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Temas a serem abordados 

• ERA DIGITAL 

• INVASÃO ALGORITMICA E A MATEMATIZAÇÃO DAS ESCOLHAS

• SISTEMAS DE PENSAMENTO 

• ENTRE O HOMEM E A MÁQUINA PODE HAVER EQUILÍBRIO?

• O PROCESSO DO TRABALHO NA ERA DIGITAL E SEUS PRINCÍPIOS

• SENTENÇA DIGITAL: JURIMETRIA, ELEMENTOS E ANÁLISE DA PROVA

• COMUNICAÇÃO VISUAL (VISUAL LAW) NA SENTENÇA TRABALHISTA 



ERA DIGITAL 
• Complexidade

• Poder da informação

• Tecnologia computacional

• Fluidez das relações humanas



INVASÃO ALGORITMICA E A MATEMATIZAÇÃO DAS 
ESCOLHAS
• Padrão de comportamento baseado no livre arbítrio: a intuição humana como produto de um 

subjetivismo não mapeável

• Padrão de comportamento baseado na evolução: a intuição humana como resultado de estímulos 
neuroquímicos decorrentes de séculos de evolução



SISTEMAS DE PENSAMENTO 

• Sistema intuitivo (sistema 1): 

• Funciona em fluxo de conforto cognitivo

• Máquina de associação e simplificação

• Orienta nosso comportamento a maior parte do tempo



SISTEMAS DE PENSAMENTO 

• Sistema racional (sistema 2): 

• Funciona em cenários de diligência mental e desconforto cognitivo

• Máquina de raciocínio lógico e autocontrole

• Orienta nosso comportamento apenas e atividades pontuais e complexas



HEURÍSTICAS E VIESES

• Heurísticas: atalhos cognitivos que nos ajudam a encontrar respostas adequadas, ainda que 
imperfeitas, para perguntas difíceis.

• Heurística da disponibilidade: a escolha se baseia no que está disponível 

• Heurística da representatividade: a escolha se baseia naquilo que é mais representativo (aquilo 
que se vê é o que é)

• Heurística da regressão à média: a escolha se baseia naquilo que é mediano, sem considerar 
eventos extremos



HEURÍSTICAS E VIESES

• Vieses: erros cognitivos que decorrem do uso de heurísticas nas escolhas comportamentais

• Viés da confirmação: o pensamento seletivo confirma as crenças anteriores

• Viés do resultado: julga-se a qualidade da ação pelo resultado obtido, sem considerar evidências 
ocultas

• Viés da ancoragem: a escolha baseia-se em uma referência exterior, não necessariamente 
relacionada ao objeto de tomada de decisões

• Viés da confiança excessiva: a decisão respalda-se no excesso de confiança de quem decide, 
geralmente pautada em evidências genéricas e imprecisas



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NÃO É PERFEITA, MAS PODE SER 
PERFECCIONISTA 
• Atual na linguagem dos padrões (algoritmos)

• Algoritmos Orgânicos x Algoritmos Inorgânicos 



SÍNTESE DE FUNCIONAMENTO DA I.A.

• Ao tomarmos uma decisão, nosso cérebro estabelece uma série de ligações neuroquímicas que 
inundam o corpo de hormônios capazes de gerar provocações sensoriais identificadas como 
prazer, dor, alegria, gratidão, medo, etc. As mensagens são processadas por neurotransmissores 
altamente sofisticados que respondem as provocações através das escolhas. A IA consegue 
mapear esses passos, traduzi-los matematicamente e os reproduzir inorganicamente. 



VANTAGENS DA I.A.

• Minimiza as heurísticas e vieses no processo de tomada de decisões probabilisticamente mais 
eficientes diante de questões difíceis

• Permite a conectividade imediata e a atualização instantânea

• Pode gerar confiança e consequente adesão coletiva pela minimização de erros



DESVANTAGENS DA I.A.

• Tem dificuldade em decisões baseadas em comportamentos não padronizáveis

• Tende a rejeitar critérios não objetivos ou desprovidos de referências estatísticas 

• Pode lidar incorretamente com aleatoriedades 



ENTRE O HOMEM E A MÁQUINA PODE HAVER EQUILÍBRIO?

• Qual a influência da I.A. sobre a subjetividade humana?

• Em que medida a I.A. determina aquilo que realmente somos enquanto seres humanos?

• Qual a importância da I.A. na visão que temos sobre nós mesmos?



A VIDA NA INTERNET E OS NOVOS MODELOS DE RELAÇÕES 
SOCIAIS
• O papel do capita e do consumo nas relações virtuais

• Mudança nos contornos éticos do comportamento humano

• A intensificação do trabalho no mundo virtual

• O direito é menor e mais lento do que a realidade



O PROCESSO DO TRABALHO NA ERA DIGITAL 

• Uma nova visão sobre a acessibilidade jurisdicional (econômica, geográfica e digital)

• O juiz do trabalho na era digital: modelo de jurisdição reconstrutiva (desconstrução e 
reconstrução)

• Justiça multiportas e assimilação de novas modalidades de solução de conflitos

• Informatização do processo, tratamento e segurança dos dados



PRINCÍPIOS DO PROCESSO DO TRABALHO DIGITAL 

• Imaterialidade processual: intangível, intermediável, conversível, dialógico

• Desterritorialização: economicidade, reconfiguração da noção de jurisdição e ampliação de uso 
de ferramentas de comunicação à distância

• Simplificação digital: falácia da hipercomplexidade, gestão da mudança e diferença entre 
funcionamento e funcionalidade



PRINCÍPIOS DO PROCESSO DO TRABALHO DIGITAL 

• Paridade digital: paridade de “armas” e inclusão digital

• Cooperação digital: sujeitos processuais cientes de seus papéis, lealdade e informação

• Celeridade digital: síndrome da pressa, uso racional da tecnologia para eliminar o desperdício de 
tempo

• Padronização e automação processuais: uso de padrões no registro e tratamento de dados 
processuais



PRINCÍPIOS DO PROCESSO DO TRABALHO DIGITAL 

• Eficiência: economicidade, foco na tutela jurisdicional, sustentabilidade ambiental

• Interconectividade processual: capacidade de conexão simultânea entre vários dispositivos ou 
sistemas

• Segurança digital ou cibersegurança: sistema de proteção de dados utilizados na tramitação 
processual, ferramentas de busca e direito ao esquecimento



SENTENÇA TRABALHISTA DIGITAL

• Justiça codificada: 

• Uso de rotinas e procedimentos padronizados aplicáveis a um grupo de fatos ou casos 
semelhantes. Contempla um requisito básico que é a repetição e padronização a ser reproduzida 
pela máquina. 



SENTENÇA TRABALHISTA DIGITAL

• Aplicação: 

• Certos tipos de providências judiciais: verificação de deserção, tempestividade, encaminhamento 
de urgências, aperfeiçoamento do contraditório

• Certos tipos de decisão: orientação de conclusão decisória para um tema específico que se 
repete, aplicação de precedentes de fácil verificação.

• Permite o uso da machine learnig: diretrizes básicas para o aprendizado da máquina. A partir de 
informações primárias, a máquina apresenta soluções complexas. 



SENTENÇA TRABALHISTA DIGITAL

• Riscos:

• Viés algorítmico: a seleção de dados que alimentam os algoritmos e os próprios dados em si 
podem reproduzir padrões deturpados, refletindo nas questões que se pretende solucionar

• Caminho adotado pelo algoritmo: a identificação exata da forma como o algoritmo chegou a uma 
determinada solução não é divulgada, nem é de fácil entendimento, o que pode atentar contra a 
transparência indispensável à uma jurisdição democrática. 



CASO ZILLY 

• O caso contou com uma ferramenta chamada de ‘algoritmo de pontuação de risco”, que 
mensurou o grau de risco de um acusado mediante a verificação de diversos aspectos. Um deles 
aumentava o grau de risco do cidadão na medida em que seus pais tivessem cometidos crimes. 
(...) o software usado para prever futuros ou potenciais criminosos, acabava por reproduzir um 
funcionamento discriminatório da sociedade, já que o mapeamento apresentou resultados com 
vieses que colocavam pretos e pobres em um grau de risco muito superior aos demais. 



JUSTIÇA CODIFICADA E JURIMETRIA 

• Jurimetria: metodologia que utiliza parâmetros estatísticos para analisar o funcionamento da 
ordem jurídica. As pesquisas jurimétricas tendem a ser preponderantemente mensurativas e 
observacionais, essencialmente baseadas em experiencias empíricas. 



CARACTERISTICAS DE JURIMETRIA

• Modelo baseado na formulação de hipóteses aferidas por testes estatísticos

• Tendencia a uma linearidade determinística: dificuldade de lidar com incertezas e aleatoriedades

• Heurística da regressão à média

• Viés da explicação retrospectiva do presente e previsão do futuro a partir de acontecimentos 
pretéritos, sem considerar os “cines negros”. 



JUSTIÇA EQUITATIVA x JUSTIÇA CODIFICADA

• A Justiça Equitativa é justamente a que separa os padrões gerais e repetitivos em favor de 
circunstâncias únicas. Diferentemente da Justiça Codificada, que prioriza padronização e 
simplificação, a Justiça Equitativa prioriza a distinção e a especificação de cada caso. 



I.A. NA APRECIAÇÃO PROBATÓRIA: UMA NOVA VISÃO SOBRE A 
BUSCA DA VERDADE REAL

• Julgamento conforme a prova

• CPC, Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a 
tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

• Abertura para o uso de provas digitais 

• CPC, Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os 
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos 
em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.



PARADIGMA DA VERDADE

• Verdade evidência: verdade conduzida por presunções e expectativas, construídas a partir de 
visões subjetivas do julgador ou de análises superficiais da discussão, com a reprodução de 
constatações anteriores 

• Verdade como inspiração psicológica do julgador: função utilitarista da verdade como elemento 
de inspiração psicológica do julgador, que busca um tipo ideal de verdade para legitimar sua 
atuação. 

• Verdade como elemento de conectividade processual: trata-se de uma verdade operativa, que 
tem seu lugar no processo como mais um elemento de conectividade, não necessariamente 
destacável, mas construída a partir de um comportamento democrático, com respeito ao 
contraditório e às garantias processuais fundamentais. 



PROVA DIGITAL E VERDADE REAL 

• Verdade real: versão mais próxima da verdade histórica.

• Poderia a prova digital ser mais eficiente na busca da verdade real?



ELEMENTOS DA SENTENÇA DIGITAL

• Dificuldades de uso da I.A. na fundamentação (art. 489, §1º, do CPC)

• Uso d I.A. no auxílio à prolação da sentença



SENTENÇA DIGITAL E A LINGUAGEM TRADICIONAL

• Ambiguidade

• Abstração 

• Interpretação

• Permite o raciocínio hipotético

• Avalia fenômenos 

• Avalia pessoas

• Regionalismos



VISUAL LAW

• Emprego de comunicação visual impulsionada pelas tecnologias digitais

• Recursos multimodais

• Comunicação centrada nos usuários

• Comunicação inclusiva

• Introduz elementos estéticos que facilitam a compreensão (infográficos, vídeos e fluxogramas)

• Melhor compreensão dos espaços 



ELEMENTOS VISUAIS

• Infográficos: compostos por estatísticas, narrativas cronológicas, linhas do tempo 

• Vídeos, áudios ou imagens: complementares ao julgamento, acessados através de hiperlinks ou 
atalhos (QR codes) no próprio bojo da decisão 

• Fluxogramas: ilustrativos que representam o caminho de uma ação ou a estrutura de um fato ou 
comportamento
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