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APRESENTAÇÃO 

O E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas consiste em uma 

coletânea de textos científicos oriundos de teorias e práticas profissionais, nos diversos 

contextos de atuação, principalmente incorporados às novas demandas que a Sociedade 

vem exigindo. Demandas com debates sobre a sociedade, Leis e Políticas Públicas em 

uma perspectiva de desenvolvimento e sustentabilidade, trabalho e assistência, modelos 

econômicos, gênero e sexualidade, entre outras tantas discussões emergentes. 

Dessa forma, este debate terá múltiplas faces e possibilitará diversos diálogos 

direcionados ao avanço do conhecimento, que, por sua vez, não será aprofundado de 

forma unilateral, linear ou isolado, mas sim, de maneira complexa às diversas demandas 

sociais. As Leis e Políticas Públicas têm impactado os rumos da sociedade 

contemporânea, surgindo a necessidade de atualizações e criação de novos cenários e 

perspectivas. 

É nesse sentido que, o E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas 

traz diversos textos de pesquisadores/as em formato de artigos completos oriundos de 

Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de 

Experiência para suscitar um debate importante para os profissionais das diferentes áreas 

de conhecimento. 

Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido a 

todos/as para leitura do debate científico sobre sociedade, Leis e Políticas Públicas, com 

propostas, perspectivas, melhorias, apontamentos, análises entre outras questões 

importantes para conter neste material e campo profissional.  

 

Luciano Luan Gomes Paiva 
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RESUMO: 

A Revolução 4.0 proporciona novas e diferentes possibilidades de vida e de futuro, 

especialmente para os juízes e profissionais da área do direito, trazendo, consigo, a 

necessidade de adaptação à realidade do mercado de trabalho. É notório que o uso de 

ferramentas com inteligência artificial tem facilitado a realização das atividades 

atribuídas ao Poder Judiciário, reduzindo o número de casos sem soluções e diminuindo 

a aglomeração de processos nos tribunais de justiça do país. Todavia, apesar de a 

inteligência artificial ser responsável por trazer inúmeros benefícios à sociedade e à 

justiça, viabilizando a prestação jurisdicional de uma maneira mais célere e efetiva, muito 

se discute, na atualidade, se há violação por parte desta ao direito fundamental ao juiz 

natural. Com base nessa perspectiva, o trabalho em questão objetiva responder ao 

seguinte questionamento: Os julgadores correm verdadeiros riscos com a presença da 

máquina, a fim de serem substituídos, em um futuro próximo, por programas de 

inteligência artificial? Para isso, serão verificados alguns aspectos sobre o direito 

fundamental ao juiz natural, as relações sobre a Quarta Revolução Industrial e o Direito, 

bem como as reflexões sobre o uso da máquina inteligente no Poder Judiciário. 

Depreende-se, portanto, que embora a tecnologia apresente mecanismos de auxílio à 

atividade jurisdicional, podendo substituir, em parte, tarefas repetitivas e de pouca 

complexidade, o direito fundamental ao juiz natural impõe limites à utilização da figura 

do juiz robô, uma vez que, além deste ferir princípios constitucionais, não possui 

sentimento de prudência humana, processo de valoração e nem cunho decisório de 

raciocínio lógico jurídico, o que impossibilita, por ora, tal substituição. O método 

utilizado no presente trabalho foi o dedutivo e a técnica de pesquisa foi a bibliográfica e 

a documental. 
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PALAVRAS-CHAVE: Direito. Inteligência Artificial. Juiz Natural. Poder Judiciário. 

Tecnologia.  

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE NATURAL JUDGE: DO THE 

JUDGERS TAKE RISKS WITH THE MACHINE'S PRESENCE? 

ABSTRACT: 

Revolution 4.0 provides new and different possibilities for life and the future, especially 

for judges and legal professionals, bringing with it the need to adapt to the reality of the 

labor market. It is well known that the use of tools with artificial intelligence has 

facilitated the activities assigned to the Judiciary, reducing the number of unsolved cases 

and reducing the agglomeration of cases in the country's courts of law. However, despite 

the fact that artificial intelligence is responsible for bringing countless benefits to society 

and justice, enabling the provision of jurisdiction in a faster and more effective way, there 

is much debate, nowadays, if there is a violation on the part of the fundamental right to 

the natural judge . Based on this perspective, the work in question aims to answer the 

following question: Do the judges take real risks with the presence of the machine, in 

order to be replaced, in the near future, by artificial intelligence programs? For that, some 

aspects about the fundamental right to the natural judge, the relations about the Fourth 

Industrial Revolution and the Law, as well as the reflections on the use of the intelligent 

machine in the Judiciary Power will be verified. It appears, therefore, that although 

technology presents mechanisms to assist judicial activity, and may partially replace 

repetitive and low complexity tasks, the fundamental right to the natural judge imposes 

limits on the use of the figure of the robot judge, since in addition to this hurting 

constitutional principles, it does not have a sense of human prudence, a valuation process, 

nor a decisive nature of legal logical reasoning, which makes such substitution impossible 

for the time being. The method used in the present work was deductive and the research 

technique was bibliographic and documentary. 

KEYWORDS: Law. Artificial intelligence. Natural judge. Judicial power. Technology. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, vivemos em um século em que a globalização e a tecnologia 

desfrutam de um papel fundamental na vida cotidiana dos cidadãos e, sobretudo, na 

organização e na estrutura dos órgãos públicos. Com base nesse contexto, e tendo em 

vista o alto índice de processos em trâmite na justiça brasileira, o Poder Judiciário 

resolveu implementar, em seus órgãos, novas tecnologias, a fim de sanar a morosidade 

do sistema judicial, reduzir a aglomeração de processos nas varas e nos tribunais de 

justiça do país, além de viabilizar uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva.   
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Nesse viés, cabe ressaltar que inúmeros programas de inteligência artificial estão 

sendo, diariamente, desenvolvidos e implementados nos mais diversos setores do Poder 

Judiciário brasileiro, auxiliando os profissionais da área jurídica na realização de 

atividades repetitivas e menos complexas, na indicação de jurisprudências adequadas para 

casos concretos, na sugestão de decisões sentenciais e até mesmo na elaboração de 

julgamentos.  

Entretanto, apesar de as tecnologias, principalmente a inteligência artificial, serem  

responsáveis por beneficiar, de várias formas, a sociedade e a justiça brasileira, 

possibilitando resultados nunca vistos antes, muito se discute, no contexto atual, se há 

uma real violação, por parte desta, ao direito fundamental ao juiz natural, elencado na 

Constituição Federal de 1988, que pode ser compreendido como um juiz “imparcial, 

competente e não designado premeditadamente para o julgamento” (TEIXEIRA, 2016, 

p. 189).  

Diante deste cenário, o trabalho em questão visa analisar alguns aspectos sobre o 

direito fundamental ao juiz natural, as relações sobre a Quarta Revolução Industrial e o 

Direito, bem como as reflexões sobre o uso da máquina inteligente no Poder Judiciário, 

para, por fim, averiguar, se, de fato, os julgadores correm riscos com a presença da 

máquina, de modo a serem substituídos, em um futuro próximo, por programas de 

inteligência artificial.  

A hipótese para esse questionamento demonstra-se, inicialmente, que, apesar de a 

tecnologia apresentar mecanismos de auxílio à atividade jurisdicional, podendo substituir, 

em parte, tarefas repetitivas e de pouca complexidade, o direito fundamental ao juiz 

natural impõe limites à utilização da figura do juiz robô, uma vez que, além deste ferir 

princípios constitucionais, não possui sentimento de prudência humana, processo de 

valoração e nem cunho decisório de raciocínio lógico jurídico, o que impossibilita, por 

hora, tal substituição.  

 Portanto, o objetivo geral da pesquisa consiste, basicamente, em investigar a 

aplicação da inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro em substituição ao juiz 

natural, considerando os possíveis riscos que as atividades jurisdicionais correm com a 

presença da máquina. Já, os objetivos específicos são: a) Analisar conceitos e aspectos 
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relevantes sobre o direito fundamental ao juiz natural; b) Apresentar a relação existente 

entre a Quarta Revolução Industrial e o Direito; e c) Realizar reflexões sobre o uso da 

máquina inteligente no Poder Judiciário.  

Para a elaboração do presente artigo foi utilizado o método dedutivo, com a 

técnica de pesquisa bibliográfica e documental.  

 

CONCEITOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL AO 

JUIZ NATURAL 

O direito fundamental ao juiz natural é um dos princípios mais relevantes do 

Estado Democrático de Direito, no qual o Brasil está inserido, pois tem por finalidade 

assegurar o direito a um julgamento justo e imparcial a todos os seus cidadãos.  

Inicialmente, cabe salientar que tal direito teve sua origem com a promulgação da 

Magna Charta Libertatum de 1215, assinada pelo Rei João Sem Terra, a qual previa, 

basicamente, em seu artigo 39, que nenhum homem livre seria preso, detido em prisão ou 

privado de suas terras sem ser legitimamente julgado por seus pares e pela lei da terra 

(MAZZUOLI, 2011). 

Contudo, foi somente na Petition of Rights, de 1627, e no Bill of Rights, de 1868, 

que surgiu, pela primeira vez, um dispositivo que contemplava, tanto a ideia do artigo 

trazido acima, como a proibição de haver o julgamento de um indivíduo por juízes 

extraordinários, tornando, assim, o conceito de juiz natural da época semelhante ao atual 

(GRINOVER, 1983). 

 Posteriormente, o presente direito passou a integrar as Constituições dos países 

civilizados, bem como dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos, como, por 

exemplo, o da  Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o qual estabelece em seu 

artigo 8º que “toda pessoa tem direito a ser ouvida [...] por um juiz ou tribunal competente, 

independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei” (OEA, 1969), e o da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que destaca em seu artigo 6º que “qualquer  

pessoa  tem  direito  a  que  a  sua  causa  seja  examinada [...] por um  tribunal  

independente  e  imparcial,  estabelecido  pela  lei” (CE, 1950). 
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Ademais, para fins informativos, ressalta-se que o direito fundamental ao juiz 

natural sempre esteve presente nas Constituições Brasileiras, com exceção da 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, estando descrito, atualmente, no 

artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal de 1988, o qual dispõe que todo 

o indivíduo possui o direito de não ser processado e nem sentenciado por outra pessoa 

que não seja a autoridade competente, além de ser vedado o juízo ou tribunal de exceção 

(BRASIL, 1988).  

Segundo Nery Júnior e Nery (2006, p. 133), o direito ao juiz natural, também, faz 

parte do devido processo legal e possui duplo conteúdo, o primeiro condiz com a 

proibição da criação ou designação “de juízos de exceção, posteriormente a ocorrência 

do fato (ex post facto) ou em razão da pessoa (ad personam)”, e o segunda refere-se à 

garantia do indivíduo de ter a sua causa julgada por um juiz competente, imparcial e pré-

constituído por lei. 

Nesse viés, cabe destacar que a vedação ao juízo ou tribunal de exceção pela 

Constituição Federal de 1988, relaciona-se com o princípio da legalidade, pois proíbe a 

criação de órgãos ilegítimos, sem previsão constitucional, formados após o 

acontecimento do fato, para julgar um determinado caso concreto (BACELLAR FILHO, 

2003). Assim, a lei deve estabelecer previamente, e de forma abstrata e geral, a 

competência do juiz, tornando ordinária a vinculação de um caso a um determinado juízo 

por atribuições objetivas, a fim de afastar a discricionariedade da fixação de competência.  

Além do mais, o direito fundamental ao juiz natural, como salientado 

anteriormente, exige a presença de uma autoridade competente para processar ou 

sentenciar um indivíduo, sendo que esta deve respeito, obrigatoriamente, aos dispositivos 

legais, zelando, sempre, pela imparcialidade na solução dos conflitos.  

A imparcialidade, por sua vez, consiste em um elemento fundamental para 

alcançar a objetividade do julgamento, além de ser um requisito que garante a 

participação de um juiz imparcial na causa, sem interesse próprio no resultado do 

processo, assegurando, assim, uma decisão neutra e justa às partes (SARLET; 

MARINONI; MITIDIERO, 2019).  
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Ressalta-se que o princípio da imparcialidade enseja algumas vedações aos juízes, 

previstas nos incisos, do parágrafo único, do artigo 95 da Constituição Federal, como, por 

exemplo, a proibição de exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério; receber 

custas ou participação em processos; dedicar-se à atividade político-partidária; receber 

auxílios ou contribuições de pessoas físicas e entidades, com exceção das previstas em 

lei; e exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três 

anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração (BRASIL, 1988).   

Ainda, o atual Código de Processo Civil, em seus artigos 144 e 145, possibilitam 

a arguição de impedimento ou suspeição do órgão julgador, pelo próprio juiz ou pelos 

demais atores do processo, nas hipóteses em que este, supostamente, possui algum 

interesse ou ligação com a causa, evitando, assim, com que o princípio da imparcialidade 

seja ferido (BRASIL, 2015).  

O direito fundamental ao juiz natural, também, relaciona-se com outro princípio 

basilar do devido processo legal, qual seja, a igualdade entre as partes. É por esse 

princípio que se garante o aspecto democrático durante o desenvolvimento do processo, 

possibilitando às partes oportunidades iguais para se alcançar um resultado íntegro e 

justo.  

Outra particularidade do juiz natural consiste em sua competência, cujos critérios 

devem estar “abstrata e genericamente predeterminados em lei” (CUNHA, 2006, p. 502), 

ou seja, o juiz natural é aquele que tem a competência abstratamente prevista, conforme 

os preceitos constitucionais, antes do ajuizamento da ação que irá apreciar.   

A prévia disposição legal, também, deve estabelecer “os critérios de nomeação 

para aquela vara ou órgão fracionário do tribunal, bem como os critérios de substituição” 

(BADARÓ, 2015). Ressalta-se, ainda, que esse elemento do juiz natural não tem por 

finalidade a proibição da “instituição de juízos especializados, pré-constituídos e 

pertencentes aos Poder Judiciário” (VASCONCELOS, 2000, p. 12), uma vez que a 

própria Constituição Federal, em seus artigos, prevê a possibilidade de sua instituição em 

determinados casos, contudo esta deve ocorrer previamente antes do acontecimento dos 

fatos, objeto do julgamento.   
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Por fim, cabe salientar que a aleatoriedade, também, é uma característica do 

direito ao juiz natural, relacionada ao modo de distribuição dos processos e recursos, que 

tem por objetivo impossibilitar o direcionamento de algum processo a determinado 

julgador. Em outras palavras, Cunha (2006, p. 506) expõe que “as regras de distribuição 

concretizam a aplicação do juiz natural”, e que a escolha da parte por um certo juiz, ou 

de um julgador por um determinado caso, acarreta na violação de tal direito.  

Assim, conforme a compreensão de Gomes (1994), para ser assegurado o direito 

fundamental ao juiz natural é necessária a presença dos três elementos destacados acima, 

quais sejam, imparcialidade, competência e aleatoriedade, os quais constituem uma das 

maiores conquistas do processo moderno, já que possibilitam um julgamento seguro e 

adequado às partes. 

Portanto, compreende-se, que o legislador ao inserir o direito fundamental ao juiz 

natural na Constituição Federal de 1988, preocupou-se em garantir a todos os indivíduos 

um julgamento coberto pelo manto da justiça, além de igualitário e imparcial, contando 

com a presença de uma autoridade competente e capacitada para dar andamento ao 

processo e, posteriormente, julgá-lo. 

Todavia, hoje em dia, com a Revolução 4.0, alguns direitos constitucionais estão 

sendo questionados, como é o caso do direito fundamental ao juiz natural, o qual é pauta 

de um acirrado conflito, referente à utilização de ferramentas de inteligência artificial em 

julgamentos e se, de fato, essas violam tal preceito jurídico. Assunto que merece destaque 

e que será abordado posteriormente, em consonância com a pergunta que embasa o 

presente trabalho: Os julgadores correm verdadeiros riscos com a presença da máquina, 

a fim de serem substituídos, em um futuro próximo, por programas de inteligência 

artificial? 

 

A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E A SUA RELAÇÃO COM O 

DIREITO 

Atualmente, vivencia-se o surgimento da Quarta Revolução Industrial, conhecida 

também como a Revolução 4.0, presente na sociedade global desde o início do século 

XXI, a qual fundamenta-se em uma revolução altamente digital, composta, 
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principalmente, por tecnologias de informação, automação industrial e dispositivos 

inteligentes.  

De acordo com Schwab (2016), a Revolução 4.0 não se limita apenas à criação de 

sistemas e máquinas, sua finalidade é muito maior, onde novas descobertas são feitas 

constantemente e nas mais variadas áreas, como de sequenciamento genético, 

nanotecnologia, energias renováveis e computação quântica, consistindo, em síntese, na 

fusão de tecnologias e na comunicação de domínios digitais, físicos e biológicos.  

É notório que todas as revoluções históricas ocasionaram alterações a âmbito 

mundial, em grande escala e complexidade, transformando desde aspectos simples da 

vida humana, como relacionamentos e trabalhos. Nesse viés, ressalta-se que a quarta 

revolução industrial não é diferente, uma vez que se encontra em um processo, 

ininterrupto, de transformações, trazendo consigo inúmeros benefícios e oportunidades 

para a sociedade, tornando a tecnologia um instrumento cada vez mais essencial para o 

desenvolvimento humano, que influencia e modifica a maior parte dos sistemas presentes 

(SCHWAB; DAVIS, 2018). 

As oportunidades provenientes desta revolução, segundo Schwab e Davis (2018), 

são determinadas em alguns grupos de tecnologias, como, por exemplo, a robótica e a 

inteligência artificial, as neurotecnologias, as biotecnologias, a fabricação aditiva, a 

realidade virtual e aumentada, as tecnologias energéticas, os novos materiais e, ainda, as 

inúmeras ideias que estão por vir. 

Ocorre que, além dos benefícios, a Revolução 4.0 trouxe consigo alguns desafios 

e obstáculos a serem enfrentados pela sociedade, como a de assegurar que seu acesso seja 

distribuído igualmente a todos os indivíduos, que o seu gerenciamento seja realizado de 

forma sábia e capaz de evitar prováveis riscos e danos envolvendo a tecnologia, bem 

como a garantia de que esta revolução seja administrada por seres humanos e em prol da 

humanidade.  

O mercado de trabalho, ao menos por um curto lapso de tempo, também, deverá 

sofrer com o impacto negativo, oriundo da nova revolução industrial, tendo em vista a 

transformação quase integral dos sistemas ocasionada por esta, o que acaba acarretando 
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na modificação radical da natureza do trabalho e das funções de cada profissional 

(SCHWAB, 2016). 

Entretanto, apesar do cenário inicial ser negativo no mercado de trabalho, com 

alto índice de desemprego, principalmente em razão da automação das funções e da 

simplificação dos processos de produção, as habilidades da pessoa humana já começaram, 

gradativamente, a ser realocadas em outros lugares e setores, ocorrendo o “efeito 

capitalizador”. Tal efeito é gerado quando a procura por novos bens e serviços crescem, 

direcionando a criação de novas empresas e profissões, através do estudo, da capacitação 

técnica e da adequação dos indivíduos ao contexto atual (SCHWAB, 2016).  

No direito, por exemplo, novas áreas de atuação estão surgindo, sendo compostas, 

especialmente, pela inserção de novos dispositivos tecnológicos, os quais se adaptam à 

rotina e às necessidades de cada profissional. Ressalta-se, ainda, que a área jurídica está, 

cada vez mais, modernizada, ocupando-se de tecnologias relevantes e inovadoras que 

auxiliam suas atividades laborativas, tornando-as mais produtivas e flexíveis.  

Ademais, o Poder Judiciário brasileiro, também, está mais tecnológico, 

utilizando-se de programas e dispositivos sofisticados para a realização de atividades 

diárias, de forma a contribuir com a celeridade e a credibilidade de seus atos (PEIXOTO; 

SILVA, 2019). Isso significa que novas referências estão sendo criadas e reinventadas na 

área jurídica a todo o momento, transformando, aos poucos, o modelo tradicional de 

direito, ao qual estamos acostumados, em um modelo contemporâneo, prático, rápido e 

inovador. 

Segundo Forster, Bitencourt e Previdelli (2018), houve um tempo, mais 

especificamente nos primórdios da década de 60, que a grande inovação do Poder 

Judiciário da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, consistia na utilização de 

cartões eletrônicos para auxiliar na organização de atividades em uma determinada seção 

judiciária, contribuindo com a celeridade processual.  

Tal inovação foi recebida pelos tribunais com grande empolgação na época, o que 

leva a crer que as transformações que, ainda, estão por vir serão, cada vez mais, 

grandiosas e indispensáveis à vida humana, uma vez que o mundo está em constante 
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desenvolvimento, cabendo ao profissional do direito, especialmente o julgador, 

acompanhá-lo. Corroborando do entendimento, Wald expõe que: 

Se a revolução econômica e tecnológica é inegável, cabe ao jurista 

acompanhá-la, revendo até as premissas de sua dogmática, 

reconhecendo as mudanças que estão ocorrendo com a globalização e 

adotando as medidas úteis e necessárias, num mundo no qual muitos 

dos conflitos de interesses do passado, entre as nações, empresas e 

indivíduos, estão sendo substituídos (WALD, 2001, p. 15). 

Ainda, o autor complementa que, as decisões judiciais devem orientar-se por um 

novo padrão de racionalidade em consonância com as características de um modelo 

normativo, na iminência de questionar-se sobre a possibilidade do uso de um juiz robô, 

ou seja, de uma inteligência artificial apta a julgar, ao menos, assuntos frequentes e 

questões realizadas em grande escala, com menor complexidade (WALD, 2001).  

Ante o exposto, constata-se que o surgimento da Revolução 4.0, constituída por 

tecnologias de informação, comunicação e processamento, foi um dos momentos mais 

marcantes dos últimos tempos. A vulnerabilidade das tradições e a reestruturação dos 

sistemas, dos empregos e das relações sociais são características notáveis dessa época, a 

qual traz, também, o sentimento de insegurança e ansiedade pelo desconhecido e pelas 

transformações (SOUZA, 2019). 

A Quarta Revolução Industrial, com suas transformações tecnológicas, adentrou 

em todas as esferas da vida humana, não sendo diferente com o Direito, pois, observa-se 

que, todos os ramos da área jurídica estão ganhando ou ganharam novas proporções. O 

que leva ao acirrado debate, que embasa o presente estudo, quanto a influência que essas 

novas tecnologias, principalmente, a inteligência artificial, vão causar à figura do 

julgador, que em um futuro próximo pode ou não ser substituído por uma máquina, 

violando, supostamente, o direito fundamental ao juiz natural. 

Dessa forma, tanto a sociedade como o sistema jurídico encontram-se cercados de 

novos desafios, basicamente, porque possuem, em sua maior parte, fragilidade, ou melhor 

dificuldade, em lidar e utilizar novas tecnologias. Assim, a Revolução 4.0 trará mais do 

que transformações tecnológicas, como uma real mudança cultural, necessitando, 

portanto, um repensar jurídico, já que novos conflitos surgirão. 
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REFLEXÕES SOBRE O USO DE MÁQUINAS INTELIGENTES NO PODER 

JUDICIÁRIO 

Desde antigamente Melendo (1974, p. 11) já dizia que “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”.  

Na época, acreditava-se que, se porventura, a desumanização das atividades 

judiciais, de fato, ocorresse, esta se daria por intermédio da sobrecarga do Poder 

Judiciário e, não em virtude da substituição do julgador pela máquina. Ressalta-se que tal 

substituição, ainda, não ocorreu, contudo, subsiste um grande debate entre estudiosos 

sobre a possibilidade ou não de robôs inteligentes tomarem o lugar do juiz natural, 

exercendo a sua função de julgar, sem que para isso viole os preceitos constitucionais.  

  É possível que, ao se falar na substituição de juízes, uma profissão tão importante 

mundialmente para o cumprimento da justiça, por uma máquina inteligente, cause uma 

sensação utópica e de aflição, tanto para a sociedade em geral, que poderá a vir ser julgada 

por um robô, como para os magistrados, que “perderão” sua famosa função de julgar.  

Todavia, muitos robôs já estão sendo implementados no Poder Judiciário 

brasileiro, como é o caso do robô Victor, do Supremo Tribunal Federal, que tem por 

finalidade “ler todos os recursos extraordinários que sobem para o STF e identificar quais 

estão vinculados a determinados temas de repercussão geral” (STF, 2018). Segundo seu 

criador, Victor não se limitará apenas a sua função inicial, podendo, com o tempo, atribuir 

novas atividades, já que “como toda tecnologia, seu crescimento pode se tornar 

exponencial” (STF, 2018).  

Cita-se, também, como exemplo, a plataforma Radar, utilizada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, a qual tem como função “identificar e separar recursos 

que tratam do mesmo objeto e para os quais já existem precedentes pelo Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) ou por algum Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)” 

(TJMG, 2018), garantindo, assim, segurança jurídica e celeridade processual.   

Como visto, atualmente, o cenário é de transformações, onde as inovações estão, 

cada vez mais, incorporando a vida do ser humano, cabendo a nós, somente, 

aprimorarmos nossos conhecimentos e estudarmos sobre os limites da utilização de tais 



 
 

50 
 

ferramentas tecnológicas. Forster, Bitencourt e Previdelli (2018), muito bem ressaltam 

que, neste universo tecnológico, muitas áreas jurídicas estão sendo influenciadas e/ou 

afetadas, diariamente, por dispositivos com inteligência artificial e automação, contudo, 

para ele, a “fronteira final” parece ser o julgamento por máquinas.  

O autor, ainda, destaca que o tema da independência judicial é fundamental 

quando se trata de julgamentos por robôs inteligentes. A imparcialidade, princípio do juiz 

natural, que tem por requisito a independência judicial, constitui-se como sendo uma 

condição essencial do Estado Democrático de Direito (DIAS, 2005), uma garantia do 

próprio magistrado e das partes do processo, a qual deixa de ser assegurada no momento 

em que a máquina se torna um julgador.  

Observa-se que o problema em questão surge em virtude do desconhecimento dos 

atuais julgadores em assuntos ligados ao desenvolvimento, à configuração e à linguagem 

de uma programação, o que os faz necessitar de terceiros para desenhar e arquitetar o 

sistema de um robô julgador, os quais, também, precisam fornecer à máquina dados e 

informações, fato que vem a violar o princípio da imparcialidade e, consequentemente, 

da independência judicial.  

No caso da programação de um juiz robô, isso acarretaria, também, em 

consequências ao princípio da aleatoriedade, já que não haveria mais a distribuição 

aleatória de processos, pois a mesma máquina julgaria inúmeros casos, sem contar que 

tais decisões poderiam levar em consideração as convicções e, até mesmo os 

preconceitos, de seus criadores e programadores.  

Nesse viés, cabe ressaltar que a utilização de juízes robôs em decisões judiciais 

seria, basicamente, o patamar máximo da transformação do Direito, contudo o julgamento 

automatizado ou por intermédio da inteligência artificial é obstruído, nos dias atuais, pelo 

direito fundamental ao juiz natural. Além do mais, a função humana que os julgadores 

exercem, bem como a presença da sua prudência e de seus sentimentos, são aspectos 

muito almejados pela sociedade e que, por ora, não estão em negociação (LAGIER, 

2009).  

Assim sendo, parece claro que várias demandas, principalmente as repetitivas, 

poderiam ser beneficiadas com o auxílio de máquinas inteligentes, como é o caso da 
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filtragem de informações executadas pelo robô Victor do Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, ainda, muito se discute sobre a possibilidade dessas máquinas realizarem 

julgamentos.  

É notório que as decisões devem relacionar-se a critérios racionais e não, 

meramente, subjetivos do juiz, no entanto a empatia humana é capaz de oferecer 

consideráveis superações a entendimentos firmados no Poder Judiciário, coisa que, hoje 

em dia, não está ao alcance de nenhuma ferramenta tecnológica (FORSTER; 

BITENCOURT; PREVIDELLI, 2018). 

Ademais, estudos apontam que os seres humanos admitem robôs executando 

tarefas auxiliares, porém rejeitam a ideia de uma máquina substituir funções tipicamente 

humanas, como, por exemplo, a de ser amigo (DAUTENHAHN et al., 2005).  Ressalta-

se que, mesmo que a pesquisa em questão não fale nada sobre juízes robôs, provavelmente 

as pessoas não consentiriam que uma máquina julgasse seu caso em substituição do juiz 

natural, já que esta não possui sentimentos e nem prudência.  

Por fim, cabe salientar que o uso de dispositivos com inteligência artificial ou 

automação, seja na área jurídica ou nas demais áreas, podem trazer tanto benefícios, como 

malefícios e riscos nos campos em que atuam, uma vez que se encontram em constantes 

inovações e aprimoramentos, necessitando, portanto, de uma atenção humana. 

Corroborando do entendimento, cita-se, como exemplo negativo, um caso envolvendo o 

Facebook, o qual teve que desligar dois robôs com inteligência artificial, que foram 

desenvolvidos para conversar entre si, tendo em vista que os mesmos, de forma autônoma, 

criaram uma linguagem própria para se comunicar, sem que seus programadores 

pudessem entender o que eles estavam dizendo (R7, 2017).  

Como exemplo positivo, pode-se destacar, novamente, o robô Victor do Supremo 

Tribunal Federal e a plataforma Radar do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

que realizam suas funções com maestria. Observa-se que não há problema algum em 

utilizar ferramentas com inteligência artificial e de automação para executar atividades 

auxiliares e de menor complexidade, como a de identificação e reunião de processos 

idênticos, pois, além de agilizar as demandas, contribuem com os Tribunais na 
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uniformização de jurisprudência, fundamentada no artigo 926 do Código de Processo 

Civil.  

Ademais, de acordo com Abreu (2015, p. 193), apresentar “tratamento diverso em 

casos iguais, sem as devidas diferenças relevantes, significa vulnerar frontalmente a 

igualdade, da mesma forma com que será afrontada no caso de aplicação do precedente 

sem consideração das diferenças substanciais do caso”.  Portanto, o princípio da 

igualdade, também, atribuído ao processo, é fundamental para a segurança jurídica, sendo 

intolerável o tratamento diverso de casos iguais no Estado Democrático de Direito, no 

qual o Brasil está inserido.  

Assim sendo, mesmo que a máquina inteligente seja uma boa auxiliar para 

concretizar o princípio da igualdade nos processos, ela não deve ofuscar a figura do 

julgador humano, já que, dentre os vários motivos aqui salientados, o juiz possui uma 

compreensão mais complexa para analisar cada caso concreto, principalmente, ao 

considerar suas diferenças.  

 

CONCLUSÃO 

A partir dos argumentos supramencionados no presente artigo, verifica-se que a 

máquina inteligente pode, sim, realizar atividades importantes no Poder Judiciário, 

principalmente, as de cunho repetitivo e de menor complexidade, podendo afetar alguns 

servidores que exercem trabalhos técnicos e administrativos, contudo, dificilmente, por 

ora, substituirá o juiz e sua essencial função de julgar, podendo, tão somente, auxiliá-lo.  

A utilização de juízes-robôs, em julgamentos, encontra barreiras legais ao direito 

fundamental ao juiz natural, descrito na Constituição Federal de 1988, já que este não 

alcança as novas tecnologias desenvolvidas na Revolução 4.0, afastando tudo aquilo que 

não é natural, ou seja, rechaçando o artificial. No mesmo sentido, deve-se levar em 

consideração a preferência da sociedade em que as funções, tipicamente, humanas 

continuem sendo realizadas por seres humanos, já que estes possuem sentimentos e 

prudência (PEIXOTO; SILVA, 2019), ao contrário da máquina, rígida e fria. 
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Desse modo, atualmente, torna-se improvável a substituição do juiz por uma 

máquina inteligente, pois subsistem obstáculos legais, como, já salientado, o direito 

fundamental ao juiz natural, que demanda a presença de uma autoridade competente para 

figurar como julgador, vedando juízos e tribunais de exceção, e tecnológicos, tendo em 

vista que para realizar um ato decisório requer o desenvolvimento de um programa de 

elevada complexidade, sendo que os que existem, ainda, precisam evoluir muito para 

chegar nesse nível. 

Ademais, quanto ao princípio da imparcialidade, que engloba, também, a 

independência do julgador, cabe destacar que as ferramentas tecnológicas, principalmente 

a inteligência artificial e a de automação, dependem de terceiros, conhecedores do 

assunto, para o seu desenvolvimento, sua configuração e sua programação, bem como 

que alguém inclua os dados e as informações necessárias para o seu funcionamento, o 

que acarretaria, mesmo sem intenção, influências externas nas decisões de juízes robôs. 

Assim, compreende-se que os bons efeitos trazidos com a Revolução 4.0 no Poder 

Judiciário, como o desenvolvimento tecnológico e a realização de tarefas de forma mais 

fácil e ágil, não devem se sobrepor aos direitos fundamentais, previstos na Constituição 

Federal de 1988, além do mais, ferramentas inteligentes e robotizadas, que permitem 

aprimoramentos, devem ser monitoradas constantemente, não só por possíveis erros, mas 

também por uma, suposta, possibilidade de desprender-se do controle de seus criadores 

ou utilizadores.   

Portanto, confirma-se a hipótese da pesquisa, concluindo que, por ora, o juiz 

natural não pode ser substituído por uma máquina com inteligência artificial, devido a 

sua relevância no contexto atual e dos argumentos aqui apresentados. Ressalta-se, 

também, que enquanto não for criada e implementada uma legislação clara sobre o 

assunto, a utilização dessas ferramentas tecnológicas devem somente ser voltadas para a 

realização de funções secundárias, ou seja, auxiliares e de fácil complexidade.  
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