acurácia de 

95%, bastante maior do que a humana – capaz de eliminar, em média, 10.000 

recursos/ano no processo de seleção (STF, 2021). 

Embora a ideia de que o uso de NTCIs, digitalização do processo e automação 

dos serviços do Judiciário, levem a um conceito de maior possibilidade de acesso à 

Justiça e maior qualidade da prestação jurisdicional, isso não necessariamente 

exprime a realidade. O uso de NTCIs, como única forma de acesso ao Judiciário, pode 

provocar a exclusão digital de alguns grupos da população.  

Recente notícia publicada no jornal Folha de São Paulo (2022) deixou claro que 

uma Justiça 100% digital, não a multiportas, poderá prejudicar o acesso à Justiça. O 

artigo evidencia que as dificuldades que o Brasil possui com a infraestrutura básica 

de acesso a Internet – desde a qualidade da rede, falta de equipamentos de qualidade 

para acesso a Internet, problemas de configurações de sistemas etc., também 

pontuadas por Moreira e Brandino (2022) – distancia do Judiciário cada vez mais a 

população de baixa renda. Ou seja, isso aumenta o abismo existente entre classes e 
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a vulnerabilidade da camada mais pobre da população sem acesso às NTICs ou com 

acesso mínimo e sem conhecimento de como usá-las. 

Quando se fala de utilizar sistemas de IA no processo de tomada de decisões 

judiciais, o paradoxo complexifica-se, tornando-se mais preocupante, visto não haver 

debate profundo e transparente sobre essas questões. Conforme mencionado na 

European Ethical Charter, sobre o uso da IA em sistemas judiciais e seus ambientes: 

 
Enquanto seus apoiadores destacam seus ativos em termos de 
transparência, previsibilidade e padronização da jurisprudência, suas 
críticas apontam para as limitações e o viés de raciocínio dos 
softwares atualmente no mercado. Os riscos inerentes a essas 
tecnologias podem até transcender o ato de julgar e afetar elementos 
essenciais do funcionamento do Estado de direito e dos sistemas 
judiciais, aos quais o Conselho da Europa está particularmente ligado. 
(CEPEJ, 2018, p. 15) 

 

Assim, acredita-se que a implantação de projetos de inovação tecnológicas, 

desprovidos de políticas públicas amplas e capazes de lidar com os seus resultados 

negativos, gera novas situações de riscos aos menos favorecidos social e 

economicamente (BECK, 2011). Se não previstas ou minimizadas, uma exclusão cada 

vez maior da camada mais vulnerável da população ocorrerá (e/ou já ocorre).  

 

4.4 A POLÍTICA PÚBLICA DE IMPLANTAÇÃO DA IA NO JUDICIÁRIO 
 

A política pública em torno a implantação de modelos de IA no Judiciário 

brasileiro tomou um caminho completamente diferente da política pública relativa à 

implantação de sistemas de processo eletrônico pelos tribunais no início do século. 

Naquele período, conforme comentado acima, que começou pouco antes da criação 

do CNJ, os tribunais começaram a desenvolver e colocar em produção sistemas de 

processo eletrônico de forma desordenada, no qual cada tribunal desenvolvia o seu 

projeto, seja por meio de pessoal próprio, ou pela contratação de empresas, e que 

culminou em uma pluralidade de sistemas, com gastos exorbitantes, na maioria das 

vezes traduziam-se em verdadeiros obstáculos, ou até mesmo em barreiras ao acesso 

à Justiça por não atenderem os requisitos mínimos de eficiência e segurança para o 

qual foram desenvolvidos. 
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Com a criação do CNJ, que passou a ter como uma das principais funções 

constitucionais o desenvolvimento das políticas públicas do Judiciário e o seu 

planejamento estratégico, com práticas para a modernização e a celeridade da 

prestação jurisdicional, e, ao contrário do que se estabeleceu naquele período (pouco 

antes e logo a seguir de usa criação), quando se começa a pensar no uso de IA no 

Judiciário, a partir do ano de 2017, ele já está suficientemente estruturado e forte, e 

toma a iniciativa de regrar o uso da IA pelos tribunais (antes mesmo que o legislativo 

tome a iniciativa a nível nacional) e traçar programas de ação no sentido de aproximar 

e articular o apoio dos tribunais, visando uma atuação colaborativa entre o Conselho 

e os Tribunais, e o desenvolvimento de uma política conjunta. 

Cabe ressaltar, antes de tecer comentários sobre a política judiciária em torno 

da IA, que o CNJ optou, desde a implantação do PJe como sistema de processo 

eletrônico único, por criar e desenvolver suas soluções processuais ao invés de 

contratar serviços de terceiros. Com isso, ainda que em alguns momentos a decisão 

tenha causado problemas na condução da política pública, por falta de recursos 

financeiros e humanos, o CNJ assumiu o ônus e o investimento, determinando como 

ele será feito, com qual velocidade, de acordo com as possibilidades, dos recursos e 

o grau de eficiência a ser exigido. 

Por outro lado, percebe-se que, desde o ano de 2019, a iniciativa do CNJ foi de 

centralizar a política pública para o desenvolvimento de aplicações e modelos de IA 

no Judiciário, para não repetir o mesmo erro anterior, criando ecossistema 

colaborativo para a troca de informações e de tecnologia entre os tribunais, evitando 

o desperdício de tempo, de valores e de mão de obra no desenvolvimento de 

ferramentas com funções semelhantes em um ou outro tribunal. 

A primeira medida tomada, ainda na gestão do Ministro Dias Toffoli, foi a 

criação do grupo de trabalho destinado à elaboração de estudos e propostas voltadas 

a preparação de normas sobre ética, transparência e governança na produção e no 

uso da IA no Judiciário, por meio da Portaria CNJ n. 197, de 22 de novembro de 2019. 

Os trabalhos, no entanto, foram prorrogados pela Portaria CNJ n. 78, de 20 de maio 

de 2020. 

O grupo de trabalho era integrado por oito membros, dos quais, seis tinham 

ligação com o Poder Judiciário, por suas atividades como Conselheiros, magistrados 

ou servidores. Apenas dois membros eram de fora, sendo um Professor Adjunto da 

Universidade de Brasília e outro Consultor Legislativo do Senado Federal. A formação 
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do grupo espelha bem a forma como o CNJ sempre formou grupos de trabalho e 

comitês gestores, com expressiva maioria de magistrados e servidores de alguma 

forma ligados ao Conselho, e mínima, e, no caso nenhuma presença de 

representantes de outros setores da Justiça, como no caso, a advocacia, o Ministério 

Público Estadual e Federal, Defensoria Pública, dentre outros que poderiam ser 

citados e chamados ao debate para torná-lo mais transparente e democrático, posto 

que, de alguma forma a ausência de grupos externos ao Judiciário limita a discussão. 

A atividade do grupo deu origem a Resolução CNJ n. 332, de 21 de agosto de 

2020, que trata sobre a ética, a transparência e a governança na produção e no uso 

de IA no Poder Judiciário. Na parte introdutória, a Resolução deixa clara a ideia de 

uso da IA no processo de tomada de decisão, sem, contudo, referir-se a qual tipo de 

decisão será aplicada. Isto permite, como decorrência da previsão genérica, que ela 

seja aplicada a qualquer tipo de decisão no processo, desde as de simples logística 

processual até as decisões terminativas. 

Considera que a sua implantação deve ser compatível com os “Direito 

Fundamentais” e atender aos “critérios éticos de transparência, previsibilidade, 

possibilidade de auditoria e garantia de imparcialidade e justiça substancial”, além de 

preservar a “igualdade, a não discriminação, a pluralidade, a solidariedade e o 

julgamento justo, com a viabilização dos meios destinados a eliminar ou minimizar a 

opressão, a marginalização do ser humano e os erros de julgamento decorrentes de 

preconceitos”. (CNJ, 2020) 

O texto introdutório ainda faz considerandos sobre a necessidade de utilização 

da IA “com vistas à promoção da igualdade, da liberdade, da justiça” de forma a 

“garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana” (CNJ, 2020), sempre respeitando 

os direitos, princípios e garantias previstos na Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e menciona que tem como seu texto base a 

Carta Europeia de Ética sobre o Uso da Inteligência Artificial em Sistemas Judiciais e 

seus ambientes, visto haver ausência de legislação no Brasil sobre o tema. 

A Resolução possui 31 artigos, divididos em dez capítulos e possui definições, 

comandos e conceitos abertos, como forma de permitir uma ampla interpretação sem 

comprometer o seu texto. No Capítulo I apresenta de forma ampla as finalidades do 

uso da IA no Judiciário (artigos 1º e 2º) e as definições pertinentes à matéria, como 

forma de melhor esclarecer pontos abordados no decorrer do texto (art. 3º). 
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No seu Capítulo II preconiza a compatibilidade e o respeito aos Direitos 

Fundamentais (art. 4º), prevendo que a utilização de modelos de IA devem “garantir a 

segurança jurídica” de forma que permita o “respeito a igualdade de tratamento aos 

casos absolutamente iguais” (art. 5º), observada a relevância em termos de 

representatividade das amostras dos dados utilizados e “as cautelas necessárias 

quanto ao uso de dados sensíveis e que tratem de segredo de justiça”, sempre em 

consonância com o disposto na LGPD (art. 6º). 

No Capítulo III, ela trata da questão da não discriminação ou do problema do 

enfrentamento decorrente da constatação de viés das decisões decorrentes do uso 

de IA. No seu artigo 7º determina que as decisões por IA devem “auxiliar no julgamento 

justo”, preservando “a igualdade, a não discriminação, a pluralidade e a 

solidariedade”, de forma a oportunizar a eliminação, ou ao menos minimizar, “a 

opressão, a marginalização do ser humano e os erros de julgamento decorrentes de 

preconceito”. 

Antes de entrar em produção, está preconizado que o modelo de IA deve ser 

treinado para evitar a existência de viés e ser homologado (sem mencionar por quem) 

de forma a “identificar se preconceitos ou generalizações influenciaram no seu 

desenvolvimento” (art. 7º, § 1º). Trata da ocorrência de viés discriminatório na 

concepção e desenvolvimento do modelo de IA, diferente do viés dos dados. Em 

ambos os casos, ainda que este último não apareça regulado pela norma, “deverão 

ser adotadas medidas corretivas” (art. 7º, § 2º), e, no caso de não ser possível corrigir 

o problema, o modelo deve ser descontinuado com o consequente registro e as razões 

que levaram a tal decisão (art. 7º, § 3º). 

O Capítulo IV dispõem sobre a publicidade e transparência, apresentando a 

definição de transparência nos incisos que seguem sem, contudo, ser totalmente 

transparente no que concerne a elementos importantes do desenvolvimento e 

produção de um modelo de IA, como a questão de seu funcionamento básico, 

publicidade dos códigos fontes, possibilidade de auditoria externa, entre outros 

questionamentos formulados no decorrer da tese. Trata apenas da divulgação 

responsável a respeito da LGPD; “indicação de objetivos e resultados pretendidos 

pelo uso de determinado modelo de IA”; “documentação dos riscos indicados e 

indicação dos instrumentos de segurança e controle para seu enfrentamento”; e do 

direito a explicação auditável por autoridade humana, especialmente se se tratar de 

decisão judicial (art. 8º).  
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Tem-se uma transparência não muito clara, deixando ao arbítrio, do CNJ e dos 

tribunais, alguns pontos importantes sobre a accountability dos modelos empregados. 

A matéria volta a ser tratada no Capítulo IX da Resolução, que prevê a necessidade 

de a prestação de contas causar um “impacto positivo para os usuários finais” 

(internos e externos) “e para a sociedade”. Ela deve compreender, tão somente: o 

nome dos responsáveis pelas ações e prestação de contas; os custos envolvidos em 

todo o processo desde a pesquisa até a produção do modelo de IA; a existência ou 

não de colaboração de agentes externos ao judiciário; os resultados pretendidos e os 

que foram realmente alcançados; e a demonstração efetiva da publicidade quanto à 

natureza do serviço, técnicas utilizadas, desempenho do sistema e riscos de erro (art. 

25). 

Nos últimos anos, em todas as ocorrências verificadas sobre segurança de 

dados, sistemas e aplicações dos tribunais, têm demonstrado não respeitar regras 

mínimas de transparência e accountability no que se refere a gestão de risco. A melhor 

forma de tratar o problema seria, sem dúvida alguma por meio da análise dos 

requisitos de transparência, com relação a concepção, projeto, desenho, regras de 

negócio e de tratamento, de desenvolvimento, e de implantação da aplicação, bem 

como da representatividade dos dados formadores do banco de dados, prevista no 

artigo 6º, por meio de um Comitê formado por especialistas, cuja a representatividade 

seja paritária entre todos os atores do direito, usuários internos e externos, bem como 

a sociedade civil. 

No Capítulo V a norma prevê a questão da governança e do controle de 

qualidade dos modelos desenvolvidos pelos tribunais, centralizando no CNJ a 

governança sobre os desenvolvimentos (art. 9º), que devem a ele ser informados 

desde a fase de pesquisa e de o modelo ser depositado no Sinapses, para 

conhecimento do Conselho e possibilidade de atuação comunitária e colaborativa no 

seu desenvolvimento e produção. Ainda acrescenta que será vedado, por qualquer 

órgão jurisdicional, qualquer iniciativa que vise o desenvolvimento de modelo já 

existente e com os mesmos objetivos (art. 10). 

O seu artigo 11 estabelece o dever de o CNJ de publicar, em seu sítio na web, 

a relação dos modelos de IA desenvolvidos ou utilizados pelos órgãos do Poder 

Judiciário. O dispositivo utiliza o termo “publicará”, dando um sentido do dever de dar 
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publicidade, como uma forma de transparência, ao menos em relação ao nome dos 

projetos em desenvolvimento.17  

Todos os modelos em desenvolvimento deverão ter Interface de Programação 

por Aplicações (API) “que permitam a utilização por outros sistemas”, cujo padrão será 

definido pelo CNJ, facilitando assim, também o desenvolvimento colaborativo por 

parte de todos os tribunais e CNJ (art. 12). 

O Capítulo VI trata da política de segurança dos dados usados em modelos de 

IA prevendo o básico, principalmente no sentido de que esses dados não sejam 

alterados (art. 14), destruídos, modificados, extraviados, acessados ou transmitidos 

por usuários não autorizados (art. 15), respeitando os padrões consolidados de 

segurança da informação (art. 16). 

O Capítulo VII versa sobre o controle dos usuários internos (membros do 

judiciário, magistrados, servidores) e externos (demais atores), prevendo que os 

modelos deverão “assegurar a autonomia dos usuários internos” para fins “de 

incremento” e que as propostas apresentadas pela IA não serão vinculativas, o que 

significa dizer que não terão eles (usuários internos) a obrigação de aproveitá-las (art. 

17). Fica clara, assim, a intenção de uso das ferramentas de IA para fins de decisão, 

com caráter não obrigatório aos juízes. 

No que diz respeito aos usuários externos, estes terão sempre o direito à 

informação, com linguagem clara e precisa, inclusive sobre o caráter não vinculante, 

quando as decisões de seus processos decorrem de modelos de IA (art. 18), com 

explicação dos passos que conduziram ao resultado (definição da “técnica utilizada”), 

sempre supervisionado pelo magistrado competente (art. 19). 

 O Capítulo VIII prevê a necessidade de que todas as etapas do processo de 

desenvolvimento de sistemas de IA pelo Judiciário (art. 20, §1º) seja levado a efeito 

por grupos interdisciplinares, não apenas restrito ao seu pessoal de Tecnologia da 

Informação (art. 20, §4º), além de ele ser formado por membros com “diversidade, no 

 
17 A princípio, a publicação deveria ser feita na página da Plataforma Sinapse 
(https://www.cnj.jus.br/sistemas/plataforma-sinapses/), no item “Modelos Disponíveis” 
(https://www.cnj.jus.br/sistemas/plataforma-sinapses/modelos-disponiveis/_), mas nesta página se 
obtém a informação de que “a lista completa dos modelos disponíveis é encontrada no Repositório 
Nacional de Projetos de Software e Versionamento de Arquivos (Git.Jus), plataforma de TI utilizada 
pelos tribunais para compartilhar sistemas satélites, módulos, aplicativos para dispositivos móveis ou 
quaisquer outras soluções computacionais construídas para interação com o PJe”, e ao clicar sobre o 
termo “a lista completa dos modelos disponíveis”, o usuário é enviado a uma página que para acesso 
ao repositório necessita de registro e login e senha. Os dados contidos na página parecem 
desatualizados e não são de fácil compreensão. (acesso feito em: 28 set. 2022) 
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seu mais amplo espectro, de gênero, raça, etnia, cor, orientação sexual, de geração, 

dentre outras características individuais” (art. 20), que “somente poderá ser 

dispensada mediante decisão fundamentada”, sobretudo no caso de ausência nos 

tribunais de pessoal que atenda a previsão do dispositivo (art. 20, §2º). 

Neste ponto, a análise da Resolução CNJ n. 332/2020 merece uma importante 

observação. Ao mesmo tempo que ela assegura a necessária participação em todas 

as etapas do projeto de grupos interdisciplinares e de uma diversidade no seu amplo 

espectro, como forma de buscar combater o viés desde a concepção do projeto, a 

norma não prevê a necessária presença de representantes de todos os atores do 

judiciário, que podem ser afetados pelos resultados do projeto, como a advocacia - 

que no judiciário é o mais importante representante da cidadania, assim como a 

defensoria pública, o ministério público etc. Com isso, mais uma vez demonstra a 

forma antidemocrática, não paritária, impositiva de como são levadas a efeito as 

políticas públicas do Judiciário como um todo, podendo caracterizar um viés de classe 

desde a concepção dos projetos. 

O artigo 21, por sua vez, trata das vedações em todas as etapas do 

desenvolvimento de sistemas de IA no Judiciário, antevendo que elas devem ser livres 

de preconceitos, respeitando sempre a dignidade e a liberdade do pessoal envolvido 

nos trabalhos (art. 21, I) por meio de atividades que não impliquem riscos ou prejuízos 

aos seres humanos através de tomada de decisões com equidade entre o grupo (art. 

21, II), afastando o sectarismo ou qualquer viés que possa comprometer o trabalho 

(art. 21, III).  

A gestão da política pública, como dito acima, é centralizada no CNJ, devendo 

todo tribunal que tiver alguma iniciativa a respeito comunicar ao Conselho, e, como 

forma de evitar desperdícios, velar pela sua continuidade (art. 22). Uma vez iniciado 

pelo tribunal o projeto e antes de sua conclusão, este somente poderá encerrar o 

mesmo, quando ele violar os termos da Resolução, ou comprovadamente for inviável, 

sem condições de readequação (art. 22, § 1º). 

Unicamente as iniciativas de desenvolvimento, que se utilizem de técnicas de 

reconhecimento facial, deverão ser previamente autorizadas pelo CNJ (art. 22 § 2º), 

sendo desestimuladas (não vedadas) as iniciativas de uso na área penal, 

principalmente as que tratam de modelos de decisões preditivas (art. 23). Não há 

restrições ao uso de IA na área penal no que concerne à gestão processual, triagem 

de processos, cálculos de penas, prescrição ou verificação de reincidência (art. 23, § 
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1º), caso no qual não deverá indicar uma conclusão mais prejudicial do que a tomada 

de decisão por um juiz (art. 23, § 2º). 

O artigo 24 da Resolução consagra o entendimento do CNJ na construção de 

uma política pública em um ambiente colaborativo (art. 24, II) e transparente (art. 24, 

III) entre os órgãos do Poder Judiciário (e outros segmentos do setor público e da 

sociedade civil, art. 24, IV). Isto tudo através da utilização, preferentemente, de 

softwares de códigos fonte abertos, que possibilitem uma interoperabilidade entre os 

diversos sistemas existentes.  

Para tal o CNJ desenvolveu o PDPJ-Br, Plataforma Digital do Poder Judiciário 

Brasileiro, instituída pela Resolução CNJ n. 335, de 29 de setembro de 2020, que 

também regula a política pública de governança e gestão do Processo Judicial 

Eletrônico (PJe) e o mantém como sistema prioritário do CNJ. Com isso, impede que 

outros sistemas venham a ser desenvolvidos, mas permite a continuidade dos em 

produção desde que: adiram as regras de interoperabilidade, permitam o 

desenvolvimento colaborativo, e depositem seus módulos e evoluções no PDPJ-Br 

(art. 16). Isto posto, faz com que os tribunais e o CNJ não tenham uma dependência 

tecnológica do setor privado, tanto por questões de segurança como por questões 

orçamentárias. 

O PDPJ-Br tem como principal objetivo transformar o PJe e demais aplicações 

do Judiciário em uma plataforma multisserviço, moderna, colaborativa, em nuvem, 

com autenticação uniformizada, interoperável, cuja governança foi regrada pela 

Portaria CNJ n. 252, de 18 de novembro de 2020. Os critérios e diretrizes técnicas 

para o processo de desenvolvimento de módulos e serviços estão regulados por outra 

Portaria do CNJ, a de n. 253, de 18 de novembro de 2020, a qual teve o Grupo de 

Trabalho de revisão de código-fonte das soluções utilizadas nela instituído pela 

Portaria CNJ n. 131, de 5 de maio de 2021. 

Outras plataformas que integram o Programa Justiça 4.0 também devem ser 

citadas. A mais importante é a já comentada plataforma Sinapses, de 

armazenamento, de treinamento supervisionado, de controle de versionamento, de 

distribuição e de auditoria dos modelos de IA utilizados no Judiciário, regulada pela 

Portaria CNJ n. 271, de 04 de dezembro de 2020. Além dela, há a do CODEX, 

ferramenta associada ao Sinapses e que trabalha na extração de dados estruturados 

ou não dos processos em tramitação no Brasil. Seu objetivo é formar um grande banco 

de dados (data lake) de informações processuais para ser utilizado pelas mais 
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diversas aplicações do Judiciário e, principalmente, para os modelos de IA em 

desenvolvimento (citado pela Portaria CNJ n. 118, de 13 de abril de 2021, que dispõe 

sobre o portfólio de soluções de tecnologia da informação e comunicação e serviços 

digitais do CNJ). Outra é o DataJud, Base Nacional de Dados do Poder Judiciário. 

Sua característica é ser um banco de dados responsável pelo armazenamento 

centralizado dos dados e de metadados processuais, todos relativos aos processos 

físicos ou eletrônicos, públicos ou sigilosos dos tribunais do Brasil. Este foi instituído 

pela Resolução CNJ n. 331, de 20 de agosto de 2020. 

Estas quatro plataformas formam o principal ecossistema do Judiciário para a 

produção de IA. 

Por fim, a Resolução CNJ n. 332/2020, tem como seu penúltimo capítulo, o IX. 

Ele antes das disposições transitórias, trata da prestação de contas e da 

responsabilização, abordando a matéria de forma ampla, determinando a punição de 

responsáveis por violação ao disposto na Resolução (art. 26), além da comunicação 

imediata ao CNJ de todos os eventos adversos no uso da IA (art. 27). 

Importante citar que a regulamentação do uso da IA no âmbito do Poder 

Judiciário é feita pela Portaria CNJ n. 271, de 04 de dezembro de 2020, com 21 artigos 

distribuídos em oito capítulos. O mais importante no seu texto, para fins do presente 

trabalho, é a definição de IA para fins da aplicação da norma, que além da já 

apresentada, engloba “soluções para automação dos processos judiciais e 

administrativos e de rotinas de trabalho da atividade judiciária” (art. 2º, parágrafo 

único, I) e para análise de dados do Poder Judiciário (art. 2º, parágrafo único, II). 

Ainda, de “apoio à decisão e elaboração de minutas de atos judiciais em geral” (art.  

2º, parágrafo único, III). 

Interessante que o artigo 12 desta Portaria determina que “os modelos de 

inteligência artificial utilizados para auxiliar a atuação do Poder Judiciário na 

apresentação de análises, de sugestões ou de conteúdo devem adotar medidas que 

possibilitem o rastreamento e a auditoria das predições realizadas no fluxo de sua 

aplicação”, sem, contudo, especificar como será feito o rastreamento e a auditoria, 

tampouco se ambos poderão ser requeridos por usuários externos ao sistema, visto 

que a norma parece ser de aplicação aos tribunais no desenvolvimento de modelos 

de IA. 

Neste sentido, há de se analisar alguns pontos relevantes.  
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Primeiro, o de o Judiciário englobar no conceito de IA as ferramentas de 

automação, ou os denominados RPAs (Robotic Process Automation) – automação de 

processos com o uso de robôs. Estes, propriamente não se encaixam na definição de 

IA por não serem inteligentes, uma vez que apenas executam tarefas para as quais 

foram programados, mesmo que seja comum juntar o RPA ao conceito de IA, muito 

mais com um caráter de propaganda do que no seu sentido técnico, que é o que o 

Judiciário faz com alguns modelos de inteligência artificial, como a já citada Elis, 

Victor, e a grande maioria dos modelos em desenvolvimento e produção. 

O segundo, e mais importante, é que toda a norma sobre IA do Judiciário, até 

então analisada, trata apenas da construção de modelos para uso em processos de 

tomada de decisão. Isto colabora com o até então dito e o que será tratado a seguir e 

deixa claro o grande objetivo da política pública de IA levada a efeito. Ainda que ela 

trate em diversos pontos do uso na gestão de processos, na fase de instrução 

processual, para fins de estatísticas, e para tantas outras possibilidades de sua 

aplicação, o foco está na tomada de decisão, seja por meio de propostas, seja através 

de sugestões de decisões, ou outro nome que se possa dar ao documento resultado 

do processamento dos dados com o fim de decidir.  

Com isso, o que se busca ao usar a IA no Judiciário é a substituição dos atuais 

juízes-robôs (humanos) pelos robôs-juízes (algoritmos). Essa prática, sem dúvida 

alguma, trará reflexos nas garantias individuais e estruturais do acesso à Justiça, 

conforme ficará claro, quando da análise do paradoxo dos robôs-juízes. 

Sendo assim, o Judiciário ficou à frente dos demais poderes, ao normatizar 

sobre o uso de IA pelos órgãos do Poder Judiciário.  

Hoje há três projetos de lei (PL) em tramitação no Brasil, o PL 5051/2019, de 

autoria do Podemos, e de iniciativa do Senado, que em sete artigos “estabelece 

princípios para o uso da inteligência artificial no Brasil”. Ele prevê a necessidade de 

respeito aos direitos e garantias fundamentais, além da garantia de proteção a 

privacidade e dos dados pessoais, a transparência, a confiabilidade e a possibilidade 

de auditoria dos sistemas e a supervisão humana. O destaque do projeto é a previsão 

do artigo 4º, que prevê que sistemas de IA para fins de tomada de decisão serão, 

sempre, auxiliares à decisão humana, logo supervisionados por um humano e a forma 

de supervisão deve ser compatível “com o tipo, a gravidade e as implicações da 

decisão submetida aos sistemas de Inteligência Artificial”. No § 2º, está previsto que 
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a responsabilidade civil, decorrente dos danos da utilização dos sistemas de IA, será 

do supervisor. 

 O PL 21/2020, de autoria do Partido Democrático Trabalhista (PDT), de 

iniciativa da Câmara dos Deputados e aprovado em Sessão de 29/09/2021, foi 

encaminhado, para apreciação do Senado e “estabelece princípios, direitos e deveres 

para o uso de inteligência artificial no Brasil, e dá outras providências”. Possui 16 

artigos, e no seu artigo 2º traz uma série de definições quanto à IA aos agentes de 

artificializa. Prevê a existência de agentes: de desenvolvimento (“todos aqueles que 

participam das fases de planejamento e design, coleta e processamento de dados e 

construção de modelo; de verificação e validação; ou de implantação do sistema de 

inteligência artificial”, art. 2º, I); de operação (“todos aqueles que participam da fase 

de monitoramento e operação do sistema de inteligência artificial”, art. 2º, IV); e de 

partes interessadas (“todos aqueles envolvidos ou afetados, direta ou indiretamente, 

por sistemas de inteligência artificial”, incluindo os agentes de inteligência artificial, art. 

2º, V). 

Traça, ainda, fundamentos, objetivos e princípios do uso da IA no Brasil, 

estabelecendo um diálogo com a Lei Geral de Proteção de Dados, no que diz respeito 

ao direito à informação e à explicação, e outros diretos das partes interessadas e 

deveres dos agentes de artificializa. Prevê diretrizes para a adoção de IA no setor 

público, com a necessária política de governança, capacitação, interoperabilidade e 

uso transparente e ético dos sistemas. 

Por fim, o PL 872/2021, de autoria do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 

também de iniciativa do Senado, “dispõe sobre o uso da inteligência artificial” de uma 

forma muito mais aberta que os anteriores, posto que prevê apenas fundamentos, 

princípios, objetivos e diretrizes para o uso da IA no setor público e privado sem 

apresentar regras, mas exibindo princípios em cada um dos itens abordados. 

Com a chegada do PL 21/2020, do PDT, ao Senado para apreciação, a mesa 

diretiva da casa determinou o apensamento dos projetos para análise em conjunto. A 

partir de abril de 2022 foram realizadas audiências públicas com a participação de 

especialistas na área de direito, das ciências da informação e outros setores da 

sociedade civil, para “elaborar um substitutivo aos projetos, com o objetivo de 

estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para regular o 

desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil” (STJ, 2022). 
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Outro ponto de grande importância a ser analisado, concernente às políticas 

públicas de IA no Judiciário, é o qual o reflexo negativo que trarão no modelo de 

Justiça que se tem hoje e o que se terá amanhã, após a sua implantação. Essas 

políticas públicas são impositivas e, portanto, refletem, uma vez mais, a forma não 

democrática como o Judiciário as conduz, caracterizadas por imposição, não por 

construção participativa como os atores, usuários dos serviços prestados. 

Percebe-se, ainda, que as medidas de transparência, auditabilidade e 

accountability, previstas na Resolução CNJ n 332/2020, são mínimas, precárias e não 

respondem aos principais interrogantes tratados a seguir, sobre sistemas, regras dos 

algoritmos, representatividade do banco de dados etc. 

 

 

. 
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5 O PARADOXO DOS ROBÔS-JUÍZES: REFLEXOS DO NOVO POSITIVISMO 
(TECNOLÓGICO) NAS GARATIAS INDIVIDUAIS E ESTRUTURAIS DO ACESSO À 
JUSTIÇA 

 

Diante do exposto, é inegável que o Judiciário está frente a um paradoxo ético, 

talvez um novo aspecto da Crise, congênita, agora representada por um discurso 

antagônico, no que diz respeito ao uso das novas tecnologias de IA. 

Todos os projetos de IAs, para o Judiciário, que estão sendo desenvolvidos e 

implementados servem para obter benefícios, em especial, à desburocratização da 

tramitação, por dar efetividade ao princípio da duração razoável do processo e por 

diminuir drasticamente o acervo de processos existentes. Enquanto política púbica, 

visa resolver dois pontos principais da Crise, e, como resultado, proporcionar uma 

melhoria do acesso à Justiça. Todavia, isto ainda não ocorre. 

Não resta dúvida de que a IA poderá trazer benefícios na fase de instrução do 

processo. Mas, quando se trata de uso destes mecanismos na fase decisória – no que 

concerne às decisões interlocutórias ou às terminativas –, dever-se-á ter muito 

cuidado sobre as “melhorias” previstas na sua aplicabilidade. As decisões robóticas 

trazem aparentes vantagens em relação a uma possível racionalidade no processo 

decisório (maior que a humana), quanto à rapidez, efetividade, acurácia e igualdade 

(RESTA, 2019, p. 218), mas não são enunciadas por juízes humanos.  

Decisões proferidas por meio de robôs-juízes, usando algoritmos, podem ter 

reflexos negativos no direito fundamental de acesso à Justiça. Acesso aqui entendido 

como o direito a uma ordem jurídica justa (WATANABE, 1988, p. 128) e não apenas 

de possibilitar o acesso ao Poder Judiciário. Se o acesso à Justiça se tornar 

particularizado a alguns, os algoritmos poderão levar à violação das garantias 

individuais e estruturais e a desumanização da prestação jurisdicional, criando um 

positivismo jurídico (ou um necropositivismo, ou, ainda, um positivismo tecnológico), 

impondo riscos aos direitos e garantias fundamentais a todos que dele poderiam 

usufruir equanimemente. 
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Neste sentido, algumas questões necessitam ser discutidas sobre a 

humanização da tecnologia IA e a desumanização da prestação jurisdicional, bem 

como as suas consequências. 

 

5.1 A HUMANIZAÇÃO DA TECNOLOGIA X DESUMANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL 
 

Ao mesmo tempo que se constata a humanização e maior inteligência das 

máquinas, por imitarem mais e mais o homem, o uso das NTICs está causando certa 

desumanização das relações sociais e a capitalização dos dados individuais. A 

sociedade utiliza-se de máquinas para se comunicar rápida e facilmente em distintos 

âmbitos, por conseguinte, fornece mais informações sobre hábitos, preferências, 

ideias, consumo e contatos pessoais de todos. Isto se configura como um problema 

crucial no âmbito do Jurídico.  

Além da dependência que essa prática cria no cotidiano, a posse de uma 

imensidão de dados pessoais pode objetivar novo modo de controle ou regulação 

social, de domínio de mercados, de despertar necessidades consumistas e de moldar 

condutas políticas (TROUDI, 2018). Todas estas ‘possibilidades’, via NTICs, quase 

sempre estão pouco claras aos seus usuários.  

Na prestação dos serviços jurisdicionais não poderia passar algo diferente. 

Historicamente, o processo de esvaziamento dos foros vem ocorrendo como 

consequência do uso de sistemas de processo eletrônico. Fato que se acentuou muito 

com as medidas tomadas pelo Judiciário para manter o acesso à Justiça durante os 

períodos de distanciamento social, necessários na pandemia (nos anos de 2020 a 

meados de 2022).  

Dois bons exemplos desta medida são o projeto do Balcão Virtual e o projeto 

de Justiça 4.0, ambos já citados. Essas medidas fizeram com que as relações entre 

os usuários internos e externos do Judiciário se fragilizem. Atores passaram a ser 

desconhecidos uns dos outros, pois as relações cujo contato físico fora outrora 

importante (por exemplo, como meio de prova no processo), fosse agora, em algum 

sentido, desnecessário ou desprezado.  

Não são só as relações entre as partes do processo que estão se 

desumanizando. O processo como um todo tem igual problema. Se de um lado, o juiz 
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é um sistema inteligente, de outro, as partes são “coisificadas” e o processo torna-se 

um dado a ser exterminado (concluído) em nome da celeridade. Esse sistema imprimi 

e representa uma lógica capitalista, neoliberal, de dados na prestação jurisdicional. 

Neste sentido, dizem Costa e Maia: 

 
[...] é de se ter em linha de conta que o Órgão Judicante se encontra 
inserido dentro de uma sociedade neoliberal, marcada pela inclusão 
da lógica do mercado em todas as esferas da vida. Isso significa dizer 
que o modo de funcionamento desse poder também é passível de 
sofrer influência dessa lógica. Não por outra razão, cada vez mais o 
modelo de gestão do Judiciário parece estar associado a uma batalha 
pela busca de números, de metas e de resultados, lançando a um 
segundo plano as próprias pessoas, que passam a ser vistas, antes 
de tudo, como objetos; correndo-se o risco de que o fim precípuo do 
Poder Judiciário, de promover a justiça à luz dos direitos da população, 
acabe por ser desfigurado. (2021, p. 3) 

 

Os autores supracitados caracterizam a política pública de implantação da IA 

do Judiciário como neoliberal, justificando essa assertiva pela adoção de um controle 

de metas baseado na concorrência e na produtividade quantitativa, em nome de um 

maior acesso à Justiça. O tribunal que mais produzir e cumprir as metas impostas 

(dentro de uma racionalidade instrumental do custo/benefício) ganhará selos de 

qualidade, sem levar em conta a real efetividade da prestação jurisdicional, tornando-

a apenas mais um produto. 

Há assim, portanto, uma lógica inversa a que deveria ser empreendida, já que 

o acesso à Justiça se traduz no acesso à ordem jurídica justa e não à ordem jurídica 

exata, decorrente da acurácia dos algoritmos. Troca-se a lógica jurídica pela lógica 

matemática. 

Em vista disso, questiona-se como as especificidades dos casos serão 

consideradas nas peças jurídicas? Ramos e Netto colocam em pauta a qualidade dos 

julgamentos via as IAs: 

 
[...] compete ao Poder Judiciário, em primeiro lugar, a resolução dos 
conflitos sociais a ele apresentados e a realização da Justiça por meio 
do exercício da Jurisdição. Desse modo, de nada valerão decisões 
proferidas de modo célere, mas construídas apenas com base em 
critérios e modelos predefinidos, pois elas não serão adequadas às 
particularidades existentes em cada caso concreto e não solucionarão 
o litígio de forma satisfatória. (2020, p. 137)  
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Sabendo-se disso, vale a pena renunciar o componente humano no ato de 

decidir? 

  

5.2 ROBÔS-JUÍZES ALGORÍTMICOS VS. JUÍZES-ROBÔS ASSINADORES 
 

Pode parecer uma hipótese remota renunciar hoje o componente humano no 

ato de decidir, contudo, ele vem ocorrendo e de duas formas. Uma delas foi abordada 

no item 3.4 do presente trabalho, quando da análise da desumanização da atividade 

jurisdicional como consequência da crise do Judiciário e da necessidade de celeridade 

dos julgamentos. Tal fato conduziu a precarização da atividade de decidir dos juízes, 

sub-rogada aos voluntários, estagiários e assessores. O juiz passou a ser um mero 

conferidor e assinador de documentos, quando não delega também a sua assinatura 

digital para um assessor de sua confiança. Estes mecanismos de automação foram o 

princípio da robotização e da inclusão de uma lógica capitalista, nos moldes fordianos, 

do ato de decidir e que implantou no Judiciário aquilo que tem sido denominado, por 

mim, como juízes-robôs assinadores. 

Discorrendo sobre o início da política pública de desenvolvimento de sistemas 

de IA no Judiciário, Boing e Rosa (2020, p. 95 e ss) classificaram os robôs-juízes mais 

utilizados conforme o tipo de aprendizado de máquina, da seguinte forma: 

 

a) Robô-classificador: tem como sua principal função a classificação e seleção 

de documentos (normas, textos, doutrina, leis) empregados em decisões 

humanas. Fazem a classificação de processos por assuntos semelhantes, para 

fins de sobrestar a tramitação daqueles casos que estão pendentes de 

julgamentos com vinculação de precedentes, como os sistemas Victor, do STF, 

Athos e Sócrates, do STJ. Este último, por exemplo, é capaz de analisar mais 

de 100.000 processos em menos de 15 minutos. São esses robôs, 

normalmente, ferramentas de baixa complexidade, pois necessitam de 

intervenção humana no ato de decidir sobre os resultados encontrados, como 

de utilização ou não dos resultados na fundamentação da decisão em 

preparação pelo magistrado, estagiário ou assessor que poderá discordar da 

classificação dada pelo robô. 
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b) Robô-relator: tem como principal função extrair e condensar informações de 

um ou uma série de documentos, identificando na estrutura as diversas partes, 

como a narrativa dos fatos, a fundamentação legal, a jurisprudência e doutrinas 

citadas, os pedidos e as causas de pedir, as estruturas argumentativas, 

conforme o interesse. O sistema necessita ser um pouco mais complexo, 

utiliza-se de técnicas de deep learning para fazer o trabalho de mineração e 

relação de ideias e sintetização argumentativas, além de identificação de 

partes, dentre outros conteúdos conforme valor. O robô-relator tem a 

capacidade também de elaborar uma decisão que será proposta ao magistrado, 

que pode aceitar ou não a proposta, funcionando, portanto, como um assessor 

do juiz. O robô Clara, exemplo deste tipo, é utilizado pelos tribunais brasileiros. 

Foi desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) em 

parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), elabora 

decisão depois de ler os documentos do processo.  

Neste caso, a intervenção humana se dá na possibilidade de o juiz poder aceitar 

ou não a sugestão apresentada pela IA. Em concordância, basta assinar o 

documento; se discordar, poderá refazer todo o documento ou apenas as 

alterações que achar pertinente. Isso significa que a utilização ou não do 

documento será sempre de responsabilidade humana. Segundo os autores 

Boing e Rosa, (2020, p. 100), os robôs-relatores atuam também no campo da 

jurimetria, i. e., na predição de decisões dos tribunais, com uma acurácia 

significativa. 

 

c) Robô-juiz: possui complexidade maior que o robô-relator, posto que o 

resultado da operação gerará uma decisão judicial no processo sem a 

intervenção humana na sua elaboração. Assim, a ideia é que se há não 

concordância com a decisão judicial proferida pelo robô-julgador, as partes 

poderão recorrer a um juiz humano, o que talvez gere duas consequências. A 

primeira, é o aumento de recursos para o juiz humano, tornando inócua a 

decisão por algoritmo. A segunda é que o juiz humano responsável por rever a 

decisão algorítmica, com base na acurácia daquela, passará a ratificá-la, 

tornado ineficaz o recurso. 

Robôs-juízes já estão sendo utilizados em alguns países do mundo. A Estônia, 

que não foi o primeiro país a usar algoritmos em julgamentos, desenvolveu um 



114 
 

robô-juiz para ser utilizado em causas de menor complexidade, na área do 

direito contratual, com valor até € 7.000,00. As partes, neste sistema, enviam 

os documentos via digital à Corte, a IA os analisa e profere uma decisão. Caso 

as partes não condescendam com ele, podem recorrer ao juiz humano. O 

objetivo principal, quando da sua implantação, foi o de julgar processos de 

forma mais célere, com o mínimo de intervenção humana, diminuindo o estoque 

de processos dos tribunais e permitindo que servidores e magistrados 

pudessem cuidar de processos mais complexos. 

 

Da classificação vista, nota-se que o Brasil tem adotado robôs-relatores para 

decisões, algorítmicas, em alguns projetos desenvolvidos nos tribunais até o presente 

momento. Isto tem sido divulgado na mídia. Em artigo publicado no Jornal Folha de 

São Paulo, datado de junho de 2020, o jornalista Ronaldo Lemos apresentou uma 

visão sucinta sobre a forma como a IA vem sendo aplicada no âmbito do Judiciário 

brasileiro. Nele, citou o caso do sistema Elis, do Tribunal de Justiça de Pernambuco 

(TJPE), criado em 2018 e alimentado por dados de mais de 450.000 execuções 

fiscais. Conforme informações prestadas pelo juiz José Faustino Macêdo, da Vara de 

Executivos Fiscais de Recife, Elis viabiliza ao TJPE a triagem de processos de 

execução fiscal, o que representa 53% dos trâmites daquele Estado, e dá decisões 

em processos. Ressaltou Lemos: 

 
“Elis de certa forma decide. Ela diz se o processo está ok ou não, e 
bota na minha caixa para eu assinar. É como se me substituísse até. 
Agora, não digo que ela me substitui porque eu tenho que parar, logar 
e posso olhar, verificar se está certo ou não”, afirma Macêdo. [...] “No 
texto da própria decisão está dizendo que foi Elis quem fez, para 
permitir transparência no processo, para que se saiba o que está 
sendo usado. O sistema precisa ser auditável, ter accountability [termo 
em inglês que significa possibilidade de ser fiscalizado], pois não é 
escuso ou escondido de ninguém.” (2020) 

 

Um outro exemplo foi a notícia publicada, no ano de 2018, informando que a 

“8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) julgou, com apenas 

um click no computador, um total de 280 processos. Em menos de um segundo, todos 

os processos foram julgados” (TJMG, 2018) por meio do sistema Radar, e a 

elaboração de voto padrão sobre teses fixadas pelos Tribunais Superiores e o próprio 

TJMG, em processos nos quais o sistema identificou pedidos idênticos. 
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Cabe fazer ponderações importantes sobre a utilização deste tipo de 

tecnologia, visto que o caso acima apresentado possibilita uma noção mais clara do 

que acontece com o poder de decidir do juiz ao usar da IA.  

Como tendência, percebe-se que o juiz passará a concordar sempre com a 

máquina. Sendo assim, a pergunta de Buocz (2018, p. 54-55) se aplica aqui: “É 

possível que o juiz utilize a IA apenas como ferramenta de assistência?”. Ainda é 

questionável se a lógica do seu emprego no Brasil trará ao Judiciário algumas 

consequências ao acesso à Justiça ainda não pensadas.  

Buocz (2018) demonstra que a IA se associa à lógica neoliberal de competição 

e produção empregada pelo Judiciário, forçando o juiz a passar a concordar com as 

sugestões da máquina, ao invés de discordar dela. Além do citado, o aceite poderá 

ser facilmente dado, visto que a IA tem uma acurácia muito maior que a precisão do 

juiz (lógica que mantém a IA ativa), já que, comparado a ela e na visão dos seus 

desenvolvedores, ele (juiz humano) está mais sujeito a diversos fatores externos (e 

pessoais) quando decide. Também tenderá mais rapidamente o juiz aceitar, porque, 

no sistema de metas imposto pelo CNJ o tribunal passará a classificar como juiz mais 

competente aquele que mais julga. Aquele que utilizar a IA para decidir seus 

processos produzirá mais do que os que dela discordam e elaboram pessoalmente as 

suas decisões, necessitando de mais tempo do que aceitar a resposta da máquina.  

Salienta-se outra questão fundamental ao processo, a da recorribilidade. 

Levando-se em conta que a decisão por IA de primeiro grau será apreciada em 

segundo grau, no mesmo tribunal e pela mesma IA, a decisão gerada será menos 

propensa de ser derrubada, revista, em uma instância superior, visto que a IA atuará 

em ambos os graus de jurisdição. Portanto, o argumento de que no caso de uso dos 

robôs-relatores o juiz ainda continuará com o poder decisão, sobre adotar ou não a 

proposta apresentada pela IA, tornar-se-á vazio, a meu ver, pois a tendência será a 

de que ele cada vez menos modifique as decisões ofertadas, renunciando a sua 

tomada de decisão, e passando a ser um autômato assinador de documentos. Este 

é/poderá ser um dos principais efeitos da automação na atividade humana no âmbito 

jurídico nacional. 

Não se pode esquecer que, aceitar a proposta de decisão formulada pela IA, 

assim como a dos estagiários, voluntários e assessores, não é decidir. É apenas um 

ato de assinar, muitas vezes sem ler ou concordar, e que na sua forma digital, se 

traduz em um clique para uma multiplicidade de decisões algorítmicas. 
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Sendo assim, cabe aprofundarmos a discussão sobre o uso de robôs-juízes e 

alguns problemas que podem ser elencados por merecerem melhor atenção no 

planejamento de uma política pública antes do início de sua execução e de produção 

pelo Judiciário. Certamente os aprofundamentos resultarão em mais interrogantes do 

que afirmações. 

 

5.3 ROBÔS-JUÍZES E O PRINCÍPIO DO JUIZ (ARTIFICIAL) NATURAL 
 

Neste trabalho, entende-se que a automação das atividades via IA no Judiciário 

para fins de decisão em processos denota uma clara violação ao princípio do juiz 

natural, já tratado no item 2.3.4, decorrente do devido processo e que se caracteriza 

como uma garantia estrutural do acesso à Justiça. Pelas regras hoje impostas, um juiz 

deve ser uma pessoa, um ente humano (mesmo que despenhe uma função de 

autômato) e não uma fórmula matemática, um algoritmo ou uma aplicação. 

Se o julgador inicial é não-humano, isto implica em desvirtuar direito e garantia 

fundamental ao juiz natural, levando a um juiz artificial, não independente e imparcial. 

No estado atual da arte, a IA ainda não é totalmente autônoma no Judiciário, 

basicamente aplicando-se robôs de automação que respondem a regras de inputs 

(comandos e informações que são dadas a um sistema) e outputs (informações de 

saída após o tratamento feito pelo sistema) lógico e predeterminados pelo seu 

desenvolvedor, ou seu programador, ou por outro responsável que tenha poder de 

decisão no desenvolvimento da aplicação. 

A IA aplicada ao Judiciário ainda não é capaz de ultrapassar o comando 

humano, e quando for capaz, por meio de conexões cognitivas criativas, através de 

um aprendizado de máquina, ainda assim seguirá a um conjunto sequencial lógico 

predeterminado pelo seu desenvolvedor (um programador, não um juiz), o que fará 

com que continue a não ser totalmente independente, imparcial e, por óbvio, muito 

menos neutra que o humano. 

Mesmo que o seu uso tenha benefícios em termos de volume e tempo de 

julgamentos, as decisões proferidas pela IA, ainda que sob o pretexto de mera 

sugestão ou proposta de julgamento, comprometem de forma drástica a 

independência (interna) do juiz. A sugestão expressa a forma oficial como o Judiciário 

quer que tal caso seja decidido, assim, decidir de forma diferente levará a diminuição 
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de produtividade e a possibilidade de revisão maior das decisões proferidas, pois 

menos precisas, exatas, levando-se em conta a já citada ótica capitalista de produção 

implementada pelo CNJ. 

Neste sentido, a independência do juiz (como uma prerrogativa) e a garantia 

do cidadão ao provimento isento, influenciável pelo contraditório e a ampla defesa 

ficam comprometidos, violando o princípio do juiz natural. 

A despeito, como observa Greco (2020, p. 41), o afirmado assim proposto, pode 

não resolver o problema da inconstitucionalidade do uso de IA para fins decisórios no 

Judiciário de uma forma suficiente. O “sentido restrito” do entendimento de que o juiz 

natural tem de ser um humano possui “contingência histórica-temporal de que, à 

época em que foram redigidas as cartas constitucionais, o juiz-robô” (ou o robô-juiz, 

como prefiro denominar) “se quer era imaginável” (Greco, 2020, p. 41). Contudo, em 

um país no qual se muda o texto ou a interpretação da Constituição pelos mais 

diversos interesses, não seria um problema difícil de resolver sem que mais 

discussões considerem as consequências da adoção da IA nos termos atuais. Como 

salienta Melendo: “Encomendar a um homem a tremenda missão de julgar, e depois 

dizer-lhe como deve julgar, parece um paradoxo ou um sarcasmo; não é mecanizá-lo, 

ou automatizá-lo; é algo pior: é desumanizá-lo”. (1974, p. 11) 

Certamente que a época na qual Melendo proferiu as suas palavras ele não se 

referia ao uso de sistemas de IA em substituição aos juízes humanos, mas suas 

palavras são perfeitamente aplicáveis.  

 

5.4 PROCESSO DE DECISÃO DO ROBÔ-JUIZ: UM PROCESSO BASEADO EM 

DADOS “HISTÓRICOS PASSADOS”18 
 

Quais as implicações destas mudanças no processo de decisão? Seria ele 

justo?  

A transformação do princípio do juiz natural (humano) em um princípio do juiz 

artificial (algorítmico), conforme posto, faz com que os resultados de uma decisão se 

desloquem daqueles “que sejam individual e socialmente justos” (CAPPELETTI; 

GARTH, 2002, p. 8) para resultados apenas socialmente exatos, visto que a acurácia 

das decisões proferidas certamente terá uma conformidade maior com a lei, a 

 
18 O pleonasmo “histórico passados” foi utilizado de forma proposital. 
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jurisprudência e demais fontes usadas. Todavia, tal fato não impedirá que o processo 

não seja considerado justo por acordar com as regras legais vigentes e a acurácia da 

IA, já que tramitará em um fluxo pré-concebido (BATTELLI, 2021, p. 53). 

A característica da exatidão da IA decorre do fato de que ela trabalha com 

robustos bancos de dados, que na esfera do Judiciário brasileiro vem sendo formado 

há anos. Essas informações foram compiladas desde o advento das tecnologias 

sustentáveis com os bancos de decisões (sentenças e acórdãos dos tribunais), com 

coletas nos mais de 153 milhões de processos eletrônicos distribuídos no país, a partir 

de 2008 (CNJ, 2021, p. 127).  

O cabedal de dados históricos permite que os sistemas de IA disponíveis 

possam realizar o tratamento das mais variadas informações dos processos, pessoais 

e não pessoais, identificando padrões, classificando, apreendendo e, com isso, 

tomando diversos tipos de decisões tendentes a atender a finalidade para o qual foram 

criados, aqui, com especial atenção ao assessoramento disponível ao magistrado na 

elaboração de propostas de decisões, ou, até mesmo na tomada de decisões. 

Portanto, qual o problema? Ocorre que estes dados, provenientes das diferentes 

fontes, refletem inexoravelmente sempre dados anteriores da entrada em produção 

da IA. Se os sistemas de IA tomarão decisões futuras, dali para frente, com base em 

informações pretéritas, eles se distanciam, assim, de novas visões sobre contextos 

sociais e valores atuais e futuros. Isto faz com que as decisões proferidas pelos robôs, 

tenham uma tendência ao engessamento por não acompanharem as transformações 

sociais e novas possibilidades de decisões jurídicas. Ou seja, corre-se o risco de se 

ter nesta esfera a replicação em massa de decisões (exatas) ultrapassadas.  

A estabilização das decisões algorítmicas também é uma das consequências 

(indiretas) da necessidade de celeridade processual e é um efeito (direto) da 

racionalidade algorítmica empregada. Veja-se, por exemplo, o reconhecimento do 

afeto como elemento juridicizante ou desjuridicizante de relações conjugais, 

convivências e/ou parentais, que passou a ser reconhecido no final dos anos 1990, 

por meio da jurisprudência, em relações sociais, assim como o caso do 

reconhecimento da validade e eficácia de relações homoafetivas, ou, ainda, as causas 

de separação judicial (que tinha de ser motivada de acordo com as disposições do 

Código Civil) ou, até mesmo o reconhecimento judicial da parentalidade socioafetiva 

sobre a biológica. Nestes exemplos: como seriam feitas estas atualizações de valores 

dentro do Judiciário ou calibração nas decisões? Se não havia dados sobre decisões 
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neste sentido para fomentar o algoritmo, qual seria a decisão atual usando IA? 

Voltamos ao ponto anterior, de manutenção de pressupostos passados. 

Estar-se-á diante da instauração de um sistema semelhante ao sistema de 

precedentes, em seu grau máximo, no sistema jurídico brasileiro, que já o havia 

adotado, em grau moderado, a partir da Reforma do Judiciário de 2004. 

Por certo que a parte deverá se valer dos institutos do overruling (mudança de 

entendimento de um precedente), do distinguishing (inaplicação de um precedente) e 

do overriding (superação parcial de um precedente pela aplicação de nova regra ou 

princípio legal) para provocar a mudança do entendimento da corte. Resta saber a 

quem será direcionado o pedido, uma vez que a tendência será de aplicação vertical 

(em todas as instâncias) de robôs-relatores ou robôs-juízes nos tribunais. 

Resumidamente, é importante ter-se em conta que os dados passados que 

calibram a IA estão carregados de vieses, se vistos hoje, e seguirão, se vistos no 

futuro. Estar-se-ia, neste sentido, diante da replicação de decisões possivelmente 

preconceituosas e resultantes do viés algorítmico, assim como dos dados formadores 

do banco de dados, que refletem o viés humano, e da repetição de erros nos códigos 

resultantes das leituras dos dados. Ainda, diante das possíveis interpretações de leis 

que podem não mais serem entendidas hoje como o foram anteriormente.  

Chega-se, dessa forma, a conclusão de que decisões algorítmicas não são 

neutras, como se propaga alhures e com o objetivo de legitimar a sua aplicação no 

Judiciário. O enviesamento pode ser dar em todo o processo, desde a sua concepção, 

designe, treinamento, inclusive nos dados que alimentam, podendo reproduzir 

decisões segregatórias que acabam por aumentar as vulnerabilidades sociais e 

econômicas, ao invés de diminuí-las.  

E como já expressado no item 2.3.4 do presente trabalho, tampouco são os 

juízes neutros. No entanto, eles têm o dever legal de atuar de boa-fé, com 

imparcialidade, dentro da legalidade e do devido processo, como forma de evitar que 

a não neutralidade influencie-os na condução do processo e no provimento emitido. 

Vieses, erros, discriminações, influências externas, ilicitudes, injustiças porventura 

existentes nas suas decisões podem ser atacados e revistos por recursos, que 

permitem a revisão dos atos pela instância superior. Isto não ocorreria em tribunais 

que utilizem a IA para fins de decisão, ao menos na forma como estabelecido hoje 

pelas regras do CNJ. Elas não preveem, como mencionado, a necessidade de revisão 

humana, assim, certamente a mesma IA julgaria de forma igual em primeiro grau e, 
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quando da apreciação do recurso, o faria em segundo grau, devido a necessária 

integridade e coerência das decisões. 

Retomando a questão da instauração de um sistema de precedentes absoluto, 

muitas dúvidas, até o momento, ficam sem respostas frente à política pública 

conduzida pelo CNJ sobre o tema da implantação da IA no Judiciário: quais dados 

são inseridos nos bancos de dados que formará o BigData para as decisões futuras? 

Qual a relevância destes dados? Como são catalogados, classificados? Como os 

códigos fontes dos algoritmos interagem e tratam tais dados? Quem teria a 

responsabilidade de aceitar a proposta de aplicação de um entendimento diverso a 

respeito de um precedente, de sua superação ou de sua não aplicação ao caso 

concreto? Quais regras seriam aplicadas? Qual a finalidade de uso dos dados? Serão 

usados apenas para conferir as decisões algorítmicas? 

 Estas perguntas igualmente não são respondidas pela norma ética do CNJ 

(Resolução 332/2020). Um Estado Democrático de Direito não pode ficar sem 

respostas, pois o Poder Público, em especial o Judiciário, que julga os demais 

Poderes do Estado, tem o dever de dar respostas adequadas da forma mais 

transparente possível. Embora a objetivação das decisões por meio de IA passe uma 

sensação maior de segurança, integridade e coerência, a falta de transparência do 

Judiciário, em todos os aspectos ligados ao tema, gera uma insegurança jurídica 

enorme e não admissível em um Estado Democrático de Direito. 

 

5.5 O NECROPOSITIVISMO ALGORÍTMICO 
 

Pelo exposto, o início de uma nova era, que chamo neopositivismo ou 

necropositivismo jurídico algorítmico, em referência ao pensamento de Achille 

Mbembe (2003) em torno do conceito de necropoder, será um dos principais efeitos 

do uso de robôs pelo Judiciário. 

A objetivação idealizada pressupõe resultar na tão almejada segurança jurídica 

via prestação jurisdicional preditiva positivada, característica do capitalismo, em 

especial da Dadocracia (capitalismo de dados) (RAMOS, 2020). Neste âmbito, a 

possibilidade de previsões seguras para expandir investimentos e reduzir custos 

tornou-se fundamental. Igualmente no Judiciário isto se aplica, visto não estar 

desconectado do todo na ordem capitalista.  
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Neste sentido, Grau observa que “o capitalismo reclama, para seu 

desenvolvimento, a previsão e a calculabilidade, de modo que a racionalidade do 

mercado corresponde a um direito de mesmo jaez, autorizador da circulação 

mercantil” (2011, p. 119).  

Cito o conceito de segurança jurídica (e outros importantes) empregados por 

Ávila (2012) no trecho abaixo, para, logo, problematizar mais o uso jurídico algorítmico 

e as novas consequências decorrentes dele.  

Define Ávila como segurança jurídica: 

 
[...] uma ‘norma-princípio que exige, dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, a adoção de comportamentos que contribuam 
mais para a existência, em benefício dos cidadãos e na sua 
perspectiva, de um estado de confiabilidade e de calculabilidade 
jurídicas, com base na sua cognoscibilidade, por meio da 
controlabilidade jurídico-racional das estruturas argumentativas 
reconstrutivas de normas gerais e individuais, como instrumento 
garantidor do respeito à sua capacidade de – sem engano, frustração, 
surpresa e arbitrariedade – plasmar digna e responsavelmente o seu 
presente e fazer um planejamento estratégico juridicamente informado 
do seu futuro. (2012, pp. 123 e ss) 

 

Segundo o autor, o conteúdo material da segurança jurídica realiza-se através 

dos pressupostos da cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade. No primeiro, 

cognoscibilidade), trata da capacidade de o indivíduo entender a norma e os reflexos 

que ela poderá produzir no seu comportamento, assim como, as alternativas de 

intepretação e os critérios utilizados na sua concretização através da norma de 

decisão. O da confiabilidade para Ávila (2012), diz respeito à estabilidade da norma, 

das decisões, no que concerne as mudanças que podem ocorrer e, no caso de normas 

de decisões, à duração no tempo da interpretação feita. Por fim, o pressuposto da 

calculabilidade se desdobra tanto na possibilidade de prever as consequências 

jurídicas de determinada posição ou interpretação para os fatos, inclusive no tempo, 

como no da possibilidade de prever as consequências de mudanças futuras. Diante 

disso: a definição de segurança jurídica aplica-se com o uso da IA?  

A segurança jurídica é há muito um valor fundamental ínsito ao conceito atual 

de Estado Democrático de Direito, que preconiza a ordem, a harmonia social, a 

neutralidade (PORTANOVA, 1992, p. 25) e a calculabilidade jurídica (WEBER, 1999, 

p. 100), e provoca a estabilização e a unidade do direito, por meio de decisões 

matematicamente iguais (stare decisis). Todavia, se a jurisdição baseada em decisões 
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algorítmicas se torna ferramenta usual hoje e a segurança jurídica não se atualiza, o 

sistema nada mais será do que um conjunto de decisões passadas que servirá de 

modelo para decisões futuras (MACCORMICK, 1997. p. 2), ou seja, uma mesma 

simples definição para um sistema de precedentes. 

A IA no Judiciário leva à resolução de conflitos de forma padronizada (de 

normas de decisão), que sob a ótica positivista apresenta uma série de benefícios, 

carregando a afirmação do direito à igualdade das partes não só em torno ao acesso 

à Justiça e ao tratamento a elas dado no curso do processo, mas também no momento 

de decidir e de dar a efetiva tutela jurisdicional. A plena igualdade perante a jurisdição 

(MARINONI, 2012), além de proporcionar uma maior credibilidade do Judiciário, por 

meio de decisões iguais para todos, e a tão buscada celeridade processual e as 

demais vantagens, já mencionadas quanto ao uso da IA no processo decisório, poderá 

novamente repetir desigualdades. 

Sem embargo, a meu ver esta segurança jurídica tem alto custo, que é o 

reducionismo jurídico que a atividade jurisdicional algorítmica gerará ao se valer de 

uma lógica matemática para decidir, através da experiência normativa e interpretativa 

dos dados no qual se baseia.  

Como observou Pedrosa,  
 

[...] o direito não é apenas um conjunto de regras. É muito mais do que 
isso. As regras, escritas (leis), são um dos instrumentos de aplicação 
e atuação do direito, que se vale de outros componentes em sua 
configuração. Temos assim, ao lado das leis, a doutrina, a 
jurisprudência, os costumes, os princípios gerais, que, somados, 
compõem o conceito de Direito. E esses elementos, em conjunto, 
aplicados, buscam atingir o ideal supremo, que é a obtenção da 
justiça. (2006, p. 13) 

 

Além destes, outros componentes são de vital importância na formação do 

direito, como os usos e costumes, os valores éticos e morais, a cultura e a história de 

uma sociedade, e que com a IA estão próximos de serem afastados. Antes o 

positivismo se baseava em uma interpretação analítica por meio de uma lógica 

sintática e a aplicação mecânica da lei. Robôs-juízes usam uma lógica matemática, 

por meio de uma IA, fria, desprovida de emoção e de sensibilidade (neopositivismo) – 

a racionalidade criativa que a complexidade, nada lógica, da interpretação e da 

aplicação do direito requerem podem estar longe de se manterem como um 

componente. 
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Deve-se observar ainda, que o princípio da igualdade prevê um tratamento 

igual a todos, mas no que se refere ao acesso à Justiça, essa igualdade diz respeito 

ao devido processo e as garantias individuais e estruturais do processo. Dar um 

tratamento tão objetivo ao caso, desprezando as suas peculiaridades, as 

vulnerabilidades decorrentes das posições jurídicas que as partes ocupam, ao poder 

de influir na decisão, não é tratar igual, é antes de tudo acentuar as desigualdades, 

tornando os vulneráveis mais vulneráveis social, econômica e juridicamente, é 

aniquilar com o último recurso que eles têm de Justiça, como forma de fazer valer a 

efetividade da justiça social. 

Outro problema grave que se avizinha decorre da forma como a implantação 

de sistemas de IA, para fim decisórios, está sendo feita no Brasil, ou seja, de forma 

vertical, com iniciativas de utilização de robôs-juízes, principalmente nos Tribunais 

Superiores (STF, STJ e TST) e que, por via de consequência, seguramente não 

deixará de ser imposta no segundo grau de jurisdição dos tribunais de todo o Brasil, 

também em nome da celeridade. 

Não resta dúvida que, com esta forma de implantação, colocará em risco o 

direito ao reexame das decisões judiciais. Com a adoção da IA para fins de decidir em 

processos pelo Judiciário, ele tende a se esvaziar. Isso ocorre por uma razão lógica. 

A IA que proferirá a decisão no primeiro grau de jurisdição será a mesma que proferirá 

em segundo grau de jurisdição, ou, no mesmo sentido, se falarmos do direito ao 

recurso. O recurso ou o pedido de reapreciação do mérito da causa somente terá 

eficácia por meio dos instrumentos do distinguishing ou do overrulling. 

A recorribilidade (excesso de recursos previstos em lei e interpostos), 

igualmente considerada um dos vilões da demora nos julgamentos nos tribunais, é 

outra causa responsável pela violação ao princípio da duração razoável do processo. 

A despeito, parece que tal argumento não prospera, visto que o relatório Justiça em 

Números 2021 do CNJ, aponta que: 

 
Chegam aos tribunais de segundo grau 7% das decisões de primeiro 
grau, e chegam aos tribunais superiores 26% das decisões de 
segundo grau. Mas os números variam significativamente entre os 
segmentos de justiça. A justiça trabalhista apresenta comportamento 
inverso, pois a recorribilidade externa (53,1%) supera a interna 
(25,2%). Na Federal, também ocorre maior recorribilidade externa 
(17,1%) do que interna (14,2%). 
A recorribilidade dos juizados especiais para as turmas recursais é 
maior do que a da justiça comum para o segundo grau, tanto na Justiça 
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Estadual quanto na Justiça Federal. Das decisões proferidas nos 
JEFs, 21% chegam às turmas recursais e das decisões proferidas nas 
varas federais, 15% chegam aos TRFs. Na Justiça Estadual, a 
recorribilidade externa é de 12% nos Juizados Especiais e de 4% nas 
varas estaduais. (CNJ, 2021, p. 135 e 136) 

 

Como se vê, os índices de recorribilidade não são grandes, mas representam 

um número elevado de processos, aumentando, assim, os estoques do Judiciário 

como consequência da alta litigiosidade do país. 

Ainda sobre o tema da recorribilidade, no que concerne às decisões por robôs-

juízes, as normas do CNJ que regulam o uso da IA no Judiciário – Resolução 332, de 

21/08/2020 e a Portaria 271, de 04/12/2020 – não preveem, como já dito, a 

necessidade de análise (ou de reanálise) por juízes humanos dos recursos interpostos 

contra decisões proferidas por robôs-juízes, como utilizado, por exemplo pela Estônia, 

o que corrobora o argumento acima. Lembrando que a Resolução CNJ n. 332/2020 é 

uma norma ética. 

Assim sendo, transferir o processo decisório ao robô-juiz levará a um novo 

absolutismo jurídico ou monismo jurídico, decorrente a meu ver do neopositivismo, no 

qual tudo mais além da lógica matemática da aplicação do direito passado se torna 

irrelevante. Conforme o pensamento de Paolo Grossi: 

 
Absolutismo jurídico significa tudo isso, mas para o historiador significa 
sobretudo ressecamento: o rígido monismo ditado por imperiosos 
princípios de ordem pública impede uma visão pluriordenamental e, 
conseqüentemente, pluricultural, concebendo um só canal histórico de 
escoamento munido de barreiras tão altas a ponto de evitar 
introduções e misturas vindas do exterior. A regra, a norma, gera-se 
somente naquele curso; o regular, o normal, a partir dele se mede. 
Todo o resto tem duas pesadas condenações: o ilícito, ou, na melhor 
das hipóteses, o irrelevante. (2005, p. 194) 

 

Sem dúvida que um absolutismo poderá influenciar na forma do processo 

(como instrumento) democrático, como conhecemos hoje. Levará, certamente, ao 

esvaziamento do Poder Judiciário, dificultando o acesso à Justiça, violando suas 

garantias instrumentais e estruturais, em especial: o devido processo, a ampla defesa 

e o livre contraditório (DIDIER, 2019, p. 107).  

Garantias estas que foram tratadas, junto com outras, nos subitens do item 2.3 

do presente trabalho, e que passo a relacionar com o problema central desta tese. 
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5.6 DECISÕES POR ROBÔS-JUÍZES E AS GARANTIAS DO ACESSO À JUSTIÇA 
 

O uso de robôs-juízes para fins de decisão violam as garantias individuais e 

estruturais do acesso à Justiça? Não resta dúvida que no atual estado da arte, 

decisões proferidas por robôs-juízes violam as garantias do acesso à Justiça. Nos 

itens acima já comentamos o que acontece com as garantias do juiz natural, da 

igualdade e do duplo grau de jurisdição. 

Não resta dúvida que decisões proferidas por robôs-juízes tendem a ser mais 

objetivas e sofrem menos influências internas e externas do que decisões humanas, 

até porque os resultados do tratamento de dados para a tomada de decisão tendem 

a ter influência da qualidade dos comandos do algoritmo, tanto nos programados, 

como nos não programados, e da qualidade dos dados inferidos.  

Decisões proferidas por robôs em momento e cenário algum poderão se 

apresentar em descompasso com os princípios e garantias fundamentais previstos na 

CF, em especial violar o devido processo. 

Conforme citado, o devido processo é reflexo do princípio democrático na 

estruturação do processo, em um Estado Democrático de Direito, considerado como 

uma cláusula geral, cujo conteúdo se desdobra nas garantias do acesso à Justiça e 

leva a noção de um processo justo, “adequado e razoável para a consecução de seu 

fim, que é a garantia e proteção dos direitos fundamentais” (Mendes, 2013, p. 430) 

Neste sentido, a possibilidade de os sujeitos legitimados de um processo 

participarem ativamente nos procedimentos em simétrica paridade, de modo a 

influenciar, como coautores, na construção do conteúdo do provimento final a que 

devem se submeter, quando se trata de decisões proferidas por sistemas de IA, fica 

totalmente comprometida, tanto na sua dimensão formal, quanto na sua dimensão 

substancial. 

No primeiro caso porque as partes, ainda que tenham voz e possam manifestar 

os seus argumentos no processo, o estarão fazendo não para um juiz que possa ouvir, 

ler, sentir, mas a sua voz se transformará em um conjunto de dados para que códigos 

matemáticos possam tratar, processar, ou, conforme definido pelo inciso I, do artigo 

3º, da Resolução 332/2020, do CNJ, para um algoritmo, ou seja, uma sequência de 

instruções predeterminadas (determinadas antes mesmo do contraditório), 

desconhecida, de difícil compreensão às partes e à sua defesa técnica, possa tratar e 

inferir, relacionando-os com dados históricos de decisões anteriores, buscando 
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informações sobre como foram julgados casos similares anteriores, para o fim 

específico de decidir o caso atual. 

Isto leva a conclusão de que o protagonismo das partes, inerente a um 

contraditório democrático, dentro de um modelo cooperativo (art. 6º do CPC), no qual 

as partes devem atuar com lealdade (art. 5º do CPC) participando de forma paritária 

na organização e condução do processo, visando uma maior responsabilidade na 

busca do seu principal objetivo (influenciar na construção da decisão) anula-se, 

precariza-se a tal ponto de proporcionar o retorno a um modelo processual 

“inquisitorial algorítmico”. Na hipótese, o protagonismo também deixa de ser do juiz, e 

passa a ser eminentemente do algoritmo, do robô julgador. A voz influenciadora das 

partes será propagada ao ermo. 

Tal afirmativa se dá por diversos motivos já comentados no decorrer do 

presente trabalho. Em primeiro lugar, porque no estado atual da arte, por mais que se 

queira forçar o entendimento de que sistemas de IA são realmente sistemas 

inteligentes, eles não o são. Estes sistemas, principalmente os projetos em produção 

no Judiciário brasileiro, ainda não conseguem apresentar resultados cognitivos como 

o humano, sobretudo nas ciências jurídicas, que tratam de uma complexidade 

tamanha de relações sociais, normas, jurisprudências, doutrinas e outras fontes do 

direito.  

Não são máquinas autoconscientes, que hoje ainda é uma formulação 

hipotética. Não passam de RPAs ou sistemas de IA reativos, que não têm capacidade 

de apreender, não possuem memória, apenas respondem automaticamente, de uma 

forma ultrarrápida, a um conjunto limitado de entradas (inputs) na busca de resultados 

(outputs) determinados. Ou seja, são cumpridores de ordens velozes, mas não são 

tão inteligentes como a propaganda.  

Em segundo lugar, ainda que a vantagem esteja na velocidade da formulação 

da decisão, pois nas atribuições predeterminadas e limitadas pelos algoritmos 

conseguem buscar informações em grandes bancos de dados com muito mais 

velocidade que o humano, a decisão é pré-moldada pelos códigos que compõem o 

algoritmo, com base em decisões anteriores, não especificamente nos argumentos 

trazidos pelas partes no contraditório, ainda que estes argumentos possam estar 

descritos na decisão. 

Terceiro, que a decisão passa a ser um mero “recorta e cola” de informações 

constantes no banco de dados, de forma predeterminada pela sequência informada 
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pelo código do algoritmo e ofertada ao juiz quase que instantaneamente. Por ter uma 

acurácia maior do que a do próprio juiz, humano, e dentro de uma política de metas 

de produção quantitativa levada a efeito pelo CNJ, esta decisão, será a decisão usada, 

fazendo com que o protagonismo do juiz no processo, mesmo em um modelo 

inquisitorial, seja relevado a uma mera função de condutor do processo, já que o 

protagonismo passa, como dito, a ser da IA. 

Aqui se está diante da sobrevalorização dos resultados impostos pela máquina, 

fato que não deixa de caracterizar uma espécie de viés decorrente da automação, que 

fará com que a decisão humana seja subvalorizada e se passe, consequentemente, 

a terceirizar a atividade de decidir, não mais para assessores, como é feita hoje, mas 

para a máquina, que possui uma acurácia maior em relação a predeterminação dos 

resultados. 

O quarto motivo da perda de força ou anulação do contraditório é decorrente 

da opacidade dos algoritmos, tema que será tratado a seguir, mas que faz com que 

as partes desconheçam como foram implementadas as regras da sequência finita de 

instruções que compõem o algoritmo, como funcionam, e, consequentemente, como  

os dados serão tratados, diminuindo, ou quase exterminado a capacidade de 

argumentação, já que a dialética processual perde força e é substituída pela jurimetria, 

a estatística aplicada ao direito. 

O que se nota, portanto, é um retrocesso do contraditório democrático.  

Mas não só a garantia fundamental do contraditório se anula com o uso de 

sistemas de IA para fins de decisão. Como um poder de influenciar no provimento 

diminui, a ampla defesa também se vê prejudicada. Ainda que as partes possam 

continuar com a garantia de participação em todos os atos processuais, a defesa 

técnica, dimensão substancial, também se vê prejudicada nos mesmos termos antes 

expostos ao contraditório, principalmente pelo fato de que os argumentos deixam de 

ser jurídicos, e passam a ser matemáticos, estatísticos. 

A dimensão formal da ampla defesa também se vê prejudicada, pois a garantia 

de participação paritária das partes em todos os atos processuais passa a ser uma 

mera formalidade instrumental, algumas vezes inclusive como forma de o processo 

não ser exterminado antes, como consequências, por exemplo, do julgamento 

antecipado da lide, quando constatados os efeitos da uniformização das decisões, do 

precedente. 
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Já quanto à regra constitucional da necessária motivação das decisões, que 

como já estudado, traduz-se no dever de conduta imposto ao juiz no ato de julgar, 

levando à racionalidade do discurso justificativo da decisão, e que tem uma função de 

controle da atividade jurisdicional, tanto pelas partes e como pela sociedade, levará a 

uma padronização e consequente degradação e superficialidade de seu conteúdo 

muito mais acentuada do que hoje, com a precarização decorrente da forma de atuar 

dos juízes-robôs assinadores, que delegam aos assessores, estagiários e voluntários 

o ato de decidir. 

Na literatura jurídica sobre o tema é comum observar a citação sobre o debate 

travado entre Hard e Dworkin em torno a existência de casos fáceis (easy cases) e 

casos difíceis (hard cases). No que concerne aos primeiros, casos fáceis, como o 

próprio nome diz, bastaria apenas que o juiz fizesse um simples esforço lógico-

dedutivo, por meio de um processo silogístico que tem como premissa maior a regra 

válida (lei, precedentes etc.) e premissa(s) menor(es) o(s) fato(s), caso concreto, para 

se chegar a uma solução. Já nos casos difíceis, este processo silogístico, dedutivo, 

não seria suficiente devido à existência de dúvidas quanto à regra aplicável, ou até 

mesmo pela falta de clareza ou de lacunas da regra, o que levaria a uma necessidade 

de exercício de discricionariedade por parte do juiz na sua interpretação. Neste caso, 

valer-se-ia ele da argumentação retórica para justificar a sua motivação.  

Nos casos fáceis, a princípio, não haveria entraves técnicos, no atual estado 

da arte, para que sistemas de IA pudessem dar decisões, e de fato, é o que hoje 

acontece com a maior parte de sistemas que decidem nos tribunais brasileiros, 

principalmente nos casos citados do sistema Elis no TJPE e do Radar no TJMG, já 

que decorrem de simples aplicação de regras predeterminadas (FENOLL, 2018, p. 

115). O problema, no entanto, seria na aplicação destes para fins de decisão nos 

casos difíceis, já que faltaria capacidade ao algoritmo de interpretar e aplicar os 

princípios e as regras pertinentes. 

Sem embargo, percebe-se que o processo democrático existente hoje no 

sistema processual brasileiro não dá margem ao tratamento diferenciado a um e a 

outro tipo de caso, posto que ao fazê-lo estar-se-ia desprezando, nos caso fáceis, às 

peculiaridades da demanda, violando o direito de influência das partes na decisão e a 

legitimidade deles como coautores do provimento, já que este, o provimento, passaria 

a ser decorrente de uma mera subsunção da regra ao caso concreto, de acordo com 



129 
 

a peculiaridade de outros, julgados no passado e que formam o banco de dados, 

conforme instruções dadas ao algoritmo. 

Portanto, além de o fato levar a uma positivação em apenas alguns casos, os 

fáceis, estes também seriam julgados por elementos totalmente estranhos, alheios a 

causa, ainda que o resultado obtido possa ser semelhante àquele que seria dado pelo 

juiz sob a influência das partes. Seria um reducionismo da complexidade dos fatos 

sociais à norma, aos precedentes. Como observa Ferraz Jr:  

 
[...] reduzir a sistemática jurídica a um conjunto de proposições e 
conceitos formalmente encadeados segundo os graus de 
generalidade e especificidade é desconhecer a pluralidade da 
realidade empírica imediatamente dada em relação à simplificação 
quantitativa e qualitativa dos conceitos gerais (1980, p. 35). 

 

Por outro lado, como observa Streck (2017, p. 206) não há como definir o que 

é um caso fácil ou difícil, até porque, o que pode parecer difícil para um poderá ser 

fácil para outro e vice-versa. Por esta razão, não se pode dar ao caso fácil um 

tratamento distinto ao difícil, sobre pena de se estar violando o princípio da isonomia 

com resposta adequada a um caso usando uma forma (a decisão algorítmica proferida 

por um robô-juiz) e a outro, como resposta adequada empregando distinto modo (a 

decisão humana – proferida por juiz-robô).  

É neste sentido que as decisões algorítmicas em processos judiciais violam a 

regra constitucional da necessária motivação, que deve refletir a compreensão do 

julgador sobre o caso em litígio. Como visto, quando da análise do princípio do juiz 

natural, a atividade de decidir é eminentemente humana, ao menos atualmente, pelas 

regras vigentes do jogo, e por isso, a responsabilidade pela ponderação do caso 

concreto levado a juízo, feita na motivação da decisão, também o deve ser, até porque 

ainda não é permitido que a máquina possa fazer este trabalho de forma adequada, 

e, portanto, de forma democrática e justa. 

 
De ahí que, pese a que se ha intentado avanzar en este terreno, las 
heramientas de inteligência artificial de debate jurídico, o no, no van 
más allá de la sugerencia, porque son incapaces de proceder a esa 
ponderación, tan difícil también para el ser humano. Pero el juez posee 
al menos la defensa de la motivación, que tiene en cuenta armas de 
la retórica que dificilmente puede utilizar de manera completamente 
oportuna una máquina. (FENOLL, 2018, p. 116-117) 
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A motivação feita por um algoritmo também fica prejudicada com o problema 

da sua opacidade quando se desconhece ou não se entende, ou até mesmo quando 

está velada o modo como os dados foram tratados para chegar a tal conclusão em 

um Estado Democrático de Direito. 

Cabe ainda salientar, que esta positivação algorítmica no que tange à função 

de manter a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões pode, à primeira 

vista, parecer positiva mas não o é. Como já explicado anteriormente, no item 2.3.5 

deste trabalho, a estabilização é um mero padrão objetivo, e como tal as decisões por 

IA atenderiam plenamente o requisito. 

Porém, quando se trata de integridade e coerência, ter-se-ia um prejuízo, pois, 

como explicado, o seu principal papel é de se opor a arbitrariedade e a 

discricionariedade na função interpretativa. São vetores principiológicos que não 

podem estar afastados das peculiaridades do caso em concreto, da moralidade 

política no tempo e no espaço, além das regras do devido processo.  

Neste sentido que a manutenção da integridade e coerência não significa julgar 

igual, mas sim, de forma coerente. Manter íntegra e estável as decisões, de acordo 

com um norte principiológico, pode promover decisões diferentes sem a sua violação. 

O que certamente não ocorreria com as decisões algorítmicas. 

Como se observa, a principal preocupação do Judiciário com o uso de TICs e 

IA é a de apresentar uma resposta, por meio de políticas públicas, para o problema 

da morosidade da tramitação processual e do estoque excessivo de processos no 

aguardo de julgamentos. Schmitz (2015, p. 30) comenta que “a palavra de ordem em 

direito processual civil é a celeridade processual”, fato que se estende a todos os 

demais ramos do direito, sem exceções.  

Quanto a questão da razoável duração do processo, não resta dúvidas que o 

uso das tecnologias sustentadoras e disruptivas podem trazer benefícios tamanhos 

para a resolução do problema. Sem embargo, as soluções apresentadas não poderão 

descuidar dos valores da efetividade, da eficiência, da qualidade, da adequação e da 

segurança jurídica, pois o processo justo deve durar o tempo necessário para que a 

prestação jurisdicional seja realizada de forma adequada, em consonância com o 

devido processo e os direitos e garantias fundamentais previstos na CF, além dos 

princípios processuais.  

Como observam Vargas e Salomão: 
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A busca desenfreada pela automação e eficiência quantitativa através 
da inteligência artificial, com julgamento em escala industrial e a 
utilização de conclusões advindas de algoritmos secretos como base 
de fundamentação para as decisões judiciais, pode gerar o 
denominado “efeito cliquet”. Corre-se o risco de retrocesso no 
atual status do contraditório, com o retorno ao estágio em que as 
partes eram simples destinatárias da decisão judicial (2022). 

 

Portanto, julgar uma quantidade de processos em frações de segundo, por 

meio de decisões pré-moldadas em larga escala, não é razoável, viola as garantias 

individuais e estruturais do acesso à Justiça. A IA pode ser utilizada para aperfeiçoar 

a logística e a tramitação processual, e sempre respeitado o devido processo. Como 

observam Nunes e Lacerda (2014, p. 371): “os custos da violação de um direito 

fundamental não justificam a tomada de uma decisão sub-ótima em larga escala”. 

 

5.7 A QUESTÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA OPACIDADE 
 

Já foi explicitado que o uso de sistemas de IA pelo Judiciário com o fim de 

decidir, ao mesmo tempo que pode gerar uma aparente maior segurança jurídica, 

logra também se apresentar, na prática, nocivo, inclusive ao fim a que se destina, qual 

seja: proporcionar um maior e melhor acesso à Justiça, uma maior celeridade e 

isonomia das decisões, uma diminuição da recorribilidade e do estoque de processos 

do Judiciário. 

Alguns aspectos implícitos ao uso destas novas tecnologias devem ser 

pontuados por poderem oferecer uma relativa insegurança jurídica, disfarçada de 

segurança. 

Estes pontos dizem respeito à opacidade algorítmica, ou seja, “ao grau com 

que os elementos que compõem determinado algoritmo podem ser acessados, lidos 

(enquanto código de programação) e compreendidos” (FLORÊNCIO, 2019, p.224). A 

leitura exige uma expertise específica, não presente na quase totalidade dos atores 

do Judiciário, e, muitas vezes, ilegível para alguns desenvolvedores de algoritmos, 

inclusive, conforme o caso, para quem o desenvolveu.  

Compreender a lógica por trás das decisões tomadas pela IA é fundamental 

(RIELII, 2021, p. 443). Os algoritmos utilizados em sistemas de IA ilegíveis são 

conhecidos como “black boxes” (caixas pretas), pois ininteligíveis. São assim 

caracterizados pela ausência de regulação do setor, em decorrência da falta de 
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controle, transparência e accountability, e em nome do segredo de Estado ou do 

negócio e, principalmente, da propriedade intelectual. 

Assim sendo, observam Frazão e Goettenauer:  

 
[...] para que se pudesse ter um mínimo de confiança e tranquilidade 
em relação a tais processos, seria necessário haver algum tipo de 
controle tanto sobre (i) a qualidade dos dados, a fim de se saber se 
atendem aos requisitos da veracidade, exatidão, precisão, acurácia e 
sobretudo adequação e pertinência diante dos fins que justifiquem a 
sua utilização e (ii) a qualidade do processamento de dados, a fim de 
saber se, mesmo a partir de dados de qualidade, a programação 
utilizada para o seu tratamento é idônea para assegurar resultados 
confiáveis. (2021, p. 28) 

 

A opacidade é mais uma consequência do uso de robôs-juízes. Implementar 

políticas públicas, que decorrerão em decisões em processos judiciais, sem antes 

regulamentá-las de forma transparente e precisa, feita por meio de auditoria, visível 

aos usuários internos e externos (representantes de todos os setores de atuação do 

Judiciário) tem de ser, no mínimo, assinalada. A impossibilidade de averiguar, a 

qualquer momento, como é feito o controle e a supervisão sobre os dados e a sua 

qualidade, bem como, sobre como se dará este processamento e para quais fins, por 

parte dos algoritmos (inputs) para alcançar os resultados pretendidos (outputs), 

caracteriza uma opacidade na condução dessa política pública. 

Fatos recentes demonstram a opacidade na forma de condução de políticas 

públicas na área de tecnologia da informação, levadas a cabo pelo Poder Judiciário. 

No ano de 2014, o CFOAB requereu, com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), 

os códigos fontes do sistema de processo eletrônico do PJe, desenvolvido pelo CNJ. 

Na época, o Ministro Joaquim Barbosa, então Presidente do STF e do CNJ, negou tal 

acesso, sob a alegação de que a política pública do PJe estava dentro de uma das 

exceções prevista na LAI, pois era um projeto cujo sigilo era imprescindível à 

segurança da sociedade (ROVER, 2014). Qual segurança postulava o referido 

Ministro e por quê? Cabe ressaltar que o Regimento Interno da Corte antevê, em seu 

artigo 66, § 1º, que o sistema de distribuição automática e aleatória de processos é 

público e seus dados podem ser acessados pelos interessados. 

Desde então, diversos pedidos de acesso aos algoritmos de distribuição de 

processos do STF foram formulados. A Revista Consultor Jurídico já solicitou acesso 

mais de seis vezes (ROVER, 2016), sendo todos negados pelo mesmo fundamento 
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do pedido anterior, necessidade de sigilo e ausência de previsão normativa que 

obrigasse a divulgação dos algoritmos. 

Posteriormente, em outra situação, foi descoberto que o sorteio na distribuição 

dos processos do STF não era tão aleatório como preconizavam os seus apoiadores, 

pois ele contabilizava o número de processos que os ministros teriam e, assim, 

mantinham a proporcionalidade no estoque de processos de cada um deles, além da 

distribuição por prevenção regulada em lei (BELISSÁRIO, 2018).  

Nesta perspectiva, deve-se levar em consideração que na regra de negócios 

são atributos convergentes quando se trabalha com algoritmos de segurança e 

opacidade, já que quanto mais transparente um algoritmo, menos seguro ele se 

apresentará.  

No Judiciário brasileiro, mesmo com toda a opacidade existente, problemas de 

segurança informacional têm sido frequentes. Recente notícia veiculada no Consultor 

Jurídico (REINA, 2022), divulgou que nos últimos 18 meses houve 13 ataques 

cibernéticos de hackers, causando sérios problemas de acesso à Justiça. Na 

reportagem, observa Omar Kaminski (REINA, 2022) que o que prevalece no Brasil, 

em especial na esfera pública e, principalmente, no Poder Judiciário, é a lógica da 

“transparência por obscuridade, em que se acredita que, sem transparência e sem 

publicidade há uma menor expectativa de prejuízo e danos”. Prefiro dizer, sobre 

influência de Pasqualle (2015, p. 6-7), que, principalmente nesta seara, o Judiciário 

atua com uma forma de transparência por “ofuscação”, reflexo de uma estrutura 

organizacional ainda arcaica, com grande influência antidemocrática, na qual 

prevalece o poder sobre os princípios da administração pública, maiormente da 

moralidade, da transparência e da eficiência. 

De certo modo, no âmbito dos negócios privados, pode-se entender a 

necessidade de sigilo de softwares, sistemas, códigos fontes, dentre outros, pois são 

uma das formas de não entregar à concorrência ‘a alma’ do mercado (proteção da 

propriedade industrial). No entanto, no âmbito público os sistemas têm de serem 

desenvolvidos com softwares livres, o segredo não podem ser a regra, sob pena de 

causar consequências nefastas jurisdição e ao jurisdicionado, ainda que seja 

compreensível e recomendável um grande grau de segurança, como forma de evitar 

os ataques antes mencionados. 

A opacidade viola a garantia fundamental de acesso à Justiça, a tutela 

jurisdicional justa e a administração de direitos e garantias fundamentais. A falta de 
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transparência é muito mais preocupante quando o Judiciário usa sistemas de IA para 

suas decisões, ainda que em outros campos da tramitação processual e que dizem 

respeito à jurisdição também despertem uma grande preocupação.  

Os algoritmos não são neutros, nem objetivos, dado que as opiniões e vieses 

neles embutidos não podem ser contestados como assinalado neste trabalho (O’NEIL, 

2016). Por isso, por que consagrá-los nestes sistemas? 

Segundo Pasqualle (2015, p. 2), a ausência de regulação, aliada à falta de 

transparência ou opacidade dos algoritmos é deliberada, porque os agentes públicos 

e privados dela se aproveitam. Pasqualle ainda pontuou que a opacidade decorre: (1) 

do segredo em relação à confidencialidade a qual os desenvolvedores são obrigados 

a se submeterem; (2) das estratégias jurídicas empregadas para manter a 

confidencialidade; e (3) da ofuscação em torno da dissimulação da existência do 

segredo (opacidade jurídica). Tudo isso faz com que os algoritmos sejam mais 

ininteligíveis, não só como consequência da incapacidade de compreender a 

complexidade de seus códigos (opacidade cognitiva), ou da opacidade natural, 

decorrente do uso de algoritmos de aprendizagem profundo. As formas de opacidade 

são o segredo do negócio, cujo fundamento de sua licitude são as normas que 

protegem e regulam a propriedade intelectual, dando um manto de licitude a ela, e na 

esfera pública adiciona-se ainda o manto da segurança nacional. 

Analisando sob a ótica citada acima, de que algoritmos são construções sociais 

complexas (YEUNG, 2018, p. 506), percebe-se que o problema da opacidade é 

mesmo mais grave. Ele envolve um universo além dos códigos em si, no qual o agir 

de forma transparente, se não realizado em todo o processo – desde a ideia (design) 

até (e durante) a produção – seria insuficiente alcançá-lo. Por este ângulo, salientaram 

Caplan, Donovan, Hanson e Matthews (2018, p. 8) o seguinte: “sem mecanismos 

aplicáveis de transparência, auditoria e “accountability”, pouco pode ser conhecido 

sobre como a tomada de decisão algorítmica limita ou impede os direitos civis”. 

Portanto, não se pode dizer que a tomada decisão é justa (ou não) e se não se pode 

dizer, não é. 

Além da possibilidade de os algoritmos serem enviesados, característica essa 

normalmente desumanizada, principalmente para fins de (ir)responsabilidade, pois 

associada ao código fonte, às máquinas e aos dados, tem-se um problema mais 

profundo: a tomada de decisão sobre como aqueles dados de entrada (inputs) serão 

tratados para obter as decisões (outputs). Afinal, quem decide sobre como o algoritmo 
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decide? Sobre quando, como e em que condições ele será utilizado? Quem o 

controla? Quais as formas de controlá-lo? Estes, entre outros tantos interrogantes, 

surgem na análise do tema. 

A opacidade é a principal arma do tecnopoder. No caso do Judiciário, a forma 

como a política pública de implantação de sistemas decisórios de IA em processos 

vem sendo empregada, com caráter objetivo, opera e se traduz em uma lógica 

eminentemente capitalista, negocial, cujo resultado traz uma acentuação vertical do 

poder existente e uma redução da “vida à norma utilitária e quantitativa, que dá 

primazia ao tempo real, ao imediato; (e) que implica uma sociedade de imanência, 

autorregulada” (HENRIQUES, 2016) – é uma nova forma de sujeição das 

subjetividades e, por conseguinte, de minimização das subjetividades. 

Não obstante, certo é que o homem também é uma “black box”, tanto na 

percepção do outro, como, também, muitas vezes, em uma percepção pessoal 

(WISCHMEYER, 2018, p. 54). Cabe, então, a pergunta: qual é a diferença da 

opacidade humana para a algorítmica?  

A diferença entre uma e outra está na assimetria informacional. Nas relações 

entre agentes humanos ela é muitas vezes menor do que na relação entre agentes 

humanos e sistemas de IA. A assimetria informacional é um fenômeno do mercado, 

do mundo negocial, no qual uma das partes têm mais ou melhor informação do que a 

outra, além de uma capacidade maior de tratá-los, o que provoca um desequilíbrio de 

poderes entre elas, tornando uma delas vulnerável.  

É, portanto, típica da Dadocracia, no qual a sociedade e a produção passaram 

a se organizar com e sob as assimetrias informacionais, gerando novas formas de 

consumo, de negócios, de mercados, e, inclusive, de monopólios e dominação por 

meio da propriedade e controle da informação (WARK, 2019). Por se tratar de um 

elemento importante de poder e de dominação, este tipo de assimetria também poderá 

levar à vulnerabilidade de setores de usuários externos do Judiciário, quando os 

submete a um tratamento de dados e a julgamento por meio de robôs-juízes. 

Isso se deve a quantidade dos mais variados dados dos usuários contidos nos 

bancos de dados internos e externos do Judiciário, que podem ser utilizados para os 

mais diversos fins, bons ou maus, éticos e não éticos, como por exemplo, como forma 

de predição de comportamentos futuros, como  o sistema COMPAS (Perfil de 

Gerenciamento Corretivo de Infratores para Sanções Alternativas), utilizado por 

alguns tribunais americanos, que apresentou vieses (preconceituoso e racista) na 
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catalogação dos presos. Atribuiu uma probabilidade de reincidência criminal maior 

para a população negra ou parda, ou com determinadas características, ou para os 

que viviam em determinadas zonas das cidades.  

Outra diferença importante deve ser mencionada. Os algoritmos de IA não só 

são projetados (TUTT, 2016, p. 94), mas além de disso são treinados, ensinados para 

determinados resultados específicos. São hoje, pelo que se sabe, totalmente 

subservientes a sua programação, ao seu treinamento, a sua aprendizagem, 

enquanto o homem, como um ser político, com todas as suas influências internas e 

externas, ainda possui o poder da razão. 

Isso faz com que surja novas interrogantes sobre: como? Por quem? Para quais 

finalidades e resultados? Com quais dados? Qual a política empregada pelos 

tribunais, sob os auspícios do CNJ, para o treinamento? 

O volume de informações que o Judiciário tem e terá nos seus bancos de dados 

e em bancos de dados externos, públicos ou privados, com o qual manterá uma 

interoperabilidade, será muito grande em relação às informações que as partes 

possuem sobre as partes adversas do processo, e, muitas vezes, sobre elas mesmas. 

Neste sentido, devem ser estabelecidas formas de utilização destes dados em 

consonância com os princípios estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), sob pena de uma vez mais, ocorrer violação não só ao devido processo, mas 

também ao devido processo informacional, como também a outras garantias inerentes 

ao acesso à Justiça acima estudadas, e direitos e garantias fundamentais. 

Além da opacidade algorítmica, percebe-se a existência também de uma 

opacidade em relação aos dados que compõem o “Big Data”. No caso do Judiciário 

brasileiro ele é formado pelo CODEX, Ferramenta de extração, tratamento e 

indexação de documentos processuais, cuja implementação se deu sem 

regulamentação pelo CNJ, e que tem objetivo de fornecer insumos para as aplicações 

de IA desenvolvidas pelos Tribunais. 

 
Conforme dados atualizados de agosto de 2022, 74 órgãos de um total 
de 91 aderiram à plataforma CODEX, o que equivale a 81,3%. Houve 
o processamento de mais de 71 milhões de processos, ressaltando-
se que nesse universo estão incluídos processos baixados ou em 
tramitação. (CNJ, 2022, p. 30).  

 

Este “data lake” será composto de todos os processos em tramitação e 

baixados no Brasil, e como dito será a base de dados para as aplicações de IA dos 
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tribunais, vindo inclusive a substituir o DataJud, banco de dados de estatísticas do 

CNJ, no futuro, já que os dados passarão a ser capturados automaticamente dos 

diversos sistemas de processo eletrônicos mantidos pelos tribunais.  

Nota-se que o CNJ não explicita nada sobre a necessária triagem de qualidade 

de dados que irão compor os bancos de dados utilizados para fins de decisões, se 

será feita? Como, por quem e quando será feita? Qual a relevância dos dados? O que 

representa uma falta de transparência e opacidade, que leva a uma insegurança tão 

grande quanto à aplicada em torno a utilização de algoritmos opacos. Nem todas as 

decisões servem para a formação de um precedente e que a sua racionalidade possa 

ser utilizada para inferir um caso posterior. Neste sentido, tem-se que: 

 
Do mesmo modo, em um julgamento colegiado pode acontecer que 
os juízes que integram a câmara ou turma de julgamento cheguem a 
um consenso sobre a solução a ser dada para o caso sub judice mas 
divirjam acerca das normas gerais que são concretizadas no caso em 
questão e justificam a solução adotada: Em uma corte de cinco juízes, 
‘não há ratio decidendi da corte a não ser que três pronunciem a 
mesma ratio decidendi’ [Montrose 1957:130]. Nesse sentido, Whittaker 
recorda o caso ‘Shogun Finance Ltd. Vs Hudson’ em que o raciocínio 
de cada um dos juízes com compõem a maioria – uma maioria de três 
a dois – difere muito significativamente dos demais: ‘O resultado 
estava claro: uma maioria de três entre cinco juízes com acento na 
House of Lordssustentou que o fundador não havia adquirido o título 
e, portanto, não poderia em tais circunstâncias tê-lo repassado a 
Hudson, aplicando-se a máxima nemo dat quod non habet. Não 
obstante, a maioria apresentava diferenças muito significativas quanto 
ao raciocínio seguido pelos seus componentes’ [Whittaker 2006: 723-
724]. Em um caso como esse não se pode falar em um precedente da 
corte acerca das normas (gerais) adscritas que constituem as 
premissas normativas adotadas por cada um dos juízes da maioria, 
embora se possa falar, eventualmente, de uma decisão comum 
constante da norma individual que corresponde rigorosamente aos 
fatos do caso e às conclusões adotadas. Apenas há um precedente 
do tribunal em relação às questões que foram objeto de consenso dos 
seus membros. ‘Quando a fundamentação divergente [no caso de 
votos convergentes no dispositivo e convergentes na motivação] 
descortina-se incompatível, tem-se uma decisão despida de 
discoverable ratio, e, portanto, não vinculante no que concerne à 
solução do caso’ [Cruz e Tucci 2004:178]. Isso não impede, porém, 
que se possa falar em uma ratio decidendi da opinião de um juiz e que 
a regra inferida dessa ratio seja utilizada como precedente em um caso 
futuro. É claro que essa regra está menos revestida de autoridade que 
outras que tenha sido objeto de consenso de toda a corte, mas isso – 
apenas de limitar – não extingue por completo seu valor como 
precedente (BUSTAMANTE, 2012, p. 272-273). 
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Entretanto, como dito acima, não só com relação a condução da política 

pública, no que diz respeito à adequação ou à adequação ética, é que a opacidade 

dos dados preocupa. O “dala lake” está repleto de dados pessoais, sensíveis e não 

sensíveis, cuja inferência resulta em outros dados que podem ser também sensíveis 

e não sensíveis. Novamente: quais critérios de anonimização serão utilizados? Será 

que serão? 

Aliás, quando se fala de tratamento de dados por sistemas de IA, não se pode 

pensar apenas em duas camadas de tratamento de, mas ao menos em três camadas 

distintas: (1) de entrada (input layer) - na qual os dados são recebidos; (2) de 

tratamento propriamente dito (hiden layer- camada oculta) - quando os dados são 

tratados por meio da execução dos comandos do algoritmo; (3) de saída (output layer), 

na qual se obtém os resultados do tratamento. Em todas elas os dados devem ser 

protegidos (conforme o artigo 5º, inciso X, da LGPD: toda operação realizada com 

dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração).  

Diante disso, dúvidas surgem sobre como os dados são protegidos em todo o 

processo. Qual a finalidade do tratamento? Quais dados são tratados? Como serão 

tratados? Como e de onde os dados foram coletados?  

O CODEX, “data lake” do Judiciário, trabalha com dados pessoais (“informação 

relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” – art. 5º, I, da LGPD) e 

dados pessoais sensíveis (“dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 

biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”), além de dados de pessoas 

jurídicas de direito público e privado. Diante disso, todo tratamento de dados 

necessariamente deve estar de acordo com os princípios enumerados no artigo 6º da 

LGPD, além do devido processo informacional:  

 
Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão 
observar a boa-fé e os seguintes princípios: 
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, 
específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 
tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; 
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II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; 
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para 
a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados 
pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades 
do tratamento de dados; 
IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a 
integralidade de seus dados pessoais; 
V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e 
para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; 
VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e 
os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos 
comercial e industrial; 
VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas 
a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão; 
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de 
danos em virtude do tratamento de dados pessoais; 
IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; 
X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo 
agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados 
pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. (BRASIL, 2022) 

 

A LGPD, prevê como um de seus fundamentos a autodeterminação informativa 

(art. 2º, inciso II), ou seja, devolve ao titular dos dados pessoais, pessoa física, a 

legitimidade e o poder de gerenciar os tratamentos de dados sobre suas informações 

pessoais, e, quando impossível de fazê-lo, o de exigir a devida transparência em 

relação a eles e a forma como foram tratados. Quando o tratamento for realizado de 

forma automatizada (art. 20, §1º) o direito a explicação, como decorrência do princípio 

da transparência e accountability (art. 6º, incisos VI e X, respectivamente) sobre os 

critérios e dos procedimentos utilizados no tratamento de dados para chegar à 

determinada decisão, além do direito de revisão (art. 20, caput) dessas decisões 

automatizadas de dados pessoais está garantido, em tese. Lembrando que as 

situações mencionadas ao final do caput do artigo 20, “incluídas as decisões 

destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os 

aspectos de sua personalidade”, são um rol meramente exemplificativo, não taxativo. 

Resta saber se o direito à explicação e à revisão de decisões automatizadas 

de dados pessoais, no âmbito das decisões proferidas por meio de algoritmos no 

Judiciário, darão direito a duas novas modalidades de pedidos em processos judiciais, 
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que poderão ser formulados após o provimento, o de explicação, cuja admissibilidade 

é a simples hipótese de tratamento de dados, e o da revisão, no qual admissibilidade 

é a existência de decisão automatizada. 

Acredito que estas formas de controle previstas na LGPD são plenamente 

aplicáveis, e causará, se prevalecerem quanto às decisões judiciais automatizadas 

um novo ponto de gargalo no judiciário. Primeiro porque aumentará de forma 

exponencial, ao menos no que tange aos processos de pessoas físicas, a 

recorribilidade hoje existente (ainda que estes pedidos sejam de controle de 

transparência e accountability), cujos números já foram expostos acima, já que se 

estará diante de dois pedidos que podem ser requeridos de forma distinta, em todos 

os graus de jurisdição, no mesmo grau no qual se deu a decisão e o tratamento dos 

dados, lembrando que uma decisão judicial trata de fatos (dados) da vida.  

A revisão prevista no referido artigo prevê apenas o direito à revisão, sem 

mencionar se será humana ou não. A explicação sobre o tratamento de dados deve 

ser fornecida pelo controlador, definido na LGPD como “pessoa natural ou jurídica, de 

direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 

dados pessoais”, que não são publicizados pelos tribunais. O juiz, que utilizou a 

decisão automatizada, certamente não terá conhecimentos técnicos para explicá-la, 

pela opacidade dos algoritmos. 

Segundo, porque todos os problemas éticos, legais e diversos outros tipos de 

litígios sobre algoritmos, uso de IA, tratamento de dados pessoais, sensíveis, não 

pessoais, direito à explicação e revisão, questões de responsabilidade civil, criminal 

etc. acabarão por desaguar novamente no Judiciário para que sejam resolvidos por 

meio de decisões proferidas, hoje, por juízes-robôs, amanhã, por robôs-juízes, e o 

exemplo, sem dúvida alguma deve começar por casa. 

O Judiciário, por sua vez, deve, desde já, adotar políticas públicas realmente 

transparentes, que respeitem os direitos e garantias fundamentais previstos na CF, 

que facilitem o acesso à Justiça e não criem obstáculos, que se não pensadas 

traduzirão em verdadeiras barreias, em nome da celeridade processual, do julgamento 

mecanizado em escala industrial.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo do presente trabalho consistiu-se em analisar o uso de robôs-juízes, 

para fins de decisão, como uma política pública de combate a Crise do Judiciário, 

questionando se a sua utilização, para tal fim, viola as garantias individuais e 

estruturais do acesso à Justiça. 

Para tanto, o presente estudo teve início nos marcos teóricos em torno ao 

acesso à Justiça, definindo-a como um direito fundamental, regrado de forma explícita 

e implícita em diversas passagens da CF, assim como na legislação 

infraconstitucional, decorrente de uma construção sócio-histórica da sociedade, que 

se entrelaça com a dignidade da pessoa humana e como um Direito Humano 

positivado em diversas normas de Direito Internacional. 

O acesso à Justiça é um direito fundamental por excelência, que se apresenta 

como uma norma-princípio, um mandamento de otimização e admite ponderações, 

devido a não ter conteúdo delimitado e que, por se tratar de um mecanismo de 

salvaguarda de proteção a direitos, impede restrições. 

Tal caracterização faz com que o acesso à Justiça apresente duas dimensões: 

uma negativa, relativa ao dever do Estado, de não impedir (ou criar obstáculos ao) o 

seu efetivo acesso aos interessados; e, outra dimensão positiva, que obriga o Estado 

a se organizar em torno de um Poder Judiciário, para permitir o acesso à Justiça de 

forma universal.  

Nesta perspectiva, o Estado tem o dever de proporcionar o acesso à Justiça, 

não só quando se trata do acesso ao Poder Judiciário, por meio de uma demanda e 

em todas as suas fases, e de possibilitar a resolução de conflitos por meio de métodos 

alternativos (ADRs) extrajudiciais, com a tramitação adequada do processo, 

respeitando as garantias processuais até a decisão final e sua execução. 

Ainda que até hoje ele seja tratado como maior ênfase na sua perspectiva 

jurídico-processual, utilitarista liberal, como um mero exercício do direito de ação, ele 

também possui um potencial emancipatório, caracterizado pela redistribuição e pelo 

reconhecimento, como forma de diminuir vulnerabilidade sociais, principalmente em 
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um Estado Democrático de Direito, de forma a assegurar não só o acesso à Justiça, 

como também o acesso aos direitos.  

Tem, portanto o Estado o dever de garantir “o acesso à ordem jurídica justa” 

(WATANABE, 1988, p.128), caracterizada como “uma determinada ordem de valores 

e direitos fundamentais para o ser humano” (MARALHA, PENHA, RANGEL. 2014, p. 

87). 

O presente estudo foi desenvolvido sob a ótica do acesso à Justiça, como 

acesso à jurisdição, em conexão com o acesso aos direitos, conforme definido por 

Cappelletti e Garth (2002), assim como dos estudos desenvolvidos pelo grupo de 

trabalho do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, dirigido por Boaventura 

de Souza Santos, e, os demais doutrinadores citados. 

O acesso à Justiça é, portanto formado por uma complexa estrutura de 

garantias fundamentais colocadas à disposição do indivíduo e da sociedade na 

proteção de seus direitos e interesses subjetivos (garantias individuais) e na própria 

estruturação do Poder Judiciário, como forma de atende-las (garantias estruturais), 

ambas se traduzem e compõem a noção do devido processo, como um processo 

justo, ou seja, com respeito ao livre contraditório, a ampla defesa, o juiz natural, a 

motivação das decisões, o duplo grau de jurisdição, a igualdade processual, a 

publicidade processual e a razoável duração do processo. 

A garantia da razoável duração do processo, muitas vezes confundida com 

celeridade processual, é o grande mote da multifacetada, congênita, crônica e 

sistêmica Crise do Judiciário, que se confunde com a sua criação e que durante a sua 

história foi alvo de reformas administrativas e legislativas tendentes a buscar soluções, 

que não proporcionaram resultados eficazes. Mais recentemente a resposta se dá por 

meio de políticas públicas que incentivaram o uso de TICs. Isto ocorreu através da 

inclusão de tecnologias sustentadoras, a partir de meados da última década do século 

passado, que modificou o trabalho manufatureiro até então vigente, e possibilitou, 

desde os primeiros anos deste século, o desenvolvimento de políticas públicas, 

adotadas pelos 92 tribunais brasileiros, para a implantação de sistemas de processo 

eletrônico, principal meio de comunicação e tramitação processual atual. 

Essas políticas públicas, levadas a efeito, a princípio, de forma desordenada, 

em um país continental como o Brasil e com uma deficiente infraestrutura de 

comunicação, fez com que surgissem outros obstáculos para acesso à Justiça, de 

ordem cultural, de infraestrutura básica e normativa (de regulação).  
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Ao tempo que ela trouxe benefícios - com a eliminação do tempo burocrático 

do processo, a possibilidade de o Judiciário se organizar, se conhecer para traçar 

novas políticas públicas - provocou novos gargalos com a sua disseminação. Fato que 

resultou na desumanização da prestação jurisdicional, com o excesso de processos a 

serem despachos e requerendo decisões dos juízes. Movimento que precarizou a 

prestação jurisdicional e promoveu a delegação de decisões aos assessores, 

estagiários e voluntários, que o juiz virasse um mero revisor e assinador de decisões. 

Por ser uma automação da atividade humana, uma atividade robótica, têm-se aí o 

surgimento dos juízes-robôs assinadores. 

A ideia de resolver este problema, aliado ao avanço da tecnologia e o 

surgimento da denominada Quarta Revolução Industrial, obrigou o judiciário a buscar 

nas tecnologias disruptivas novas respostas para sua Crise. Com isso ocorreu a 

transformação na forma de participação dos seus atores, internos e externos, e da 

prestação jurisdicional como um todo. A partir da segunda metade da década 

passada, o Judiciário começou a desenvolver políticas públicas para o uso de IA, para 

os mais diversos fins e, em especial, para a tomada de decisões em processos 

judiciais, sob o argumento de que seriam meras propostas, sugestões de decisões, 

ofertadas pela IA ao magistrado. 

O Judiciário tomou a frente, valendo-se da sua facilidade de articulação 

institucional, por meio do CNJ, ante aos demais Poderes do Estado, na regulação do 

uso da IA pelo Poder Público, disciplinado internamente pela Resolução CNJ n. 

332/2020 e da Portaria CNJ n. 271/2020. Com elas, regras éticas para o 

desenvolvimento e a produção de projetos em IA, traçaram uma política pública vaga, 

nada transparente, desprovida de instrumentos de accountability, de natureza 

impositiva, uma vez que não consultou os demais atores e a sociedade sobre sua 

aplicação. A sua formulação a representatividade foi quase que exclusivamente de 

seus próprios membros, uma atitude totalmente antidemocrática. 

Ficou demonstrado, pelos argumentos apresentados no presente trabalho, que 

o uso de robôs-juízes para fins de decisão viola as garantias individuais e estruturais 

do acesso à Justiça, com a transformação do princípio do juiz natural em princípio do 

juiz artificial. Com o uso de um sistema de precedentes absolutos, um 

necropositivismo algorítmico ou tecnológico se instaurará, cujo principal efeito será a 

instituição de um monismo, um absolutismo jurídico, criando não mais obstáculos, 

mas verdadeiras barreiras ao acesso à Justiça, e o seu consequente esvaziamento. 
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Decisões algorítmicas são hoje opacas, tanto quanto a política pública e os 

projetos atualmente em desenvolvimento pelo Judiciário. Geram, por conseguinte, 

mais questionamentos do que afirmações e a prospecção de um futuro sombrio, no 

qual a garantia do devido processo, por meio de um processo justo, adequado, poderá 

se aniquilar como consequência da diminuição ou quase esvaziamento da 

possibilidade de as partes influenciarem e participarem como coautoras da decisão, 

característica de um contraditório dinâmico, cooperativo, em um processo 

democrático. A política pública do Judiciário, como se apresenta via IA para fins de 

decisão, diminui e elimina a possibilidade da ampla defesa, na qual a participação das 

partes de forma paritária e legitima no processo, passa ser um ato meramente pró-

forma, pois desconhece as verdadeiras regras do jogo, pela sua opacidade, e impedirá 

a necessária garantia de uma publicidade processual. A objetivação da igualdade das 

partes, levará ao incremento das vulnerabilidades sociais, econômicas e jurídicas já 

existentes. 

O Judiciário vem noticiando a utilização de robôs-juízes para fins de decisão 

em operação em alguns tribunais, portanto, já viola a regra constitucional da 

motivação das decisões e, com isso, impede o controle interno e externo da prestação 

jurisdicional. 

Esta postura é irrazoável e incompatível com o Estado Democrático de Direito 

e com o processo democrático. Pensar em uma eficiência quantitativa com celeridade, 

com a produção de julgamentos automatizados em escala industrial, inviabilizará a 

prestação jurisdicional na forma como hoje é concebida.  

O Judiciário deve se voltar ao jurisdicionado, pensar em políticas públicas 

transparentes, democráticas, participativas, principalmente quando os instrumentos 

de disrupção já utilizados poderão causar violações aos direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos. 
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