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RESUMO 

 

O presente estudo mostra que a inteligência artificial é atualmente reconhecida como sendo a 

substituição da atuação humana por máquinas. Contudo, por ser um conceito amplo e sem 

grandes definições, um dos objetos do trabalho será demonstrar de forma aprofundada os 

impactos que este procedimento poderá gerar a sociedade, bem como, fixar pontos positivos e 

negativos com a apresentação de exemplos e dados. Neste contexto, o objetivo especifico é 

enquadrar o uso da inteligência artificial no ambiente jurídico, mais precisamente na 

substituição de pessoas por um sistema que fará o julgamento de ações e demandas repetitivas 

nos processos judiciais. Embora essas máquinas, possam atuar em escala e em tempo recorde, 

a mão de obra humana não pode ser amplamente substituída, pois cada processo possui suas 

peculiaridades sendo impossível tal verificação por meio de máquinas, tendo em vista a 

ausência de capacidades perceptivas, emocionais e cerebrais destas, que são fundamentais no 

mundo jurídico. Deste modo, entende-se pela relevância em aprimorar os estudos sobre o 

tema posto uma conseqüente aplicação desta ‘’nova profissão’’ no meio jurídico, com o 

objetivo de julgar processos entre seres humanos. Por fim, constrói-se como resultado a 

aplicação de pontos que podem melhorar a aplicação de uma Inteligência Artificial. A 

metodologia utilizada consiste tanto em pesquisas bibliográficas, doutrinárias como em base 

de dados e legislação.  

 

Palavras-chave: Avanço tecnológico. Celeridade. Inteligência artificial. 

 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE BRAZILIAN PROCEDURAL SYSTEM 

 

ABSTRACT 

 

The present study shows that artificial intelligence is currently applicable as a replacement of 

human action by machines However, as it is a wide concept and without big ones definitions, 

one of the objects of the work will be to demonstrate in depth the impacts that this procedure 

may have on society, as well as fix positive and negative points with the presentation of 

examples and data. In this context, the specific objective is to frame the use of artificial 

intelligence in the legal environment, more precisely in replacing people with a system that will 

make the judgment of repetitive actions and demands in judicial processes. Although these 

machines can operate in scale and in record time, human labor cannot be largely replaced, as 

each process has its own peculiarities and such verification through machines is impossible, 

given the lack of perceptive, emotional and of these, which are fundamental in the juridic world. 

Thus, by the relevance to improve the studies on the subject post a consequent application of this 

new profession in the legal environment, with the objective of judging processes between human 

beings.  

Finally, we build as a result the application of points that can improve the application of an 
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artificial intelligence. The methodology used consists of both bibliographic, doctrinal and 

database searches and legislation. 

 

Keywords: Technological Advance. Celerity. Artificial Intelligence. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade informacional na qual vivemos, a tecnologia está cada vez mais 

presente, assim como a Inteligência Artificial, um mecanismo que parecia tão distante da 

realidade, mas que já existem casos de utilização no Brasil para substituir a mão de obra 

humana por maquinas, robôs etc. 

Portanto, o trabalho apresenta um breve histórico da evolução tecnológica desde a 

pós-revolução industrial até os dias atuais e como essas tecnologias foram sendo aplicadas no 

direito, trazendo diversos benefícios, e, por fim, como serão os mecanismos futuramente. O 

grande imbróglio é a preocupação dos seres humanos de serem substituídos por máquinas, 

gerando, assim, desemprego exacerbado, com crescimento apenas na área da mecatrônica. 

Em vista disso, o objetivo deste artigo é demonstrar como se dará o processo judicial 

brasileiro com o passar dos tempos e o aumento dos avanços tecnológicos, em que os 

aplicadores do direito se enquadrarão nesse conceito, visando a mostrar os direitos de 

personalidade e existencial, portanto, aprimorando a morosidade processual. 

A pesquisa foi motivada pelos crescentes investimentos em tecnologias por parte dos 

países e, como a usamos em todos os momentos, a vida tornou-se mais simplificada a partir 

desses avanços tecnológicos, ou seja, o direito não poderia se afastar dessa constante 

evolução, atualizando-se às tecnologias como também à legislação que deve ser criada ao 

ocorrer uma nova instalação. A metodologia da pesquisa baseou-se nos dados dos órgãos 

públicos como o Conselho Nacional de Justiça, tanto de forma exploratória, como descritiva. 

Concernentemente à divisão, este artigo está subdividido em três tópicos, sendo, no 

primeiro, abordado um conceito histórico do avanço tecnológico pós-revolução industrial. No 

segundo, apresenta-se o início do processo judicial, desde quando era físico e, posteriormente, 

eletrônico, demonstrando vantagens e desvantagens, com apresentação de gráficos e, no 

terceiro tópico, discorre-se sobre a inteligência artificial, o conceito e as possíveis aplicações 

no processo brasileiro.  
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2. AVANÇO TECNOLÓGICO PÓS-REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

Por volta de 1846, o mundo empresarial já possuía uma ideia de diminuição de 

empregados, como cita Hobsbawm (2010, p. 30)  

 

“A indústria estava assim sob uma enorme pressão para que se mecanizasse 

(isto é, baixasse os custos através da diminuição da mão-de-obra), 

racionalizasse e aumentasse a produção e as vendas, compensando com uma 

massa de pequenos lucros por unidade a queda nas margens. Seu sucesso foi 

variável”.  

 

Após todos esses avanços, desde a Revolução industrial, diversas áreas de 

conhecimento obtiveram uma expansão da tecnologia, nas palavras de Schwab (2016);  

 

“Coloca o mundo diante da Quarta Revolução Industrial, caracterizada por 

inteligência artificial, internet das coisas, armazenamento de energia, 

biotecnologia, veículos autônomos e as mais variadas inovações. Nos 

últimos 20 anos, consequentemente, houve uma modernização do espaço de 

exercício das atividades laborais e um aumento na demanda de pessoal 

capacitado para atuar nesse meio”. (BALCAR, 2014; CARNEVALE, 2013; 

EGER; GROSSMANN, 2004; INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION, 2008).  

 

A partir desses fatos explanados, o Jornal Nacional apresentou entrevistas realizadas 

para demonstrar o que a sociedade brasileira pensava sobre o assunto, o noticiário afirmava 

que: “No mercado de trabalho, muitos brasileiros vêm a tecnologia como uma ameaça ao 

emprego. A mesma tecnologia que facilita o trabalho pode ser encarada como uma ameaça ao 

emprego’’. (JORNAL NACIONAL NOTÍCIA, 2017). 

Nesse contexto, Susskind e Susskind (2017, p. 117)  

 

“Compreendem que, embora as máquinas possuam capacidades físicas 

(movimentos mais velozes e levantamento de cargas mais pesadas), há de se 

destacar o domínio do ser humano sobre certos tipos de tarefa, em especial 

aquelas correlacionadas ao uso das capacidades perceptivas, emocionais e 

cerebrais. ” 

 

 Além disso, ainda alegam que o ser humano está por trás de tudo, até mesmo das 

máquinas, não tendo como ser, a substituição tecnológica, absoluta. 

 

 

3. INÍCIO DO PROCESSO JUDICIAL E IMPACTOS 
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Com a necessidade de concretizar uma Justiça Pública em substituição às iniciativas 

privadas de solução de conflitos, surge a criação de mecanismos, que resultaram em Processo 

Judicial. Consoante a Greco (1996, p. 6) conclui-se que o Estado, ao proibir a justiça privada, 

avocando os conflitos para si como forma de interesse público, estruturando sistemas e 

interpondo órgãos jurisdicionais, foi o que tornou o Poder Judiciário um poder político 

indispensável aos equilíbrios social e democrático. 

O processo Comum influenciado pelo Processo Canônico, destaca José da Silva 

Pacheco (1976, p. 330), era caracterizado por um processo escrito, em que eram redigidos 

todos os atos da causa, apresentados nas diversas fases sucessivas os atos escritos, além de 

que eram longos, complicados e difíceis. Dentre outras características que, com o passar do 

tempo, foram sendo aprimoradas para eficácia processual. 

Em uma pesquisa realizada pelo CNJ, alega-se que:  

 

[...] enquanto os processos físicos mostram uma média de 144,19 dias no 

tempo cartorial, os processos judiciais eletrônicos apresentam uma média de 

97,36 dias, o que indica uma redução de 48% do tempo no tramite pelo 

PJe.  A partir da análise quantitativa dos dados, o PJe mostrou ganhos no 

tempo que leva para que os juízes profiram decisões em processos 

conclusos. 

 

 

3.1. O FIM DOS PROCESSOS FÍSICOS E EFETIVIDADES 

 

O marco histórico principal, da chegada tecnológica no Brasil, deu-se a partir da Lei 

9.800, de 26.05.1999, a chamada Lei do Fax, que se utilizava desse instrumento para 

transmissão de dados. Decorrente dessa utilização, verificaram-se algumas falhas, como 

julgamentos de recursos intempestivos, que foram os primeiros dos fatos polêmicos que essa 

lei trouxe. 

Ainda em busca de uma legislação que atendesse os requisitos de tecnologias que 

foram surgindo, criou-se a Lei 10.259, de 12.07.2001. No momento da criação dos juizados 

especiais, no âmbito da Justiça Federal, surgiu o e-processo, que é utilizado, até hoje, nas 

Varas Federais. 

Outrossim, com o surgimento da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização 

do processo judicial, ampliou-se a efetivação da Justiça, contribuindo e respeitando com o 

princípio da celeridade processual. 
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No mesmo sentido, Gelber Freitas (2012), apresenta algumas das características do 

processo eletrônico:  

 

A publicidade e a facilidade no acesso à informação, uma vez que, os autos 

eletrônicos estão disponíveis na internet, celeridade processual uma vez que 

o processo elimina a burocracia dos atos praticados nos cartórios, a exemplo 

de paginação, de carga aos autos, entre outros; comodidade. Vez que o 

advogado não precisa se deslocar até o Fórum para prática de atos 

processuais; reconhecimento da validade de documentos digitais; diminuição 

do contato pessoal, uma vez que todos os atos são praticados diretamente no 

sistema; segurança e autenticidade dos atos processuais, mediante 

certificação e assinatura digital; e o surgimento de uma nova classe de 

excluídos, qual seja: os analfabetos digitais. 

 

A primeira experiência do processo eletrônico no país surge em 2003 com a 

implantação do sistema de tramitação processual E-Proc., anteriormente citado, o qual foi 

desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e que virtualiza os Juizados 

Especiais Federais de sua abrangência. Após seis anos da primeira experiência do processo 

eletrônico, em setembro de 2009, por meio do Acordo de Cooperação Técnica 73/2009 entre 

Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e os cinco Tribunais Regionais 

Federais, é implementado o PJE, software livre criado pelo CNJ, para o acesso e a tramitação 

do processo pela via eletrônica, permitindo que o sistema seja um só nas Justiças Federal, 

Estadual, do Trabalho, Militar e Tribunais Superiores. 

Contudo, é importante destacar as vantagens que o processo eletrônico sinaliza e que 

dizem respeito aos seguintes tópicos: 

a) encerramento do processo em papel; 

b) agilidade na tramitação; 

c) custo-benefício do procedimento; 

d) tráfego e trânsito do informe, sem congestionamento; 

e) redução do número de incidentes; 

f) consubstanciação dos elementos probatórios indispensáveis; 

g) harmonia entre as instâncias e dentro do judiciário como um todo; 

h) redução do custo de transporte e de deslocamento de pessoal. 

 

3.1.1. VALIDADE DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO 

 

Os questionamentos frequentes, quando se depara com objetos eletrônicos, são em 

razão das validade e segurança jurídica, somente pelo fato de não haver uma assinatura 
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manuscrita, como antigamente, pois a sociedade não acompanha o desenvolvimento 

eletrônico informacional, ficando sempre duvidosa em relação à funcionalidade de uma 

novidade.  

Acontece que essas assinaturas digitais que validam os documentos passam por uma 

fase de cadastramento, que não podem ser acessadas por qualquer pessoa. Tais documentos, 

usualmente, ficam com a identificação do responsável pelas inserção e remessa do arquivo. 

Ademais, as senhas digitais possuem chave de segurança, a fim de que o documento 

seja criptografado de acordo com a chave pública, ou seja, se alguma parte do documento for 

alterada, a assinatura é descaracterizada, tornando-o, portanto, inválido. Ressalta-se, ainda, 

que todo operador do direito tem um certificado digital que o identifica, seja pessoa ou 

empresa. 

 

3.1.2. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ON-LINE PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E 

PRIVADOS 

 

Empresas públicas e privadas sempre buscam atender as demandas requeridas pelo 

Judiciário, antes do processo eletrônico, até um pouco depois, os ofícios eram encaminhados 

aos devidos órgãos fisicamente, o que, na prática, demorava até meses para chegar ao local do 

destinatário.  Porém, com ajuda de programas criados em parceria com o Judiciário, a resposta 

sobre o ofício é obtida na mesma hora de enviado. 

A Receita Federal, por exemplo, criou o sistema chamado Infojud, o qual possibilita 

magistrados e servidores obter, de mesmo modo, informações cadastrais e declarações de 

imposto de renda e de território rural. 

Além disso, outro serviço disponível é o sistema Bacen-Jud., criado pelo Banco 

Central do Brasil, o qual permite que informações sigilosas de contas bancárias, de pessoas 

físicas ou jurídicas, sobre a existência de contas, como também bloqueio e desbloqueio de 

valores, quando a parte executada não cumpre com a dívida, podem ser acessadas suas contas 

para o devido bloqueio. Com o propósito de fazer esse acesso, ocorreu a alteração do Art. 833 

do CPC, o qual ressalta quais bens podem ser bloqueados e penhorados. 

Dentre muitos outros sistemas que existem, como os de telefonias, os quais, 

hodiernamente, já estão disponíveis para promover a celeridade processual, cabe reiterar que 

eles são de uso exclusivo do Poder Judiciário e, para sua utilização, é imprescindível que os 

Tribunais Superiores firmem convênios com o Banco Central. 
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3.2. CELERIDADE PROCESSUAL 

 

O princípio da celeridade processual alega que o processo para alcançar um resultado 

almejado e valer a pena deve ser concluído em um lapso temporal razoável, para atingir a 

solução do conflito a fim de restabelecer a paz social, a exemplo das sanções impostas ao 

infrator do direito, que podem ser penais, civis e administrativas, como forma de correção. 

Por fim, busca-se prevenir novos conflitos de mesma natureza, sendo que o próximo deve se 

atentar que existe uma possível sanção para tal causa. Encontra-se esse princípio no art. 5º, 

LXXVIII, da CF/88, incluído com a emenda constitucional 45 de 08.12.2004, que diz: 

 

Art. 5º... 

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.  

 

O cumprimento do Estado em fazer valer o direito mais rápido possível está cada vez 

mais evidente por intermédio do avanço tecnológico processual, pois a lentidão gera uma 

desconsideração de o Estado estar apto para dirimir os litígios, como também o fato de gerar 

uma decisão imprópria, sendo, às vezes, distintos os eventos probatórios da época em que 

ocorreram os feitos. 

Pelo princípio da razoável duração do processo, as autoridades jurisdicionais (processo 

judicial) a administrativas (processo administrativo) devem exercer suas atribuições com 

rapidez, presteza e segurança, sem tecnicismos exagerados ou demoras injustificáveis, 

viabilizando, em curto prazo, a solução dos conflitos (BULOS, 2010, p. 686). 

 

3.3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

Nesse sentido, analisam-se os gráficos, em que o processo eletrônico trouxe, como 

benefício, o andamento processual mais célere com o passar dos anos, conforme foi se 

investindo em tecnologias e no princípio celeridade. 

Observa-se, ademais, que menos de 25% dos processos eletrônicos ultrapassaram a 

barreira dos quatro anos de duração, enquanto mais de 50% dos processos físicos tramitaram 

por mais do que o período de quatro anos. 
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(Fonte: CNJ) 

 

 Contudo, conclui-se que a informatização refletiu em um grande avanço de elaboração 

de atos processuais, ocasionando reflexos principalmente no tempo demandado para 

realização de atos. 

 

 

 

 

4. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Nesse sentido, com o surgimento dessas tecnologias no Brasil, muitos se perguntam 

acerca do futuro do advogado diante de um futuro próximo em que a inteligência artificial 

estará cada vez mais presente e atuante. O advogado deve se preocupar? O Direito deixará, 

em breve, de ser uma atividade exclusivamente humana? Primeiramente, antes de adentrar a 

essas questões, evidencia-se a definição do que seja inteligência artificial. 

O conceito de inteligência artificial, na melhor definição dos professores Kenneth C. 

Laudon e Jane Price Laudon (1999, p. 343) “refere-se a diversas técnicas e práticas que 

possuem como meta comum a simulação da inteligência e percepção humanas”. 

Para uma melhor compreensão, a família da inteligência artificial, de acordo com a 

definição dos professores acima mencionados, é composta por seis membros. O primeiro trata 

da linguagem natural, no qual tentam fazer uma combinação para que as máquinas possam 

manter comunicações oral e escrita com seres humanos, projeto que ainda não obteve sucesso 

em face de as máquinas não conseguirem compreender principalmente expressões idiomáticas 

ou traduzir sentenças. Outro membro é o da robótica, isto é, o desenvolvimento de máquinas 
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que substituam o ser humano, principalmente em ambientes de alta periculosidade. Assim 

como os sistemas perceptivos, a robótica ainda não obteve sucesso devido à dificuldade de 

ensinar às maquinas a diferença entre o verdadeiro e o falso, para que não se objetive enganá-

las. Entre outros membros que, acumulados e levados a êxito, conseguem simular a lógica 

humana como um cérebro biológico. 

A tecnologia está em constante evolução e essa realidade sempre mais próxima 

permite uma nova perspectiva, ao contribuir com a sociedade. Portanto, todas essas 

ferramentas supracitadas, que até hoje são utilizadas, não serão suficientes para garantir a 

celeridade, entre outros. Destacando por exemplo, o crescimento de litígios no nosso país. 

Com essa disparidade entre o aumento das demandas e a estratificação da mão de 

obra, juízes e servidores, às vezes, não conseguem dar conta de todo o trabalho. Dessa forma, 

alguns autores já possuem opiniões favoráveis ao uso de sistema inteligente, conforme explica 

Pedro Madalena e Álvaro Borges de Oliveira: 

  

Quando falamos de sistema inteligente, nos referimos àqueles que empregam 

técnicas de inteligência artificial, isto é, sistema que habilita a máquina a 

fazer coisas que requerem inteligência. A inteligência artificial, por sua vez, 

utiliza várias técnicas para tornar a máquina inteligente, como, por exemplo, 

Raciocínio Baseado em casos, Sistemas especialistas etc., para falarmos das 

técnicas mais conhecidas. Assim, quando aberto o processo judicial, o 

mesmo passaria a ser gerenciado por um sistema inteligente, com dispensa 

de certos trabalhos manuais e intelectuais dos serventuários e do juiz. (2000, 

p. 62-63). 
 

Desde os anos 2000, época em que fora publicada essa revista, já se pensava em um 

sistema inteligente para substituição de trabalhos manuais, como também na ideia de um “Juiz 

Assistente” que iria oferecer um suporte na elaboração de documentos, padronizando e 

acelerando o processo dessa atividade, de maneira fácil e eficiente, ou seja, esse sistema seria 

um exemplo de inteligência artificial. 

 

 

4.1. DIREITO DA PERSONALIDADE E EXISTENCIAL 

 

O Direito da Personalidade se enquadra na substituição não só dos operadores do 

direito, como de vários outros ramos, por máquinas. Seria possível? A professora Maria 

Francisca Carneiro entende que o direito não possui, em sua natureza, um substitutivo ao ato 

pensar, mas que essas tecnologias poderiam favorecer em um hábil recurso ou, até mesmo, 
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um instrumento para contribuir com a sentença judicial, colaborando, em termos, com a 

atividade jurisdicional. Portanto, na visão da autora, ainda que prevaleça a resistência do 

desenvolvimento da inteligência artificial, cumpre refletir sobre alguns de seus pressupostos. 

Contudo, já se observam que fábricas de indústrias automobilísticas brasileiras, por exemplo, 

quase não se trabalho humano. 

Em um projeto bastante ambicioso, o Ministério de Justiça da Estônia irá bancar o 

desenvolvimento de um “juiz robô”, uma inteligência artificial, doravante IA, que poderá ser 

usada para mediar pequenas causas (cuja disputa seja menor do que US$ 8 mil) com o intuito 

de liberar os juízes do país para se dedicarem a casos mais complexas. O projeto, que ainda 

está em fase inicial, exigirá a criação de uma IA que tomaria suas decisões baseada em um 

banco de dados com todas as leis existentes no país. 

O presidente do Google afirmou que 90% do trabalho feito atualmente por humanos 

será realizado por robôs nos próximos anos. “É inevitável que essas coisas aconteçam”, disse 

Larry Page em uma longa entrevista concedida ao jornal Financial Times. Observa-se, logo, a 

geração de desemprego, pois trabalhadores sentir-se-ão desamparados, com a perda da sua 

característica de entidade única. 

Portanto, especialistas asseguram que os operadores do direito não precisam se 

preocupar, visto que nenhuma tecnologia é capaz de pensar, de interpretar e de criar tudo 

aquilo que o ser humano dispõe. 

 

 

4.2. APLICAÇÃO NO PROCESSO BRASILEIRO 

 

A justiça Brasileira já está fazendo uso de sistemas automatizados, com o qual 

apresentar-se-ão fatos ilustrativos trazidos de órgãos públicos como CNJ e STJ. Em um 

noticiário do CNJ, datado em junho de 2019, https://www.anoreg.org.br/site/2019/06/10/cnj-

inteligencia-artificial-sera-usada-para-verificar-qualidade-de-dados-processuais/, explanou-se 

que estão sendo desenvolvidos algoritmos para realizar um diagnóstico das inconsistências e 

anomalias dos dados processuais em que o tema Inteligência Artificial será usado para 

verificar qualidade de dados processuais, sendo possível a análise de falhas nos fluxos 

processuais. “Estamos trabalhando com objetivo de criar ferramentas que facilitem os 

tribunais gerir seus registros processuais, possibilitando a melhoria nos fluxos processuais a 

partir da identificação de gargalos ou mesmo inconsistências. ”, afirma o diretor-técnico do 

DPJ, Igor Guimarães Pedreira. 

https://www.anoreg.org.br/site/2019/06/10/cnj-inteligencia-artificial-sera-usada-para-verificar-qualidade-de-dados-processuais/
https://www.anoreg.org.br/site/2019/06/10/cnj-inteligencia-artificial-sera-usada-para-verificar-qualidade-de-dados-processuais/
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Outro tema bastante discutido no ano de 2018 era de que a IA realizaria, em 5 

segundos, trabalhos que demorariam 40 minutos. Essa ferramenta testada pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), afirma-se como capaz de rastrear, com precisão e rapidez, ações com 

repercussão geral, ou seja, recursos extraordinários, “Já temos  feito testes no Projeto Victor 

de Inteligência Artificial, que identifica os casos de recursos extraordinários ou de agravo em 

recursos extraordinários com acuidade de 85%”, afirmou o ministro, durante painel do I 

Seminário de Processo Civil da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e do 

Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), realizado na sede do Conselho da Justiça 

Federal (CJF). 

Nesse sentido Rodrigo Almeida de Carvalho, secretário de TI, ressaltou que, hoje, no 

STJ, 100% dos processos passam pela classificação de assuntos feita por meio de Inteligência 

Artificial: “O que um servidor levava três minutos para fazer, a máquina faz em menos de 0,5 

segundo”. https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/632322722/stj-recebe-equipe-da-pgr-para-troca-

de-experiencias-sobre-inteligencia-artificial. 

Cabe lembrar que esses programas servem para desafogar o Sistema de Justiça, pois 

quando se tem uma decisão finalizada sobre tal causa, outras parecidas ou iguais podem ter o 

mesmo resultado, contribuindo, até mesmo, para as primeiras instâncias que já as levarão 

como base de julgamento, como confirma Dias Toffoli, “Isso facilita, inclusive, para o juiz do 

primeiro grau porque, podendo já identificar os processos com este ou aquele precedente, o 

magistrado decidirá com maior celeridade”. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393522. 

 

4.2.1 Justiça Preditiva 

 

O STJ também adentrou na discussão e, com foco na Justiça Preditiva, o professor 

Roberto Correa observou que é possível uma implementação de Inteligência Artificial na 

advocacia, nas chamadas resoluções de ações em massa, como cobrança, despejo etc. segundo 

ele, "a Justiça Preditiva vai municiar os juízes de elementos muito claros e objetivos para que 

haja uma solução para aquela demanda com o mínimo de interferência dos advogados e das 

partes". http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Seminario-debate-

novas-perspectivas-na-relacao-entre-direito-e-tecnologia.aspx. Assim, os operadores do 

direito aperfeiçoar-se-ão na elaboração de teses, pois, consoante ao docente, os advogados 

serão mais valorizados se não trabalharem com repetitividade. 
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De acordo com Antônio Augusto Gentil, titular da Secretaria Judiciária, a IA “pode ser 

aplicada em muitas atividades penosas, que são eminentemente repetitivas e não agregam 

valor ao trabalho desenvolvido pelos servidores”, automatizar para evoluir, 

https://stj.jusbrasil.com.br/noticias/632322722/stj-recebe-equipe-da-pgr-para-troca-de-

experiencias-sobre-inteligencia-artificial sendo, desse modo, desestimulantes. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a análise de como a Inteligência 

Artificial está progressivamente ganhando espaço no mercado de trabalho. Além de uma 

reflexão acerca dos benefícios que essas tecnologias oferecem para a efetividade processual e 

as preocupações humanas, ao substituí-las pelas máquinas. Ademais, permitiu utilizar 

diferentes recursos didáticos e avaliar como eles auxiliam na aplicabilidade do direito. 

Igualmente, o Poder Judiciário brasileiro demonstrou muito interesse pelo tema e está 

buscando entender e aplicar essas tecnologias. Órgãos Públicos já estão testando essas 

ferramentas nos locais de trabalho e um fato que parecia tão distante da realidade, já está 

sendo implementado, gerando maior efetividade processual.  

Dada a importância do tema e os rápidos surgimento e aplicação no Brasil, tornam-se 

necessários os desenvolvimentos de projetos que visem à formação continuada, a verificar se 

essas máquinas, ao longo do tempo, serão aptas para pensar e interpretar de formas humanas, 

sendo que, em alguns casos, o julgador deve se valer de decisão imparcial.  

Nesse sentido, o objetivo do trabalho é demonstrar como a tecnologia pode contribuir 

na atividade que os operários devem realizar no seu trabalho de forma mais rápida e eficiente. 

Reitera-se, ademais, que ainda não será possível uma substituição humana total, a qual se 

realiza apenas em trabalhos remotos ou em ambiente de periculosidade. 
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