
9 ª parte 
 

O DIREITO PROCESSUAL CIVIL NOS 30 ANOS DO SUPERIOR 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

A Inteligência Artificial e seus Impactos no Superior Tribunal de 
Justiça 

 
 

O SENHOR PAULO HENRIQUE LUCON 
  

Boa tarde a todos. Quero, inicialmente, parabenizar os organizadores, 

Doutor Alexandre Freire e Doutor Osmar Paixão, por este belo evento; 

também, prestar aqui as minhas homenagens ao Superior Tribunal de Justiça, 

na pessoa do Senhor Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que fez uma 

maravilhosa palestra em que terei aqui o grande desafio de tentar pelo menos 

chegar aos seus pés, porque conseguiu realmente trazer temas da mais alta 

relevância e algo para refletirmos de como será o modo de ser da Justiça. 

Quero, inicialmente, dizer que esse seminário é uma dupla homenagem; 

primeiro, uma homenagem aos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, e, 

também, faz parte um pouco das comemorações dos 60 anos do Instituto 

Brasileiro de Direito Processual. Gostaria de fazer um especial agradecimento 

a todos os professores aqui presentes, a todos que contribuíram para a 

realização desse evento exitoso, na pessoa do nosso Presidente de Mesa, 

Professor Ronaldo Kremer.  

Tentarei ser mais simples que o Professor Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, mas para dizer algo que já temos em mente, a inteligência artificial já é 

uma realidade, você passa a ver que seus efeitos se projetam em vários 

campos do conhecimento, da sociedade, e com o Direito não é diferente. Se 

vocês pensarem, hoje em dia, foi falado na palestra do Senhor Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva na autorregulação. Quem não pega ou já não pegou um 

Uber? Fazemos uma contratação, feita através da prestação do serviço, se o 

serviço foi bem prestado, você classifica com cinco estrelas, dá uma gorjeta, 

isso é uma contratação e uma autorregulação, por que se o motorista não lhe 



tratou bem, não desempenhou bem as suas atividades, a própria empresa 

passa a fazer a autorregulação do serviço prestado. Vejam, isso será uma 

tendência, hoje, por exemplo, no campo contratual, nos Estados Unidos, já 

existem supercomputadores que fazem contratos que poderiam ser feitos por 

algumas dezenas, talvez centenas de advogados, já temos essa realidade e 

isso chegará aos nossos tribunais, à Justiça. Qual é o nosso papel aqui, papel 

não só do jurista, mas o papel do advogado, do julgador? Destacar as 

manifestações dos fenômenos jurídicos que podem ser objetos de algoritmos. 

O que é algoritmo afinal de contas? Algoritmo é uma sequência de instruções 

codificadas que ensinam um computador passo-a-passo o que fazer. 

Algoritmos podem ser pré-programados, mas hoje há também algoritmos 

chamados de aprendizes, learners, que utilizam a técnica do machine learning 

e fazem predições sobre fenômenos, daí a doutrina francesa mencionar justiça 

preditiva, aquela que prevê o resultado. Hoje, os senhores fazem isso um 

pouco na sua atividade diária, antes estudávamos lei, quando fiz graduação 

ficava só estudando lei, hoje, o que fazemos? Vamos ver como é que o 

Superior Tribunal de Justiça decidiu: Quais são os julgamentos anteriores? O 

meu caso é semelhante? Estamos fazendo essa atividade cerebral a todo o 

momento, mas chegará um determinado momento que isso poderá ser feito 

pela máquina. Evidentemente que estamos falando aqui de algoritmos que 

aprendem desenvolvendo outros modelos, ou outros algoritmos automáticos, 

isto é, independentemente de uma programação prévia humana, a partir daí 

passamos a receber alguns feedbacks, então, vamos imaginar o advogado 

daqui uns anos, você recebe uma consulta de um caso concreto, e vocês 

poderão falar: “Olha, aqui o senhor não tem chance nenhuma, porque o seu 

caso é exatamente contrário e diverge totalmente do entendimento 

jurisprudencial, ou o seu caso é diferente”. Mas aí haverá um trabalho muito 

difícil de demonstrar que o seu caso sai daquele bolo. É evidente que quando 

pensamos em resultado, falando aqui em termos positivos, e, logicamente, que 

na minha manifestação colocaria os aspectos positivos e os negativos, é 

evidente que quando temos já uma visão daquilo que irá acontecer, podemos 

chegar e ter uma decisão, uma solução, mais rápida, mais barata, e mais 

precisa. Evidentemente, que aqui parte de um pressuposto fundamental que é 



controlar a aplicação do algoritmo ou a formulação do algoritmo, a fim de evitar 

enviesamento na sua formulação. 

Vamos ter que primeiro ter o que entendo ser o principal desafio dos 

tribunais; primeiro, humildade, e reconhecer de um lado que as decisões 

poderão ser feitas por meio de inteligência artificial, mas, também, ter a 

humildade de que por trás dessas ferramentas, que devem ser construídas, 

temos que partir da premissa de que temos algoritmos corretos, com acesso de 

bancos adequados, com uma identificação precisa dos processos que podem 

ser agrupados, daqueles que podem ter instrução conjunta, e que podem 

prever no fim do dia um resultado correto para determinada disputa judicial. 

Muitos dos senhores, isso já deve ter sido dito aqui, a respeito do programa 

Victor que vem sendo desenvolvido no Supremo Tribunal Federal, nome esse 

dado em homenagem ao Senhor Ministro Victor Nunes Leal, que dá nome à 

Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, a ideia é, enfim, analisar os dados de 

milhares de processos e recursos para identificar justamente similitudes, 

propondo, então, a utilização de mecanismos de tratamento de bloco dos 

processos judiciais como os recursos repetitivos e a repercussão geral no 

recurso extraordinário. Essa análise macroscópica, e esse que é o problema, é 

o banco de dados. Foi bem dito aqui pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva 

dessa questão em que temos que verificar quem, primeiro irá jogar essa base 

de dados. Sabemos que um grupo de jovens professores na Universidade de 

Brasília vem fazendo isso, bravos professores, conheci alguns, mas o fato é 

que temos um problema que é tentar padronizar as petições e, às vezes, essa 

é a grande dificuldade. No Direito anglo-saxão é comum verificarmos 

formulários, para nossa tradição brasileira ou tradição romano-germânica não é 

tão comum, ainda, a utilização de formulários; embora, em alguns casos, em 

determinados tipos de advocacia, já vamos encontrar petições sobre 

determinados temas, padronizadas, e esse fenômeno na já foi objeto de um 

estudo a respeito de um escritório de advocacia do interior de São Paulo, que 

passou a criar uma grande máquina de produção de petições, em que a 

previsão das contratações, em alguns casos nesses escritórios, por exemplo, 

de perder prazo, sem a responsabilização civil do advogado. Vejam que o 

advogado pode perder uma determinada quantidade de prazos que não 

afetaria o contrato e não o responsabilizaria. Que novidade. É evidente 



pensarmos que se tiver êxito essa promessa, poderemos acelerar a tramitação 

dos processos de maneira como nunca antes vista e realizar concretamente a 

promessa de uma duração razoável do processo. O problema passa, então, 

pela formulação dos algoritmos, o juízo a respeito dos elementos de 

identificação da demanda, que depende da análise comparativa com outras 

ações e esse é o melhor resultado para a inteligência artificial. Há um professor 

da Espanha, que primeiro se dedicou ao tema, Jordi Nieva Fenoll, que já vem 

trazendo esse esquema de identificação da coisa julgada, desses problemas 

de tentar se solucionar o próprio tempo do processo, que é um drama que 

atinge a todos os países, em particular os países de tradição romano-

germânica, e, em particular, o Brasil. Teremos que repensar, em breve, o 

processo. Acabamos de tratar de um novo Código de Processo Civil, 

novíssimo, e, de repente estamos diante de fenômenos que jamais poderíamos 

imaginar, a ponto de fazer, exatamente, essa previsão dos resultados. Poderia 

dizer e destacar aqui que algo já vem acontecendo em alguns em algumas 

empresas, por exemplo, a conciliação e a mediação online, isso já é uma 

realidade. Práticas de conciliação e mediação orientadas por perspectivas de 

resultados criados pela inteligência artificial otimizam o acesso à Justiça e 

descongestionam o Poder Judiciário, que muitas vezes não realiza audiência 

dessa natureza por deficiências de estruturas ou excesso de trabalho dos 

magistrados. Vai chegar um determinado momento em uma sessão de 

conciliação, na sessão de mediação, onde as pessoas irão falar: “Olha, aqui 

você não vai ter seu resultado, a sua chance de êxito na sua pretensão é 

mínima”. Já prevendo antecipadamente, antes mesmo do processo, aquele 

resultado que virá algum tempo ou alguns anos depois. Como iremos fazer em 

relação à atividade decisória? Vamos lembrar um pouco, que embora o CPC 

não tenha entrado profundamente nesse campo da inteligência artificial, nem 

poderia, já começa a falar que as novas tecnologias podem estruturar bancos 

de dados cadastrando, indexando, as decisões judiciais tomadas, conforme o 

CPC, art. n. 979. No momento certo de se aplicar, vamos chegar aqui ao 

precedente que se identifica ao caso concreto, e se há uma característica a se 

levar à distinção, isso tudo feito por meio da inteligência artificial, é óbvio que 

estamos aqui a pensar em uma situação que propiciará segurança, coerência, 

igualdade, evidentemente que desestimulará a litigância contrária aos 



precedentes e a jurisprudência consolidada. Vamos tentar pensar em outras 

aplicações, em coisas mais comezinhas que estão lá no Código, por exemplo, 

improcedência liminar da demanda com base em precedentes, pode haver um 

determinado momento em que a inteligência artificial chegue naquele ponto e 

já mate a demanda logo no início, ou ainda aquela tutela provisória baseada 

em precedentes onde novamente aqui a inteligência artificial pode atuar e 

definir se é o caso ou não de se outorgar uma tutela provisória. Recursos com 

fundamentos em precedentes podem ser objeto de decisão monocrática, pode 

se retirar o efeito suspensivo da apelação, aqui falando de coisas mais 

palpáveis e mais corriqueiras. Evidentemente que nesse caso, também, temos 

que pensar por outro prisma na gestão dos processos, no case management, 

em que haverá um inegável é notável o incremento tecnológico. Temos que 

pensar, também, na microgestão do processo no dia a dia, como é que serão 

feitos os atos ordinatórios, as sequências, também podemos pensar na 

macrogestão, que é justamente a administração eficiente de grupos de 

processos e a resolução conjunta de processos repetitivos ou de litígios 

coletivos, se bem que estamos muito longe disso, porque quando pensamos 

em recurso repetitivo aqui no STJ, temos mil recursos, mil temas, a serem 

julgados, ou se pensamos em grandes ações coletivas, também, na dificuldade 

desses grandes danos ambientais, que, infelizmente, ocorrem no Brasil, ainda 

temos um grande e lento percurso a fazer. Mas então sendo desenvolvidos 

softwares e aplicativos para se tentar ter essa dimensão da jurisprudência e até 

mesmo de gestão não só processual, mas, também, de gestão da 

administração. Evidentemente que a inteligência artificial poderá atuar na 

identificação das causas repetitivas, na seleção dos processos conexos para 

reunião e decisão conjunta, a teor do § 3º do art. 55, ou seja, são técnicas que 

já estão no Código de Processo Civil e, evidentemente, serão fortalecidas com 

a utilização da inteligência artificial. Evidentemente, que teremos um grande 

incremento, estou falando no impacto nos Tribunais Superiores, mas podemos 

pensar no impacto no campo probatório. Hoje sabemos que existem programas 

que trabalham com terabites só para análise de documentos. Estive agora 

recentemente em um evento da OCDE, cujo tema principal em Paris, na sede 

da o OCDE, era Tech For Trust, e não se falava somente dos processos 

decisórios, mas, também, de como controlar os poderes constituídos, Executivo 



e Legislativo, na elaboração da lei, e o Judiciário na aplicação da lei. Estou 

falando aqui de coisas boas e, evidentemente, que a aplicação de precedentes 

judiciais e inteligência artificial podem contribuir tanto na coleta e formação de 

banco de dados, a respeito do entendimento de um tribunal sobre um 

determinado tema, bem como na aplicação de um precedente propriamente 

dito, a fim de verificar se realmente há uma relação de analogia entre os casos 

que justifiquem a dispensa do mesmo tratamento jurídico a eles. É evidente 

que a função dos tribunais, a atividade recursal, passa a ser outra. Os 

senhores já devem conhecer aqueles advogados mais experientes, não vou 

dizer com mais idade, já observaram que as formas de atuação já se alteraram, 

hoje, quando se vai despachar com um Ministro, o primeiro cuidado que tem 

que ter é verificar justamente a jurisprudência, e aí entra a possibilidade de 

compilação de dados e de se comparar as situações jurídicas, evidentemente, 

tenderá ser maior o potencial de diminuição do número de recursos 

endereçados aos Tribunais Superiores que insistem em contrariar as suas 

jurisprudências. É evidente que os Tribunais Superiores poderão estabelecer 

padrões decisórios a partir de razões universalizáveis que se tornarem objetos 

de algoritmos voltados a conferir a previsibilidade e, também, conhecimento ao 

Direito. Mecanismos de inteligência artificial, por exemplo, poderão indicar o 

potencial de repetitividade de uma determinada tese jurídica, realizar 

mudanças na orientação jurisprudencial quando constatadas incongruências 

sociais ou mesmo inconsistência sistêmica. 

 Antes de terminar, gostaria de falar um pouco das desvantagens, 

porque só falei aqui de coisas boas, mas vamos falar dos problemas, acho que 

o problema mais grave foi explanado pelo Senhor Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, que nos Estados Unidos, por exemplo, em prisões cautelares se 

revelou o enviesamento com, evidentemente, matizes raciais de perseguição, 

principalmente a negros e hispânicos, se utilizava a inteligência artificial para a 

prisão cautelar, e se verificou diante dos algoritmos que o resultado era muito 

mais negros e hispânicos na cadeia, então o problema central estava na má 

formulação dos algoritmos. Se os códigos fonte dos programas de computador 

responsáveis pela confecção de decisões judiciais não forem corretamente 

desenhados poderão produzir resultados equivocados, enviesados, ou, como 

diz na expressão americana, na expressão inglesa, biased ou que tenham 



desconsiderados alguns aspectos relevantes da controvérsia com o terrível 

efeito de poder estampar decisões equivocadas em um carimbo de 

infalibilidade que para o que para o homem médio toda a técnica de inteligência 

artificial traduz. 

 O grande trabalho será fazer com que esses bancos de dados não 

sejam enviesados, é esse o desafio, porque, na verdade, os algoritmos 

aprendem com os dados, e seus os dados já vêm corretamente, aquela 

sequência se estende, é como aquele problema do defeito das aeronaves que 

caíram e foi detectado recentemente, verificaram que o problema era, 

simplesmente, um sensor que desestabilizava um avião inteiro e levava à 

ocorrência da tragédia. O problema diz respeito a esse campo das decisões de 

preconcepções e preconceitos que podem estar traduzidos nesses softwares 

judiciários. O outro problema diz respeito à clareza ou vamos chamar 

opacidade dos critérios, o Senhor Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva revelou 

aqui que a empresa que fez o software não quis revelar qual era a base de 

dados, que a empresa acabou por gerar essas decisões justamente 

enviesadas no tocante à prisão cautelar. O problema aqui está na 

transparência, se queremos Tech for Trust , se queremos a técnica para 

confiança, o pressuposto básico está na transparência. Para isso vamos dar 

um exemplo concreto, real, e atual: Programa Victor, repercussão geral, no 

meu modo de ver, deveria ser disponibilizado à sociedade quais são os 

julgados que estão a fomentar esse programa, porque pode ser que alguma 

entidade, a OAB, o IDBP, mostre que ficou de fora um julgado e que, apesar de 

não ter tratado diretamente daquele tema da repercussão geral, trouxe uma 

argumentação relevante. Estamos falando de um tema da transparência da 

publicidade dos algoritmos e isso é muito difícil. É óbvio que se pensa, e já isso 

foi dito aqui também, na questão da regulação, como se fazer a regulação da 

inteligência artificial para que haja uma repercussão favorável na estrutura 

judiciária e, evidente, que isso facilitará a vida de muitos, do advogado, de 

servidores, do juiz, mas, para isso, precisamos ter, necessariamente, 

transparência, porque só com a transparência chegaremos a um resultado 

minimamente satisfatório. 

 Muito obrigado. 
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