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RESUMO: O presente estudo integra o relatório parcial do Grupo de Pesquisa 
“MECANISMOS PROCESSUAIS DESTINADOS A PROPORCIONAR 
EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM CAUSAS SERIAIS – Os 
critérios de seleção das causas piloto e dos procedimentos modelo”, realizado 
perante o Curso de Direito do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro, 
tendo como objetivo observar as inovações oriundas da implementação da 
Inteligência Artificial para a resolução de conflitos no âmbito do Poder Judiciário. 
A evolução do tratamento legislativo da litigiosidade repetitiva do CPC/73 ao 
CPC/15, teve ênfase em introduzir mecanismo de aglomeração de processos 
individuais repetitivos. Assim, o STF por meio do Recurso Extraordinário e o STJ 
pelo Recuso Especial, geram o precedente judicial, para fixar o caso-piloto e 
consequentemente ser reproduzido nos casos sobrestados. Neste contexto, os 
tribunais buscaram meios para solucionar a grande busca de resolução de 
conflitos por intermédio do Poder Judiciário e com a ajuda da tecnologia, utiliza-
se técnicas de inteligência artificial para a organização de dados e criação de 
tendências de julgado com a observação de Acórdãos em grande escala, 
portanto, busca-se observar a utilização deste mecanismo para compreender o 
seu funcionamento e por conseguinte, verificar se há desrespeito aos direitos 
fundamentais. Importante ressaltar que tal mecanismo já vem sendo utilizado 
pelos Tribunais, em especial, o STF tem o auxílio do VICTOR, o qual identifica 
se há o preenchimento do requisito de repercussão geral nos recursos para 
possibilitar a antecipação do juízo de admissibilidade e seguindo esta ideia em 
reduzir o fluxo processual, o STJ estabeleceu o uso da inteligência artificial na 
classificação automática dos recursos por uma Instrução Normativa, esta nova 
ferramenta poderá no futuro, alcançar a identificação de dispositivos violados 
pelos recorrentes e auxiliar no julgamento deste recursos. Com isso, a 
observação e questionamento do uso de mecanismos de Inteligência Artificial 
nas demandas em massa, o qual se realizou com a pesquisa bibliográfica e 
estudo de caso, são necessárias, visto a utilização atual e consequências 
desprezadas, entre elas, a supressão das manifestações dos recorrentes, pois 
a decisão utilizada como parâmetro não teve a participação daquela parte 



processual e ainda, um julgamento tendencioso pode ser realizado pelo 
algoritmo que alimenta esta ferramenta de inteligência artificial, uma vez formar 
a sua padronização após análise de decisões de um determinado tema para criar 
palavras chaves e auxiliar no julgamento. Importante ressaltar o Princípio do 
Devido Processo Legal, o qual dispõe que nem a lei pode restringir a vida, o 
patrimônio e a liberdade sem o devido processo, configurando uma proteção no 
âmbito material por proteger a liberdade e no âmbito formal por assegurar a 
paridade de condições em plenitude de defesa, o qual decorrem a Ampla Defesa 
e o Contraditório. Logo, a previsão Constitucional da razoável duração do 
processo é um direito fundamental, mas a sua aplicação não pode ocorrer de 
qualquer maneira, ou seja, quando se utiliza mecanismos de inteligência artificial 
para acelerar o fluxo recursal sem a observação das manifestações arguidas no 
processo se está ferindo o Devido Processo Legal. 
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