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Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, podendo falar a todos nesse 

evento, ainda que, antecipadamente, me desculpem, vou ter que sair em 

seguida, recebo advogados hoje e a OAB é implacável se deixar de atender 

algumas das 20 audiências marcadas para hoje, as sanções serão severas, 

como vocês bem sabem aqui.  

Esse tema é objeto de muita discussão, muita polêmica, muito hype, 

muito exagero, mas é um tema, sem dúvida, importante, porque, como bem 

disse o Professor Ronaldo Cramer, estamos na terceira onda de inteligência 

artificial, na eminência da quarta revolução industrial, como todos dizem, e à 

beira de uma mudança substancial em várias profissões, inclusive as 

profissões jurídicas. No mundo anglo-saxão, essas mudanças têm acontecido 

de maneira muito mais rápido do que aqui nas profissões jurídicas inclusive, 

até por que o advogado lá depende muito da Discovery, que não temos. É 

muito favorável o beneficio da Discovery, da Inteligência artificial, mas, por 

outro lado, temos, talvez, o maior estoque de processos digitais no mundo, e, 

com isso, temos uma possibilidade concreta de nos beneficiar desse acervo de 

dados enorme para criar uma inteligência artificial efetiva. Precisamos disso por 

que vivemos em um contexto de hiperjudicialização. Segundo os dados do 

CNJ, tínhamos, até o final 2017, 80 milhões de processos, uma taxa de 

congestionamento de 70% para cerca de 16 mil juízes que, são segundo dados 

do CNJ, também, muito produtivos, julgam cada um deles em média 1800 

processos por ano, o que dá uma média de sete por dia, mas o custo disso é 

muito alto, segundo dados CNJ, gastamos cerca de 1,3% do PIB com esse 



sistema de justiça, e 1,85%, se incluirmos aí o Ministério Público e a Advocacia 

Pública, o que é muito mais caro do que os países desenvolvidos. Alemanha, 

para ter uma ideia, gasta 0,5% do PIB com o sistema de justiça e são muito 

litigiosos também. As alternativas sempre lembradas são a mediação e, 

sobretudo, as ODR, Online Dispute Resolutions, o uso dessas plataformas 

novas que permitem aproximar interesse de se chegar a uma mediação mais 

rápida, mais célere, e mais barata. 

A hiperjudicialização, obviamente, acaba, também, tendo um 

desdobramento tecnológico, apenas 20% dos processos que ingressaram em 

2017 fizeram isso por meio físico e o restante dos processos vieram em meio 

digital. Nos nove anos em que essa série histórica do CNJ foi apresentada no 

último relatório, houve o ingresso de mais de 88 milhões de casos novos em 

formato eletrônico, a Justiça Trabalhista é o segmento com maior índice de 

virtualização que chega a 100%, a Justiça Eleitoral é a menos virtualizada, e 

cinco tribunais já alcançam, pelo menos, 100% de processos eletrônicos. 

Temos, obviamente, dificuldades no Brasil, a digitalização é feita normalmente 

sem o reconhecimento de caracteres como imagem e não como um texto, o 

chamado problema da ocerização, o uso adequado daquele software chamado 

OCR, ainda é um problema no Brasil. No STJ, por exemplo, as tentativas de se 

implantar sistemas de inteligência artificial efetivos esbarram quase sempre 

nessa dificuldade de transformar aquele arquivo PDF, que é uma imagem, em 

um texto reconhecível e utilizável pelos computadores. Além disso, o processo 

ainda é, na verdade, uma fotografia daquele processo que temos desde a 

idade média, o processo canônico, e que não há muitos anos era costurado no 

Supremo Tribunal Federal. Havia uma sessão de costura no Supremo Tribunal 

Federal que acho que só a Ministra Ellen Grace acabou. Temos, enfim, uma 

foto desse processo que era costurado, esse arquivo PDF hoje é grampeado, 

há muitos anos temos no STJ, não se vê mais papel, mas isso não significa 

que trabalhemos com arquivos de maneira inteligente. Haveria, então, a 

necessidade de se criar um processo verdadeiramente virtual, eletrônico, que 

incorporasse as provas produzidas pelas novas mídias e de uma maneira que 

o sistema se comunicasse. Hoje temos dezenas de sistemas eletrônicos o que 

gera angústias, dificuldades, e custos enormes para advogados que atuam no 

país inteiro, tem que ter certificação digital para tudo, senhas diferentes, tem 



que haver um verdadeiro setor de informática no escritório para fazer com que 

as peças sejam protocoladas a tempo e funcionem, efetivamente. Na Justiça 

Estadual, por exemplo, já existiam, em 2017, oito sistemas eletrônicos no 

primeiro grau, nove tribunais utilizam o PJ na primeira instância, mas há, enfim, 

ainda dificuldades enormes. Temos alguma vantagem na nossa legislação, que 

sabiamente soube ser muito econômica, sucinta, e não disciplinar em muita 

minúcia, o que a tecnologia virá revolucionar, certamente, nos próximos anos. 

Então, os art. n. 193 e seguintes do Código, tratam de maneira muito genérica 

essa revolução eletrônica, deixando em aberto o que poderá acontecer com a 

inteligência artificial, o que indica, a meu ver, que o legislador andou bem ao 

tratar do tema sem colocar uma camisa de força que impeça o 

desenvolvimento da inteligência artificial. Agora, é preciso distinguir o que é 

automação e o que é efetivamente inteligência artificial. Todos aqui certamente 

ouviriam muito falar dos sistemas de “inteligência artificial” do Supremo 

Tribunal Federal e do STJ, mas isso, na verdade, pode ser entendido mais 

comum uma automação. Automação é a triagem, adequação, de fluxo de 

trabalho a padronização de rotinas, fusão de arquivos com preenchimento de 

campos em modelos pré-definidos. O Sistema Victor no STJ faz uma triagem, 

uma classificação dos processos, ou seja, ele compatibilize uma lista de 

processos com uma lista de categorias jurídicas ou de rótulos jurídicos, no 

caso, os itens com repercussão geral, e faz um casamento dessas listas. O 

Sistema Sócrates do STJ é a mesma ideia, você parte de uma lista de 

processos, confronta essa lista com uma lista de rótulos, que são classificações 

processuais, com algum uso da Inteligência artificial, é preciso que o 

computador identifique alguns conceitos-chave e faça, então, a classificação, e 

tem tido havido um grau de precisão até maior, do que a que se fazia há pouco 

por seres humanos.  

A inteligência artificial verdadeiramente pressupõe um salto qualitativo 

em relação ao que temos até agora, pressupõe que através da exploração do 

big data dessa multidão, essa multiplicidade de dados, esses milhões, bilhões, 

de dados que existem e de metadados também, através do uso de máquinas 

com capacidade de aprender fazendo, você consiga fazer uma indexação 

efetiva, consiga identificar as controvérsias que são discutidas em cada 

processo, em cada recurso, propor ao aplicador do Direito as doutrinas e os 



precedentes jurisprudenciais aplicáveis incidentes àquele caso, e até mesmo 

propor uma solução que pode ou não ser aceita pelo aplicador do Direito. Isso 

nos traz alguns desafios, temos no Brasil, já vimos isso aqui em pelo menos 

dois eventos realizados há pouco tempo no STJ, algumas dezenas de 

legaltechs ou de lawtechs, empresas que se dedicam como startups a explorar 

esse mundo novo da inteligência artificial. É preciso entender que bem jurídico 

são esses dados, qual é a natureza, bem público, privado, bem semi-público, 

ele é híbrido, os dados, mas e os metadados, porque os metadados são 

aqueles dados agregados a cada um dos arquivos digitais, e que permitem 

encontrar soluções rastreáveis. Seria necessário licitar esses dados ou basta 

credenciar aqueles que pretendem fazer mineração de dados? Isso é um bem 

público que pertence ao Tribunal, ele pode credenciar qualquer um 

interessado, ele tem que exigir uma contrapartida desses startups para que 

possa usar como ferramenta de análise, qual contrapartida, como é que, além 

disso, ficaríamos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que 

foi aprovada no passado e deverá entrar em vigor em agosto de 2020, como é 

que fica anonimização desses dados, a auditabilidade desses dados, essas 

são questões em aberto que exigem algum cuidado. Uma das ideias que ouvi, 

por exemplo, e talvez os advogados aqui presentes possam, depois, expressar 

sua opinião sobre isso, seria, à míngua de previsão de relativa, no Brasil não 

temos, por exemplo, a possibilidade no Código Processo Civil de limitar o 

número de palavras ou de páginas que os advogados dispõem para fazer seus 

recursos, é comum nos deparamos com recursos especiais de 80, 100 

páginas, nas quais são salpicadas, sem nenhuma parcimônia, várias supostas 

violações, até para definir qual é a controvérsia é dificílimo, exige um aplicador 

muito bem experimentado e com muito traquejo para definir afinal qual a 

controvérsia, alguns recursos são quase ininteligíveis, seria necessário, por 

exemplo, talvez, imitando o modelo da Justiça Federal Americana, criar um 

limite de palavras, lá o limite foi bem generoso, 15 mil palavras é muita página, 

talvez até um formulário. A controvérsia é essa, os artigos violados são tais e 

tais artigos do Código Civil, tais e tais artigos da Lei do (?), tais e tais artigos do 

CPC, pelo mesmo sei qual que é a controvérsia. Como dificilmente haverá uma 

aprovação de uma lei nesse sentido, uma ideia que tenho ouvido é que se 

propuséssemos que, em caráter voluntário, os advogados que já hoje têm que 



digitalizar os seus recursos o fizessem como metadados, ou seja, 

voluntariamente representados, uma indicação da controvérsia, dizendo quais 

são os dispositivos violados, e isso, obviamente, seria, talvez, uma promessa 

de que o seu recurso foi julgado de maneira mais célere. Será que isso seria 

acolhido com bons olhos ou, indiretamente, impugnaria essa iniciativa dizendo 

que é ilegal, inconstitucional e imoral? Não sei, tudo é possível no Brasil. A 

matéria é delicada e exige, segundo alguns autores que já debatem o tema, 

uma regulação cuidadosa, por exemplo, esse autor do Allen Institute propõe 

três regras básicas para regulação da inteligência artificial, em primeiro lugar, a 

responsabilidade é sempre humana de quem concebeu ou opera o sistema, 

essa é uma questão candente, quando se trata agora da eminente liberação 

dos veículos auto-dirigíveis, se, e quando, houver acidentes, quem será o 

responsável, o programador de algoritmo ou o fabricante do veículo? Tem que 

haver, também, transparência com indicação clara de que há um uso da 

inteligência artificial, e tem que haver o consentimento do celular para o uso de 

dados confidenciais. Também há os conhecidos princípios asilomar, que 

exigem transparência judiciária, o uso de valores humanos, o respeito à 

liberdade e à privacidade.  

Agora, em abril, a União Europeia, também, lançou diretrizes não 

vinculantes, mas, ainda assim, para uma inteligência artificial confiável e, em 

linhas gerais, o que se propõe ali é que a intervenção e a supervisão humana 

devem favorecer sociedades equitativas, apoiando a ação humana, direitos 

fundamentais, e não diminuir, limitar, ou desorientar a autonomia humana, os 

sistemas têm que ser robustos, seguros, garantindo a integridade dos dados, 

não podem ser fragmentados, têm que haver, também, o respeito à 

privacidade, à governança de dados, à transparência, à auditabilidade, à 

diversidade, ao bem-estar social, e à capacidade de que haja sempre a 

prestação de contas.  

Estive recentemente na França e não pude me furtar de passar em uma 

boa livraria e trazer uma pilha de livros sobre o assunto, eles usam ama 

tecnologia diferente, que falam em justiça digital ou justiça preditiva, aposto que 

a maioria de vocês aqui nunca ouviu falar nisso, também não tinha ouvido até 

chegar nessa livraria e encontrar “justiça preditiva”, a justiça preditiva já foi 

objeto de vários temas, debates, e livros. A Ordem dos Advogados junto à 



Corte de cassação, por exemplo, organizou um livro muito interessante com 

ponto de vista do advogado, do juiz, e dos profissionais de Direito em geral 

sobre a questão da justiça preditiva, que nada mais é do que o uso desses 

algoritmos para de algum modo prever o resultado de uma análise jurídica ou 

de um processo. Segundo a Comissão Nacional de Informática Francesa, esse 

serviço consistente no que ele chama, na França, de justiça preditiva, seria 

basicamente uma análise da jurisprudência incidente sobre o caso, que 

permitiria verificar quais são os diferentes julgados que resultam da análise em 

vários estados ou regiões, predizer as chances de sucesso de um processo e o 

montante potencial de indenização, recomendar soluções de mediação em 

função do perfil das pessoas envolvidas e de casos similares passados, e 

sugerir ao juiz a solução mais adequada ao caso. Os autores também falam da 

necessidade de uma regulamentação dessa Inteligência Artificial aplicada ao 

Direito, ou da justiça preditiva, como querem os franceses. De um aspecto 

normativo, o primeiro ponto seria identificar qual a abrangência dos dados que 

seriam utilizados para o deep learning, para a criação dessa base de dados, 

apenas os processos, os metadados relativos a esses processos, como é feita 

a anonimização dos atores processuais e do próprio juiz, ou pseunonimização 

dos autores processuais, qual o regime jurídico dos dados, aquilo que já disse, 

se eles são públicos, eles são privados, qual o regime dos algoritmos, também, 

eles são passíveis de uma auditoria ou não, ou eles são proprietários ou não. A 

Suprema Corte Americana teve que recentemente se debruçar sobre esse 

tema porque na Justiça Criminal Americana é comum o uso de algoritmos para 

a avaliação do tamanho da pena do condenado e, muitas vezes, esses 

algoritmos se baseiam em dados, por exemplo, como georreferenciamento ou 

renda, o que acaba tendo uma incidência muito desfavorável sob o ponto de 

vista racial, você faz um perfil racial da pessoa e isso interfere negativamente 

em penas aplicadas a negros, por exemplo, e quando se propôs auditar o 

algoritmo dessa empresa que fornece serviço, ela se opôs dizendo que era 

proprietária do algoritmo e, portanto, não poderia divulgar a os parâmetros 

utilizados. Então, uma das propostas é que, se a regulação estatal vier, deveria 

definir quais são os parâmetros necessários para que haja uma inteligência 

artificial minimamente adequada aos nossos parâmetros de justiça, habilidade, 



transparência, fidelidade, integridade dos dados, correção, rastreabilidade, e 

motivação algorítmica da decisão judicial, sempre que ela existir.  

Do ponto de vista institucional, uma das ideias é criar uma autoridade 

administrativa desvinculada com poderes sancionatórios, independentemente 

da repressão penal específica. Haveria, também, é claro, uma regulação 

privada que poderia se dar sobre a forma de uma autorregulação, através de 

códigos de ética, profissional, desenvolvimento de uma ética do algoritmo, e, 

também, por meio da co-regulação que se daria, sobretudo, através da 

cooperação das legaltechs com as entidades de classe.  

Existem debates, não temos tempo para isso, estou me aproximando do 

final, que tratam da questão da justiça digital, da justiça positiva, ou da 

inteligência artificial aplicada ao Direito, de um ponto de vista mais, diria como 

Humberto Eco, apocalípticos, e não integrado com o nosso ponto de vista, 

procuram um ver a justiça digital como uma revolução simbólica na maneira de 

fazer o Direito, na medida em que cria uma fonte alternativa de normatividade 

jurídica, vem também uma revolução do ponto de vista de como o Direito é 

escrito, e uma revolução política, na medida em que se esteja disposto a ver a 

inteligência artificial como um oráculo capaz de revelar a verdade e de 

substituir os seres humanos na decisão. De todo modo, as promessas que as 

novas tecnologias fazem são muito interessantes e aliciantes, por assim dizer, 

existe a promessa de um acesso mais direto à Justiça, através do Big Data e 

do tratamento dos dados em massa, as plataformas do ODR permitem resolver 

litígios de maneira muito mais rápida e barata, há, também, uma 

democratização do Direito, na medida em que se corrigir uma dupla simetria, o 

cidadão comum deixaria desse vale unicamente da expertise dos profissionais 

Direito que têm mais acesso à informação qualificada e também 

relacionamentos jurídicos, e passaria a ter soluções mais objetivas para 

consultas, ele poderia, também, elaborar testamentos, contratos, atos auto-

executáveis, através dos blockchains, aplicativos dos Estados Unidos, a 

startups como legalists nos Estados Unidos, que prometem fazer uma previsão 

precisa do resultado da demanda e do valor da indenização pleiteada, e 

promete financiar a demanda que é muito cara nos Estados Unidos. Há, enfim, 

uma série de promessas que são bastante interessantes, há, também, uma 

visão, não diria distópica, mas uma visão que procura colocar essa revolução 



digital, ou essa quarta revolução industrial, no contexto de mudanças na 

sociedade muito profundas, haveria em oposição a um sistema de ordem 

jurídica territorial, como temos hoje, uma ordem desterritorializada, o mundo 

passaria a ser um sistema de circulação de bens, informações e pessoas, 

deixaremos de olhar os direitos como direitos e passaríamos a analisar apenas 

os interesses quantificáveis através dessas plataformas digitais. São debates 

muito interessantes que têm um pendor, uma nuance quase filosófica, e que, 

certamente, poderíamos travar em outra ocasião com mais tempo e mais 

detalhe. 

O que temos para hoje, acho fundamental darmos o primeiro passo, 

regularmos a base de dados e seu uso, como será possível credenciar o uso 

de algoritmos para explorarmos essas bases de dados, para que possamos, 

enfim, superar a fase de automação dos nossos sistemas processuais e passar 

para uma fase de efetivo uso da inteligência artificial, respeitados esses 

critérios preliminares éticos do uso da inteligência artificial, e tendo em mira, 

sempre, pelo menos no meu ponto de vista, que em última análise a decisão é 

do ser humano e não seremos substituídos tão cedo pelas máquinas.  

Muito obrigado. 
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