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RESUMO: Este trabalho discute sobre o papel social do judiciário e sua importância estatal 
para o exercício de direitos subjetivos e garantias fundamentais reconhecidos aos membros de 
uma sociedade, na era da ciberdemocracia. A primeira reflexão a considerar é que a necessidade 
de constante e rotineira intervenção judicial nas relações sociais intersubjetivas, como 
mecanismo de controle e correção não parece representar a evolução da organização social, 
especialmente no sistema judicial brasileiro; seja pela evidente complexidade que representa 
transferir a terceiros a solução de um conflito, seja pela inerente demora em postular uma causa, 
produzir provas, debater formalmente com o oponente e se submeter a várias instâncias de 
decisão até formar um título judicial, para então, finalmente, iniciar um cumprimento de 
sentença, uma nova fase com ampla defesa e infindáveis formas de resistir aos comandos 
judiciais. Aqui se encontra o problema do estudo, porque apesar disso, contraditoriamente, esse 
sistema judicial pouco eficaz e de pouca credibilidade junto ao jurisdicionado recebe a cada ano 
mais de 29,4 milhões de processos novos tramitados, o que segundo os dados até o final de 
2016, já eram mais de 79,7 milhões de processos, indicativo que de alguma forma o sistema 
oferece utilidades suficientes a justificar não só a sua subsistência, mas a também reclamos de 
crescimento (Emenda Constitucional nº 73). Nesse sentido, tem-se a questão: em que medida a 
existência de 91 Tribunais imersos na era cibercultural, divididos em diversas áreas do Brasil, 
efetivamente favorece o acesso à Justiça ao jurisdicionado tão carente? Parece incontestável, 
há uma hipertrofia da estrutura judicial brasileira que se multiplica de acordo com as inúmeras 
especialidades e áreas, sob a justificativa de melhor e mais adequada tutela jurisdicional, mas, 
não possui condições materiais e humanas de processar, julgar e executar adequadamente esse 
expressivo acervo de processos que chegam a cada ano, o que leva à organização de verdadeiras 
“linhas de produção”, de decisões, muitas das vezes sem qualquer contato pessoal entre as 
partes e o julgador. Essa “jurisdição de massa”, talvez possa parecer adequada à era da 
informação e da tecnologia, todavia, é inegável o aspecto de impessoalidade que assume 
(sobretudo na área cível), onde vidas são representadas por um número em um processo virtual, 
enquanto a parte de boa-fé reclama. É nesse sentido que a pesquisa se orienta, a fim de analisar 
para além da tecnologia como facilitadora dos trabalhos judiciários, os Direitos Humanos. 
Afinal, o que diz respeito às mudanças operacionalizadas pelas tecnologias de informação no 
judiciário, também gera a “jurisdição de massa”, a falta de contato pessoal contribuindo para o 
sentimento de desconfiança, a impessoalidade, sobretudo quando os rituais e a linguagem 
utilizados fogem ao alcance do cidadão comum. Para isso, a pesquisa é tipificada em pesquisa 
bibliográfica, qualitativa. O método é o indutivo porque se refere ao conhecimento empírico e 
da experimentação; parte dos fenômenos particulares para a generalização, de modo a chegar a 
uma conclusão relacionada com o caso analisado. 
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