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1.  INTRODUÇÃO

A complexidade da formação de sua espécie, é aquilo que diferencia o homem 
de outros animais. O ser humano sempre está em busca de melhores e avanços, es-
pecialmente no que tange à sua comunicação. O objetivo dos avanços dessa espécie 
não se contenta apenas com melhorar seus instintos básicos, mas vai além. O homem 
cria diversos meios e ferramentas para melhorar não apenas sua vida, mas também 
para mudar radicalmente o seu ambiente.

O ato de pensar para além dos seus problemas elementares, faz do homem 
um ser único. Sua incessante busca pelo conhecimento retrata um comprometimento 
com a demanda pela verdade e pelo funcionamento das coisas, pesquisando e in-
vestigando os aspectos do mundo que ainda se encontram longe do grau de enten-
dimento do indivíduo. Aliás, esse mesmo ato de pensar também é um dos grandes 
“mistérios” da humanidade, e até hoje, filósofos e estudiosos da mente se debruçam 
sobre a natureza daquilo que ocorre em um patamar do consciente e do inconsciente.

O problema mente-cérebro é um dos grandes enigmas da Filosofia da Mente, 
e se compromete a formular teorias para entender como agem essas duas áreas hu-
manas, buscando entender se existem naturezas diversas, ou se a mente é apenas 
um produto do cérebro. As implicações, caso um dia essas respostas venham a ser 
satisfeitas, são essenciais para compreender a possibilidade, de, um dia, criações 
artificiais poderem ser dotadas de mente, assim como os humanos.

A capacidade de inovação do homem, juntamente com seu imaginário, o levou 
a refletir, desde muito tempo na história, sobre a capacidade de uma tecnologia feita 
por meios humanos conseguir mimetizá-lo. De Platão a Descartes, de Orwell a Asi-
mov, quando se refere a Inteligência Artificial, a ficção e a realidade se constituem em 
uma teia de emaranhados que se revestem das mesmas premissas e probabilidades. 
Algum dia o ser humano seria capaz de replicar exatamente a única coisa que o torna 
diferente de todos?

Apesar dessa pergunta ainda estar em um patamar que as ciências não che-
garam a um consenso, pode-se perceber que o desenvolvimento tecnológico se en-
contra em um ritmo bastante acelerado. O problema mente-cérebro ainda não foi 
solucionado, mas isso não é um impedimento para a construção de tecnologias que 
conseguem, em uma determinada instância, se aparelhar com a inteligência humana. 
De robôs que derrotam grandes mestres do xadrez, a carros autônomos, passando 
por máquinas que passam para uma tela aquilo que o usuário está pensando, as tec-
nologias estão cada vez mais sensíveis e complexas.

E é nessa complexidade que a presente tese é trabalhada, cujo pro-
blema de investigação é analisar o estado tecnológico atual, para determinar se 
é possível que uma máquina tenha um sistema intricado o bastante, para que consiga 
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elaborar textos que contenham a técnica necessária para formulação de decisões ju-
diciais, tendo em vista as peculiaridades dos casos concretos. Ademais, não basta 
apenas saber se as máquinas estão em um estágio de tecnologia avançado o su-
ficiente para conseguir “decidir”, mas também se a decisão por sistemas automa-
tizados é compatível com o sistema brasileiro, não apenas referente aos modelos 
processuais, mas também aos direitos individuais, ou se a jurisdição é exclusiva de um 
juiz, pessoa natural, e a sua atividade judicante não pode ser realizada por modelos 
autônomos.

Portanto, esta pesquisa científica se orienta pelo seguinte problema: cabe, no 
modelo jurídico brasileiro, a atividade decisória ser realizada por mecanismos automa-
tizados que usem a tecnologia de Inteligência Artificial?

Para tanto, o presente trabalho se desenvolve em três capítulos, cada qual de-
terminando um eixo que é essencial para a definição das conclusões apresentadas, e 
respostas das questões que foram suscitadas durante todo o texto.

O primeiro dos capítulos é aquele que começa com a análise no contexto filo-
sófico e técnico cognitivo acerca da mente. A fim de analisar especificamente o que 
as máquinas inteligentes podem fazer, é necessário que se entenda o que são essas 
máquinas, e quais são suas limitações e potenciais. Portanto, o primeiro tema a ser 
apresentado é a ideia de mente, e se a mesma pode ser replicada em um sistema téc-
nico não humano. Ainda no presente capítulo, passa-se a análise da cibernética, a fim 
de situar histórica e sociologicamente a amplitude dessa teoria da comunicação para 
a conjectura de se analisar o homem em seu mecanismo de funcionamento. Após, 
debruça-se de forma breve acerca da análise de como o humanismo se transforma no 
cenário de modificações tecnológicas que o fazem ser cada vez mais dependente de 
uma “vida digital”, e, por fim, investiga acerca do que é a Inteligência Artificial, dentro 
do contexto científico e suas implicações para o cotidiano.

O segundo capítulo situa o trabalho no âmbito da nova sociedade, e como a 
humanidade vem sendo transformada dentro do cenário de avanços tecnológicos. 
Em primeiro lugar, analisa-se a definição dos direitos fundamentais, e como eles se 
situam e se modificam nessa nova distribuição social em uma era de hiperconectivida-
de. Depois, investiga acerca do conceito de Sociedade em Rede, e como a mudança 
dessa nova forma de pensar e se comportar, é mais radical do que as outras mudanças 
já vividas dentro da história da sociedade. Finalmente, termina esse eixo com a de-
monstração dos desafios de uma sociedade em múltipla conexão, com observação de 
problemas relacionados à privacidade, a necessidade de novos objetos merecerem 
tutela estatal, a importância de se analisar o que significa o capitalismo de vigilância, 
e os problemas relacionados à esfera digital.

Por fim, termina seu último eixo analisando como a Inteligência Artificial pode 
se empreender como um meio alternativo de resolução de conflitos. Primeiramente, 
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debruça-se sobre o conceito de resolução de conflitos e seus meios, depois analisa a 
questão do Estado-juiz e seu poder decisório e a linguagem jurídica, demonstrando 
se o ordenamento jurídico abre caminho para que a atividade de dizer o direito possa 
ser dada por sistemas automatizados, e o que isso implica aos direitos fundamentais, 
e finalmente termina o capítulo com a demonstração de que a resolução de conflitos 
por mecanismos que utilizam a inteligência artificial não é apenas possibilitado pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, mas também deve ser incentivado, em virtude das 
inúmeras vantagens que são advindas de seu uso. No entanto, deve-se ressaltar que 
Carta Magna brasileira não determina a possibilidade do Estado-Juiz ter sua atribui-
ções conferidas a uma solução de Inteligência Artificial, podendo a referida tecnologia 
ser auxiliar ao Poder Judiciário, mas nunca protagonista.

A metodologia utilizada foi, de modo primordial, a pesquisa bibliográfica, com 
base em doutrinas e legislações que tratam acerca dos assuntos relacionados à filo-
sofia da mente, inteligência artificial, direitos fundamentais, sociedade em rede, meios 
de resolução de conflitos e temas correlatos à interseção entre direito, tecnologia e 
sociedade. A técnica de pesquisa adotada foi a descritiva, abordando o tema em sua 
proposta multidisciplinar, de modo a adentrar no assunto por seus prismas variados.

Portanto, através da leitura de legislações, doutrinas, artigos, revistas científi-
cas, meios audiovisuais, meios jornalísticos, dentre outros, tentou-se analisar sob 
várias facetas o fenômeno da inteligência artificial e suas implicações para o direito, 
especialmente no que tange à possibilidade de utilização de novas tecnologias para 
empreender à noção efetiva da tutela de proteção jurídica do acesso à justiça.

A sociedade passa pela sua transformação mais rápida e radical dos últimos 
anos, e a tecnologia deixa de ser algo alheio à sociedade em geral, passando a ser 
parte dessa mesma sociedade de modo invasivo, a ponto de se inferir que não mais 
pode-se determinar que existe um binômico real/digital. Está tudo interconectado em 
uma rede de nós, que mistura tecnologia com humanidade. Esse fenômeno da hiper-
conexão não é algo que pode ser brecado ou restringindo e sim, algo a ser parte do 
cotidiano dos indivíduos. Nesse contexto, a representação de vários lugares da vida de 
um ser humano, começa a ter lugar no meio digital, com a relação de comportamento, 
comunicação e inovação que ocorre no ciberespaço.

A automação, portanto, passa a se replicar em uma velocidade e se emaranhar 
em inúmeros setores, não somente restrito ao mercado ou a indústria, mas também 
no dia a dia. De ligações realizadas por robôs, a carros autônomos, passando por 
máquinas que realizam cirurgias e são assistente pessoais, existem sempre um sis-
tema inteligente que consegue realizar de forma mais específica e com menos erros, 
do que os seres humanos. E se essa automação de rotinas complexas é um processo 
inevitável, ela também pode ser utilizada para abranger a maioria das funções huma-
nas, inclusive com a prolação de decisões judiciais? Serviria, portanto, essa automa-
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ção para emancipar o jurista de tarefas corriqueiras, e para a ampliação do acesso à 
justiça para os jurisdicionados? Ou ela pode ser o início da precarização da atividade 
jurídica?

Com essa problemática sendo analisada durante todo o decorrer do presente 
trabalho, de uma forma multidisciplinar, com prismas filosóficos, sociológico, compu-
tacional e jurídico, parte-se para o esteio conclusivo com a indicação de, como a mu-
dança tecnológica não pode ser barrada pelas vontades sociais, é necessário indagar 
como a mesma pode ser colocada em consonância com as vontades humanas, sem 
que haja uma precarização do indivíduo.

Portanto, responde ao questionamento apresentado, com a possibilidade de 
automação parcial de diversos estágios de um processo judicial, como, por exemplo, 
o uso de um sistema para uma análise de requisitos de recursos que foram até o Su-
premo Tribunal Federal. Segue a automação para eficiência de um Judiciário, com a 
formulação de usos de banco de dados, programas com redes neurais, ferramentas 
de aprendizagem automática, para que se privilegia a atividade cognitiva daquele in-
serido no meio jurídico, e não a atividade mecânica, com a determinação do uso da 
inteligência artificial, em um primeiro momento, para resolução de conflitos em meios 
alternativos ao processo judicial.

Todo esse processo, no entanto, deve ser desenvolvido sob o prisma da trans-
parência e da possibilidade de revisão por uma pessoa natural, com a indicação de 
forma clara dos mecanismos e sistemas utilizados, assim como seu banco de dados 
de códigos que foram determinados para a montagem do programa, para que se 
possa ter um panorama aberto de como o sistema se completa a fim de definir seus 
parâmetros decisórios, com a possibilidade de auditorias e análises completas de 
funcionamento, a fim de combater vieses e má utilização dos sistemas. Portanto, os 
conflitos poderão ser resolvidos com mais eficiência e menos custo, desafogando o 
Judiciário, e permitindo a emancipação aos indivíduos que assumem o protagonismo 
da resolução de seus conflitos, com o apoio da tecnologia.
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2.  PODEM AS MÁQUINAS PENSAR?

2.1.  O PROBLEMA MENTE-CÉREBRO

A criação de máquinas como seres humanos é algo que existe há muito tempo 
no imaginário coletivo. Muito antes da criação do gênero literário de ficção cientifica, 
e das ideias de inteligência artificial de Alan Turing, a filosofia já se debruçava em te-
mas como a mente e a criação de autômatos que pudessem imitir o comportamento 
humano. Em 1965, Gordon Earl Moore, um químico e cofundador da Intel Corporation, 
explanou que o poder de processamento dos computadores dobraria a cada 18 me-
ses. Esta observação tornou-se realidade, com a sua aplicação sendo denominada 
“Lei de Moore”.

Isto significa dizer que a capacidade dos dispositivos de processar situações 
cada vez mais complexas dobra em uma velocidade não vista na evolução biológica, 
e determina a inferência da progressão geométrica das inovações tecnológicas. Ob-
servando o atual estado da arte da Inteligência Artificial em moldes contemporâneos, 
a concatenação desse princípio implica que se pode esperar máquinas cada vez mais 
“inteligentes” e mais “humanas”? Nesse contexto, o que se determina em conceitos 
como consciência, mente, inteligência? Sendo inteligentes, essas máquinas poderiam 
conduzir de forma coerente algumas das principais atividades humanas, como, por 
exemplo, a atividade de julgar?

Como dito em linhas anteriores, a manifestação do surgimento de máquinas que 
poderiam mimetizar os seres humanos faz parte do imaginário, muito antes do surgi-
mento de conceitos como “inteligência artificial” e “robôs”. Em seu livro Discurso sobre 
o Método, Descartes conceituou a respeito de “autômatos”, que seriam máquinas as 
quais poderiam, em primeira vista, serem assemelhadas a humanos. Descartes, no 
entanto, determina que os mesmos nunca poderiam enganar um humano verdadeiro, 
posto que elas jamais poderiam utilizar palavras, nem outros sinais, arranjando-os, 
visando a manifestação de pensamentos (DESCARTES, 2005) e, mesmo que elas 
pudessem realizar essa façanha, as mesmas não agem pelo conhecimento, e sim pela 
distribuição ordenada de seus órgãos, e sendo a razão um instrumento universal, os 
órgãos deveriam ter alguma disposição específica para cada ação específica, inferin-
do-se, portanto, que é impossível que, em uma máquina, possa haver combinações 
diferentes a ponto de fazê-la agir, em todas as ocasiões da vida, da mesma maneira 
que a razão humana faz agir (DESCARTES, 2005).

Portanto, observa-se que Descartes era contrário à ideia de que poderiam exis-
tir máquinas que fossem tão humanas quanto os seres humanos, pois ele não vislum-
brava como pudesse haver uma manifestação tecnológica que fosse complexa o sufi-
ciente para realizar ações típicas como reagir a estímulos, pensar, sentir. E esse é um 
problema para o qual não existe ainda uma resposta definida. Quando Turing escreveu 
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seu célebre artigo “Can Machines Think” (TURING, 2010) a ideia central continuava: a 
dúvida se a inovação tecnológica pode, em algum momento, produzir seres mecânicos 
que consigam mimetizar os humanos com maestria.

A fim de se imiscuir brevemente nesses conceitos, primeiramente deve-se 
adentrar no contexto a respeito do que faz os seres humanos serem seres humanos. 
O que difere essa espécie dos animais? A resposta a essa pergunta está declarada 
em conceitos como “mente”, “consciência” e “inteligência”. Sendo esses três (ou um 
desses três) indicadores da indumentarização do ser humano, deve-se, então, concei-
tuá-los, para depois determinar se os mesmos podem ser analisados sob a ótica de 
uma máquina.

Quando se fala acerca da Inteligência Artificial, não há como abstrair a ideia de 
que se está diante de uma máquina que se assemelha, de alguma forma, à matriz de 
pensamento humano. A própria matriz linguística da nomenclatura, com a junção das 
palavras “inteligência” e “artificial”, demonstra a possibilidade de uma leitura humana 
do mundo (inteligência) em não-humanos.

Em virtude da implementação cada vez mais ágil do mundo virtual na socieda-
de como um todo, começa-se a se pensar acerca da substituição da força humana 
por máquinas. Esse não é um fenômeno recente. Está inserido na história o uso da 
tecnologia para servi-la, tem-se como exemplo a invenção da roda, que diminuiu a 
necessidade de várias pessoas para realizar um trabalho, e a Revolução Industrial, 
que modificou para sempre os meios de produção. No entanto, a Inteligência Artificial 
é um passo a mais nessa ideia antiga. É fácil vislumbrar máquinas fazendo coisas 
humanas de forma mais ágil e mais eficiente, porém, isso é fácil de imaginar quando 
relacionadas ao trabalho físico, braçal. Porém, resta saber se um ser artificial tem a 
possibilidade de substituir o ser humano justamente naquilo que os coloca no patamar 
diferente das outras espécies: em sua capacidade cognitiva inteligente.

Para isso, deve-se adentrar em conceitos como mente e cognição, a fim de 
vislumbrar o que são as determinações que consagram o ser humano como um ani-
mal inteligente, cognitivo, e se a ciência e a filosofia conseguem dar respostas para a 
pergunta acerca da possibilidade de replicação dessa característica em máquinas. A 
partir daí, segue-se a imaginar se essas máquinas podem, por fim, substituir os seres 
humanos em atividades mentais, como, por exemplo, na capacidade de julgamento (no 
contexto de uma decisão judicial) de forma mais ágil, eficiente e imparcial.

A manifestação de entidades não humanas, artificiais e que se propõe a serem 
arquétipos perfeitos dos seres humanos, inclusive em suas faculdades mentais, como 
visto em linhas anteriores, não é uma implicação recente. Descartes, em suas obras, já 
comentava acerca de seres, os quais ele denominava de “autômatos” (DESCARTES, 
2005), indagando se eles poderiam pensar como os humanos. Para tanto, primeira-
mente, deve-se refletir acerca do que se define como “mente” e “consciência”. É nesse 
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esteio que os filósofos da mente se debruçam. A Filosofia da Mente é o estudo dos fe-
nômenos psicológicos e estados mentais em geral. Saber o que é a mente é o primeiro 
passo para entender se existe a possibilidade de replicá-la. No contexto de Inteligência 
Artificial, é esse o ramo da ciência filosófica que estuda acerca das grandes ideias e 
paradoxos para a implementação da replicação mental em seres inanimados. A filoso-
fia da mente, a ciência cognitiva e o estudo da inteligência artificial são a tríade que irá 
definir as conclusões desse capítulo.

O que é a mente? A principal questão colocada pela Filosofia da Mente é justa-
mente qual sua natureza e, se mente e corpo são a mesma coisa. O pensamento, as 
sensações, a consciência, todas essas manifestações intrínsecas são apenas produ-
tos biológicos, neurais, que ocorrem no cérebro? Os fenômenos sensoriais que acon-
tecem no corpo, têm a característica que só serão sentidos em toda plenitude pelo 
sujeito que o experencia. Em uma situação de calor intenso, uma pessoa, nunca vai 
saber que a outra pessoa está sentindo o calor exatamente da mesma forma que ela 
já que apenas pode presumir. Essas experiências estão acontecendo, supostamente, 
no interior do cérebro, porém, onde exatamente eles estão ocorrendo, e são eles uma 
parte indissociável da natureza? A esse modelo de perguntas cuja resposta não passa 
do problema da primeira pessoa, dá-se o nome de subjetividade (TEIXEIRA, 2001).

Este problema, pela sua complexidade e fascínio, é milenar. Foi Platão quem 
primeiro propôs que nossos conteúdos mentais poderiam ser abstraídos e delimitados 
das mentes que os pensam, tendo, portando, uma realidade diferente e independente 
desta. Para o filósofo, o mundo dos pensamentos seria um mundo à parte, e pensar 
seria aceder a este mundo, dividindo, portanto, o mundo em duas partes: o mundo 
sensível e o mundo inteligível, sendo o precursor daquilo denominado de “dualismo 
ontológico” (TEIXEIRA, 2011).

Posteriormente, com herança da filosofia platônica, o dualismo encontra seu 
maior ápice nas obras de René Descartes, o qual problematiza a ideia com a diferença 
entre res cogitans e res extensa. Para Descartes, o pensamento exercia uma força 
essencial naquilo que ele própria definia como existência. Com a linha de raciocínio 
quase paradoxal, o filósofo consagrou a ideia do cogito ergo sum, ou seja, “penso, logo 
existo”, com a inferência de que quanto mais ele queria pensar que tudo era falso, cum-
pria o requisito necessário para que ele, pensante, fosse algo. (DESCARTES, 2004)

Descartes colocou o pensamento como fundamento da própria existência, deter-
minando que a própria ideia de achar que nada existia era a prova cabal de que ele, 
como pessoa, existia. Muda-se, ontologicamente, a determinação do sensível. Segundo o 
mesmo, a mente humana é coisa pensante, e não extensa, sem possibilidade de aferição 
material, uma ideia mais distinta do que simplesmente o incorpóreo (DESCARTES, 2005).

Em seus escritos, percebe-se uma forte influência da crença em Deus, sendo 
que Descartes impunha ao ato de pensar a maior prova de que existiria o ser divino. 
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Validado por esta perspectiva, o autor separa de forma abismal o corpo e a mente, 
determinando que o primeiro tem um funcionamento mecânico, e o outro, sendo uma 
substância intangível que não se encontra em paralelo com nada material ou natural, 
determinando-se, ambas, como substâncias opostas e discrepantes (DAMASIO, 2011).

A definição dualista foi encontrar uma marca distintiva do que seria o mental, de 
modo que este fosse não apenas diferente, mas também irreconciliável com o físico, 
com uma assimetria fundamental entre mente e cérebro, tornando possível, portanto, 
inflexões de cunho religioso ou noções como a imortalidade das almas (TEIXEIRA, 
2011). Para o pensamento de Descartes, a partir do momento que a mente é mais fácil 
de ser conhecida do que o corpo, e que ela é indivisível, diferente do material, deve 
existir uma diferença entre as duas, e determina uma ruptura em sua natureza. Ao 
investigar a diferença entre corpo e mente, Descartes coloca que a mente é sempre in-
divisível, pois quando a considera, de modo algum pode distinguir partes dela mesmo, 
entendendo-a como uma coisa totalmente una e inteira. Portanto, aduz o mesmo que 
“entendemos todo o corpo como divisível, em contraposição a toda mente, a qual só é 
entendida como indivisível: pois, não podemos conceber a metade de nenhuma mente 
(...)” (DESCARTES, 2005)

O filósofo conseguiu “demonstrar” a indivisibilidade da mente com a ideia de 
que, por mais que pareça que a mente está unida completamente ao corpo, se retiras-
sem algum membro do corpo, pode-se afirmar que algo é subtraído do material, po-
rém, nada é subtraído da mente. Descartes também determinava que a mente não era 
afetada por todas as partes do corpo, apenas pelo cérebro e que este afeta a mente 
causando a sensação do que é mais apropriado e útil à conservação do homem sadio. 
Finaliza, portanto, sua linha argumentativa, esclarecendo como esse raciocínio indica 
veementemente que a mente e o corpo são não apenas diversos, mas com natureza 
diferente.

As “comprovações” apresentadas por Descartes acerca da distinção da natu-
reza do corpo de da mente, repousa em algumas ideias: primeiro, que a mente é indi-
visível, enquanto o corpo é divisível. Segundo, o corpo é passível de medição física, 
enquanto a mente não. Terceiro, que a mente não é afetada imediatamente por todas 
as partes do corpo, mas só pelo cérebro, e que o corpo não pode ter nenhuma parte 
posta em movimento sem que outra parte interposta também se mova. Arremata o au-
tor, em suas meditações, que essas distinções entre corpo e mal são  a prova de que 
se está  diante de toda a potência e bondade de Deus (DESCARTES, 2005).

Apesar disso, Descartes colocava a glândula pineal como sede da alma, sendo 
uma interface entre mente e corpo. O movimento da glândula serviria para ativar as 
partes do sistema em direção às ações humanas. No entanto, esse pensamento colo-
ca uma visão paradoxal no contexto argumentativo do dualismo. Se a glândula pineal 
(corpo) age como interface entre matéria e mente, então ela teria que ser algo físico e 
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mental, tendo em vista que as duas matérias são irreconciliáveis entre si. O problema 
até hoje não foi solucionado. (TEIXEIRA, 2011).

Refutar esses argumentos cartesianos do acesso direto e da não espacialidade 
dos estados mentais foi palco de muitas interferências dos filósofos da mente, que se 
debruçaram sobre o assunto, pois esse raciocínio de distinção entre mente e corpo, 
em virtude da própria experiência pessoal, é confortável. O filósofo inglês Bernard 
Williams, trouxe um argumento “identarista” para contrapor as ideias de Descartes. 
A seguinte metáfora foi construída: suponha que uma pessoa esteja em um baile de 
máscaras. Segundo a linha dualista, essa pessoa observa um homem mascarado, 
cuja identidade não conhece, porém, como ela conhece a identidade do pai, infere que 
o homem mascarado não é o pai dela. Para o identarista, essa linha de raciocínio é 
falsa, pois a pessoa só poderia afirmar que o homem mascarado não é o pai dela, caso 
ele tirasse a máscara e revelasse sua identidade. Portanto, dizer que não se conhece 
o corpo tão bem quanto a alma não significa dizer que os dois têm natureza distintas. 
(TEIXEIRA, 2011).

O dualismo explicaria, portanto, por que objetos como os autômatos nunca pas-
sariam de objetos. A mente não poderia ser resultado de algum arranjo material de 
peças, porque suas naturezas são completamente diferentes, os materiais não são res 
cogitans. Não é apenas a incapacidade de apresentar lógicas argumentativas, mas a 
impossibilidade de possuir qualquer tipo de estado consciente, portanto, mesmo que 
um autômato conseguisse imitar a linguagem, ele nunca poderia saber de verdade o 
que está falando (DESCARTES, 2005).

Pela impossibilidade de comprovação, e a manifestação paradoxal de seus ar-
gumentos, a doutrina do dualismo é considerada obsoleta pela maior dos filósofos 
(TEXEIRA, 2001), especialmente depois das viradas científicas que demonstram, por 
meio da neuroimagem, os estímulos cerebrais, possibilitando a explicação da natureza 
de vários fenômenos mentais, a partir da investigação do cérebro. É nessa linha de 
pensamento que se determina aquilo que a Filosofia da Mente nomeia como “problema 
mente-cérebro”.

De forma antagônica ao dualismo, segue-se a corrente do materialismo (fisica-
lismo ou monismo), com a indicação de que as descobertas científicas, especialmente 
no campo da neurociência, irão demonstrar, conclusivamente, que a mente é um tipo 
de manifestação do cérebro, sendo que a vida mental seria uma variação dos estados 
químicos e físicos do cérebro.

Gilbert Ryle, em seu estudo que critica o sistema cartesiano, assemelha a teoria 
dualista à teoria de um mito, destacando que Descartes se determinou por uma con-
fusão conceitual, que orienta os fenômenos mentais de uma forma metafísica, com a 
tentativa de conciliar as posturas científicas com as posturas religiosas. Ryle se filia à 
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concepção hobbesiana de analisar a natureza humana como um relógio, diferencian-
do-se apenas por seu grau de complexidade, e compreendendo a existência do mental 
como algo de origem material (CARNÉ, 2007).

O materialismo não é uma linha única, comportando diversas divisões dessa 
maneira de lidar com o problema “mente-cérebro”. As teorias da identidade afirmam 
que os estados mentais são estados cerebrais, as linhas reducionistas garantem que 
estados mentais podem ser redutíveis a estados cerebrais, enquanto as teorias do 
emergentismo afirmam que os estados mentais emergem de estados cerebrais (TEI-
XEIRA, 2011).

As teorias da identidade surgiram nos Estados Unidos e na Austrália, a partir da 
década de 50. O cerne dessa linha de pensamento se encontra no fato de afirmarem 
que a proposição “estados mentais = estados cerebrais” é verdadeira. Os estados 
mentais são apenas um conjunto de eventos neurais no cérebro. Está-se diante da-
quilo denominado de “identidade contingente”. A essa teoria da identidade se faz uma 
grande objeção que está inserida naquilo denominado de “Lei de Leibniz”. Segundo 
esta lei, se duas coisas são idênticas, então a elas podemos atribuir exatamente as 
mesmas propriedades. Levando-se em consideração essa lei, e algumas assimetrias 
entre estados mentais e cerebrais, então a teoria da identidade encontra-se em risco. 
Uma dessas assimetrias está disposta na dificuldade em se determinar no espaço, 
onde ocorrem os estados mentais. Apesar de toda capacidade tecnológica, ainda não 
se sabe onde exatamente os estados mentais se encontram (não se pode afirmar que 
um sonho se encontra a cinco centímetros do hemisfério direito, por exemplo). (TEI-
XEIRA, 2001).

Para as teorias reducionistas, de outra face, os estados mentais podem ser 
reduzidos a estados cerebrais. Diferentemente da negação da realidade do mental, 
como aqueles que são teóricos da teoria da identidade, os reducionistas partem da 
existência do mental, dizendo que este é uma realidade física, mas não tão somente 
uma manifestação da atividade cerebral. Determina-se, portanto, a análise de teses 
auxiliares para a compreensão completa dessa existência da mente no mundo físico. 
A tese da constituição infere que o mundo físico é o mundo dos eventos físicos. Entida-
des macrofísicas compostas por entidades microfísicas. A tese auxiliar da causalidade 
diz que os eventos físicos possuem propriedades físicas e são responsáveis pelas 
relações causais no mundo físicos. Ou seja, todo o evento físico possui uma causa 
também física. Desta forma, os estados mentais também são causados por eventos 
físicos, que ocorrem no cérebro (ZILIO, 2010).

No entanto, como acabar com o problema da tradução, ou seja, como determi-
nar que há uma identidade entre as reações químicas do cérebro e o pensamento para 
que haja a correspondência entre as atividades? A descrição das atividades neurais e 
químicas seria suficiente para determinar a composição do conteúdo do pensamento? 
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Essa indagação denomina-se de “problema do hiato explicativo”, o qual determina que 
mesmo que haja uma verificação de correlatos neurais com o pensamento, isso não 
explica como essas características constituem um conteúdo mental, haja vista que os 
estados conscientes não têm uma característica física. Segundo o reducionismo fisi-
calista, a resposta para essa indagação se encontraria nas propriedades emergentes. 
Então, deveria supor que a consciência é uma propriedade emergente em relação a 
um determinado fenômeno físico, porém, irredutível a cada um dos seus componentes. 
(TEIXEIRA, 2011)

A terceira das teorias, denominada de emergente, sustenta que existe uma re-
lação de dependência entre todos os fenômenos do universo e sua base física. Nesta 
manifestação teórica diz-se que existe uma dependência entre os fenômenos mentais 
e os fenômenos cerebrais, sem que ter que estipular ou mostrar como um pode ser 
reduzido aos outros. Essa maneira de relacionar o mental com o cerebral infere que o 
primeiro não precisaria, portanto, ter uma localização física identificável neste último. 
Sendo uma propriedade emergente, ele pode ser distribuído totalmente pelo sistema 
como um todo, consubstanciando com uma visão integracionista do funcionamento 
cerebral, sendo uma teoria bem aceita, especialmente com a evolução da ciência.

Nos anos 50 teve início um movimento científico que deu origem à ciência cog-
nitiva, com a interdisciplinaridade de várias matérias como a psicologia, a linguística, a 
matemática, a neurociência, a computação, mesclando-as e sendo altamente impor-
tante para a manifestação científica de temas como a Inteligência Artificial, buscando 
se aperfeiçoar nos processos mentais humanos. A essa virada científica deu-se o 
nome de “Revolução Cognitiva”.

A Teoria Computacional da Mente surgiu no ambiente da Revolução Cognitiva 
e diz que a inteligência humana não provém de um campo de energia, vibrações ou 
determinações de natureza sobre-humanas, mas sim da capacidade do cérebro de 
funcionar exatamente como um computador, na ordem de seu processamento de in-
formação, sendo símbolos configurados em formas de bits de matérias, podendo gerar 
informações e ações, adicionando outros componentes de símbolos, até provocar o 
sentido e movimento (PINKER, 2000.)

Para essa teoria, as naturezas do processo computacional de informações po-
dem ser também supostas para o funcionamento da mente, cujo processo está asso-
ciado à capacidade do cérebro humano de representação mental do conhecimento, de 
acordo com um sistema biológico-informacional. Ressalta-se que, apesar do funcio-
namento cerebral ser análogo ao funcionamento de uma máquina, a mente humana 
está equipada com sistemas de regras para o processamento que são infinitamente 
mais flexíveis e mais abrangentes do que aquelas que definem a programação compu-
tacional convencional. O computador neural está operando com inúmeros elementos 
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ativados, da forma que as proposições não precisam ser necessariamente verdadeiras 
ou falsas, mas elas podem ser divergentes, podendo, portanto, o cérebro humano, 
lidar com situações mais complexas e ambíguas. (PINKER, 2000). Define Pinker que 
“crenças são inscrições na memória, desejos são inscrições de objetivos, pensar é 
computação, percepções são inscrições acionadas por sensores, tentar é executar 
operações acionadas por um objetivo” (PINKER, 2004).

A mente humana, portanto, é um sistema biológico informacional, cujos meca-
nismos inatos de reconhecimento e operação sobre o mundo são seus instrumentos de 
processamento de informações, e símbolos representacionais e causais, estruturada a 
partir de um sistema de regras de lógica simples, Fuzzy e abstratas. Por proposição de 
lógica simples, é aquela que é representada de forma única, ou seja, consubstancian-
do em uma frase verdadeira. A lógica Fuzzy, também conhecida como lógica difusa, é 
aquela onde se está diante de uma lógica multivalorada, onde os valores das variáveis 
podem ser qualquer número real entre 0 e 1. Conquanto à lógica abstrata, esta se 
determina pela algebrização dos sistemas dedutivos decorrentes de uma abstração. 
(PINKER, 2000).

Desta forma, percebe-se que as teorias materialistas inferem que, se existe a 
relação entre mental e cerebral de uma maneira que o mental só acontece porque exis-
te o último, então todas as definições eleitas pelo dualismo cartesiano, de uma qualia 
que garante que o processo mental é claramente diferente das propriedades físicas e 
biológicas do cérebro são falsas. Desta forma, será que poderia, em algum momento, 
haver a determinação de que, de uma réplica perfeita de um cérebro humano em um 
autômato, emergiriam também as faculdades mentais?

Nesse contexto, surge uma teoria que não se enquadra perfeitamente na visão 
materialista, porém, não é dualista tampouco, se assemelha com a Teoria Compu-
tacional da Mente, porém não se determina como uma teoria reducionista pura. A 
essa teoria denomina-se de funcionalismo. A metáfora de explicação do funcionalismo 
verifica-se por meio da explicação de um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez não ne-
cessariamente precisa ser feito exatamente dos mesmos materiais para que possa ser 
jogado. Na verdade, você só precisaria de materiais que pudessem fazer às vezes de 
tabuleiro e peças. Saber como é feito o jogo de xadrez não o impede de jogar xadrez, 
se você souber as regras. Portanto, dessa metáfora pode-se argumentar que a rea-
lidade dos estados mentais é como um jogo de xadrez onde existem peças, regras e 
estratégias; os estados mentais não são a mesma coisa que os estados físicos, assim 
como não importa de que material seja feito o tabuleiro e as peças de xadrez, e os 
estados mentais são caracterizados pelo seu papel funcional, ou seja, a depender do 
que seja necessário para ocorrer no movimento de input e output. Ou seja, saber a 
composição química do cérebro, não infere em saber exatamente o que são os esta-
dos mentais (TEIXEIRA, 2011).
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A possibilidade, portanto, de construir mentes sem a necessidade de que os 
materiais sejam exatamente os mesmos, tem se configurado com a adoção dessa 
doutrina teórica para aqueles partidários de uma inteligência artificial que possibilite 
a replicação mecânica de segmentos de atividade humana. Se a mente for descrita 
como o software do cérebro, então, pelo funcionalismo, implica afirmar que o softwa-
re pode rodar em outros hardwares que não seja o cérebro humano, desde que haja 
compatibilidade para tanto (GARDNER, 1996).

Um outro exemplo, que pode ser descrito como uma determinação funcionalista 
da mente, recorre à linguagem. Quando um indivíduo se comunica, ele determina uma 
carga semântica a suas palavras, e, embora se possa identificar as ondas sonoras, 
não existe nenhuma indicação física que demonstre qual é o verdadeiro significado 
daquelas palavras proferidas. Nesse contexto, e determinando que se o software men-
tal possa ser rodado em outro hardware, desde que compatível, está-se diante da 
chamada “tese de múltipla instanciação”, a qual declara que, se dois sistemas podem 
rodar o mesmo programa, então eles devem ser equivalentes (TEIXEIRA, 2011). Desta 
forma, o funcionalismo se conecta como uma tentativa de articulação de imagens de 
natureza e intuições, onde as capacidades associadas ao mental merecem uma abor-
dagem abstrata, em um nível de ordenamento ou ontologia que seja mais elevado do 
que aquele descrito pela neurofisiologia (ABRANTES, AMARAL, 2002).

A ideia de mente funcionalista é que o pensamento se determina como um 
conjunto de proposições que se tornam sentenças no cérebro. Necessário se faz, por-
tanto, estudar a forma como estas proposições se relacionam, quais os conjuntos de 
regras que regem as suas determinações. Assumindo o valor de que as proposições 
são como símbolos, pode-se concluir que o ato de pensar é manipular símbolos, e a 
ciência da mente, o estudo das regras e relações que coordenam essa manipulação 
simbólica. (TEIXEIRA, 2011).

Portanto, pela visão funcionalista, a mente passaria a ser vista como uma grande 
e complexa máquina, que tem uma formulação sintática para manipulação dos símbolos, 
a fim de gerar o output necessário, a depender do input formalizado. Essa manipulação 
de símbolos, a partir da computação, produz o pensamento. Desta forma, percebe-se 
que a visão funcionalista é muito afeita à inteligência artificial e, segundo essa teoria, 
pode-se inferir que existe a probabilidade de haver máquinas realmente inteligentes, que 
consigam mimetizar a experiência humana, desde que haja um ambiente técnico ade-
quado a isso. Claramente, existem diversos autores que antagonizam esta teoria, porém, 
um deles se destaca por ter criado uma metáfora contrapondo a visão funcionalista, que 
até hoje se determina como um dos mais importantes argumentos contrários à teoria. 
Esse filósofo é John Searle, e o seu argumento é o da “Teoria da Sala Chinesa”.

Para Searle, os símbolos não têm nenhum significado, não têm conteúdo se-
mântico e devem ser especificados unicamente em termos de sua estrutura formal 
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ou sintática (SEARLE, 1984). Para o autor, a mente tem uma coisa que não pode ser 
replicada por nenhuma instância artificial: a semântica. E a fim de explicar essa corre-
lação, o autor completa seus passos com a apresentação da “Teoria da Sala Chinesa”. 
A explicação da teoria, em verdade é simples.

Imagine que há um computador programado para simular a compreensão do 
idioma chinês. Ou seja, se alguém perguntar ao computador algo em chinês, ele sa-
berá prontamente como responder, pois foi programado para tanto. Agora imagine que 
em uma sala exista uma pessoa que não sabe falar chinês, porém encontra-se com 
um livro de regras em inglês que mostre como manipular símbolos chineses. As regras 
especificam como um indivíduo consegue manipular os símbolos de um modo formal, 
e não ligado à sua semântica, e sim ligado apenas à sua sintaxe. Levando novamente 
a imaginação a outra instância, imagine que a pessoa que está no quarto, com seu 
livro de regras, receba alguns símbolos, e, olhando o livro, consiga realizar ações de 
acordo com o que está descrito no livro. Se os símbolos que ela recebeu forem consi-
derados perguntas, as ações descritas no livro e feitas por ela podem ser consideradas 
respostas. E as respostas serão exatamente aquelas esperadas.

Levando agora em consideração esse panorama, pode-se afirmar que a pessoa 
que se encontra com livro de regras, e responde de forma corretas as perguntas que são 
emitidas por pessoas de fora da sala chinesa, compreende o idioma chinês? Para Searle, 
não. Pode até parecer, para aqueles que estão vendo de fora da sala, que a pessoa real-
mente sabe o idioma chinês, porque as perguntas estão sendo respondidas tecnicamente 
de forma correta, no entanto, segundo o autor, não se pode afirmar que essa pessoa com-
preenda o idioma chinês, porque ela não tem a semântica necessária para determinar que 
exista compreensão. Da mesma forma, só porque um programa de computador consegue 
“falar” de forma correspondente com o que se espera de um humano, não significa dizer 
que ele pensa, porque também falta à máquina a semântica necessária (SEARLE, 1984).

Searle determina que o computador deve ser definir suas operações com bases 
sintáticas, porém, os pensamentos, sentimentos e emoções têm como base uma se-
mântica, que, por mais poderoso que seja o computador, o torna incapaz de duplicar 
essas características. No máximo, ele conseguiria simular algumas delas. Portanto, 
nenhum programa de computador poderia, por si só, ser capaz de dar uma mente a 
um sistema, visto que apenas os cérebros causam mentes. A capacidade biológica 
não poderia ser retirada da equação. Ademais, os programas não são mentes, e não 
podem, por si mesmos, dar origem a elas. As maneiras como as funções cerebrais 
causam mentes não podem ser duplicadas em virtude da ativação de um programa de 
computador. Enfim, arremata o seu raciocínio com uma visão de que, aos computado-
res, não bastaria apenas que tivesse (se fosse possível) estados mentais equivalentes 
aos estados mentais humanos antes, a máquina deveria ter poderes equivalentes aos 
poderes do cérebro humano (SEARLE, 1984).
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Desta forma, aduz Searle que manipular símbolos não é a mesma coisa que 
inteligência, e que falta ao programa a intencionalidade, ou seja, a conexão entre um 
símbolo e o que ele significa. Nessa configuração, pode-se afirmar que consciência e 
intencionalidade são duas coisas intrinsecamente relacionadas, pois as pessoas são 
conscientes quando tencionam a fazer algo, quando têm um pensamento ou usam 
uma palavra. Portanto, a consciência e outros fenômenos do cérebro são causados 
não pelo processamento de informações, mas sim pelas verdadeiras propriedades 
físico-químicas de cérebros humanos (PINKER, 2000).

Após a revolução cognitiva e o avanço da neurociência, pode-se afirmar que as 
teorias dualistas caíram em desuso. As teorias materialistas são aquelas que coadu-
nam com as descobertas científicas. No entanto, também pode-se afirmar que ainda 
não se descobriu a resposta para o problema “mente-cérebro”. Todas as teorias têm 
falhas, e as teorias que emergiram dessas falhas também pode ter réplicas com argu-
mentos contrários, que também são válidos. O grande problema da Filosofia da Mente 
ainda se encontra em aberto. De fato, alguns acreditam que os seres humanos não 
têm capacidade para entender esse problema, como não têm capacidade para ou-
tras coisas, como descobrir o que aconteceu antes do Big Bang, apesar dos grandes 
avanços da ciência. Outros afirmam que, para entender o problema mente-cérebro, 
precisaria que os seres humanos deixassem de ser seres humanos, porque essa é 
uma situação que não pode ser analisada do ponto de vista de primeira pessoa. Alguns 
outros assumem uma corrente mais branda, afastando-se um pouco do materialismo, 
mas sem chegar ao dualismo, como o funcionalismo. Daniel Dennet, por exemplo, afir-
ma que nossos estados mentais, especialmente naquilo que tange às intenções, cren-
ças, desejos e variantes, são elementos construídos através de explicações habituais 
dos comportamentos de outros seres humanos, um sistema hipotético de conceitos 
articuladores que usamos para tornar os comportamentos de outros seres, inteligíveis 
(TEIXEIRA, 2011).

Seria, portanto, possível, simular a cognição humana em uma máquina? E, sen-
do possível, será que a simulação da cognição humana seria o suficiente para gerar 
o aspecto consciente? As propriedades específicas do cérebro como a plasticidade e 
a auto-organização inclinam alguns cientistas a indicar que essas especialidades não 
poderiam ser replicadas artificialmente, porém, outros afirmam de que a múltipla ins-
tanciação implica que essas propriedades podem ser replicadas, se em um ambiente 
propício. Percebe-se, portanto, que a ideia de uma simulação da mente humana em 
máquinas ainda é uma indagação que a ciência não conseguiu explicar, e que deveria 
do problema mente-cérebro, que, apesar de ser o cerne de Filosofia da Mente, tam-
bém ainda não tem solução, por enquanto.
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2.2.  COMUNICAÇÃO E CONTROLE: A CIBERNÉTICA

Na década de 1940 nos Estados Unidos surgia uma nova forma de lidar com o 
paradigma da informação, determinando uma teoria de comunicação e controle. Ape-
sar de ter seu apogeu na década seguinte e depois ter sido esquecida nas salas das 
ciências, o legado dessa  forma de interação se deu na importância da leitura interdis-
ciplinar das disciplinas científicas, utilizando novos conceitos de forma a enquadrá-los 
em diversos ramos, universalizando e sintetizando conhecimentos que eram descritos 
como afetos apenas a determinadas áreas das ciências.

Em 1948 o matemático Nobert Weiner publicou um livro denominado “Ciberné-
tica: ou o Controle e Comunicação no Animal e na Máquina” (tradução livre). Neste 
livro, o autor apresenta a hipótese de que algumas funções de controle e processa-
mento de informações são semelhantes entre máquinas e seres vivos, assim como 
algumas formalizações podem ser equivalentes e redutíveis a modelos, mesmo se 
tratando de aspectos dentro de uma sociedade. Desta forma, o autor se fixou no es-
tudo das mensagens como meio de dirigir as máquinas e a sociedades, assim como 
uma diretriz para desenvolver máquinas e outros autômatos.

A Cibernética, então, é o estudo interdisciplinar e o emprego de forma estra-
tégica dos processos de controle comunicativo em sistemas mais complexos, como 
humanos, animais e máquinas, não apenas colocando a Cibernética como campo de 
pesquisa, mas com como uma forma de controle social, configurando o feedback po-
sitivo e negativo que resulta das camadas fluidas das redes de comunicação (PFOHL, 
2001).

Olhando a configuração linguística, a palavra cibernética deriva do grego kyber-
netes que significa timoneiro ou piloto. Portanto, pela etimologia da palavra utilizada, 
pode-se assumir uma definição para a ciência, determinando-a como o estudo do con-
trole ou mecanismos de regulação em humanos e máquinas, incluindo computadores.

A cibernética confirma uma aliança entre informação e biologia enquanto um 
sistema sociotécnico, moldando uma nova configuração de pensamento, buscando, 
entre outras coisas, uma lei geral de comunicação, a fim de controlá-la, fazendo emer-
gir uma nova definição da informação, baseada em uma equiparação entre o funcio-
namento da atividade neural, dos circuitos eletrônicos e do cálculo booleano (LOVE-
LUCK, 2018).

Segundo Weiner (1948), a atuação de uma sociedade, organizada em unísso-
no, seja de seres humanos, seja de animais, deriva da “intercomunicação”. Com o ho-
mem, ela envolve uma miríade de coisas, incluindo linguagem e literatura, mas com os 
animais, a intercomunicação pode verificar-se com outros meios, como as formigas 
com os cheiros. Existem meios ativos e inteligentes de comunicação muito antes do 
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desenvolvimento da linguagem. Para o autor, é possível determinar a quantidade de 
informação que está disponível para o indivíduo, e a comunicação só existe quando 
existe uma transmissão efetiva de comunicação, portanto, a sociedade pode ser com-
preendida de acordo com o estudo das mensagens e do seu fluxo de informação.

Um dos exemplos que poderia demonstrar a integração de funcionamento en-
tre humanos de máquinas é no contexto de mecanismos controlados por feedback. Ou 
seja, durante suas pesquisas, Weiner percebeu que esses mecanismos, algumas 
vezes, apresentavam uma oscilação que era crescente e não compatível com o seu 
funcionamento normal, que, muitas vezes, levava o mecanismo a uma pane. Um ter-
mostato, por exemplo, é um tipo de máquina que opera pelo feedback (temperatura 
do ambiente). Caso haja algum defeito, a máquina não consegue realizar seu fun-
cionamento normal, resultando em violentas oscilações de temperatura. A exemplo 
biológico, pode-se dizer que o portador de distúrbios neurológicos representa algum 
erro concernente às informações de feedback. Ou seja, mesmo que as condições do 
sistema biológico estejam adequadas, existo algo no processamento de informa-
ções que funciona de um modo anômalo, demonstrando, portanto, a semelhança 
do sistema nervoso central com o que sistema encontrado em dispositivos de controle 
de máquinas. A cibernética, portanto, seria uma evolução na forma de representar o 
conhecimento, importando as ideias da mente para uma aplicação científica de forma 
geral, inclusive com a definição de que o pensamento seria um processo mecânico 
de automação, tal como uma máquina de Turing, portanto, o processo de conheci-
mento poderia também ter seus padrões reconhecidos, se houvesse o pensamento 
a respeito dele de um jeito técnico e mecanicista, a fim de encontrar as matizes de 
comportamento sociais que são realizadas por meio de processos automáticos, a fim 
de obter, portanto, o controle do comportamento em geral. Nesse contexto, o processo 
de conhecer algo é visto como resolução de problemas, e, assim como se pode pro-
gramar técnicas para resolver tais problemas em uma máquina, também pode-se bus-
car quais modelos de resolução de problemas a mente humana contêm. (BORGES, 
CABRAL, LIMA, DUMONT, NAVES e BORGES, 2004).

A cibernética, nessa ótica, seria o ponto de partida para uma compreensão da 
comunicação, posto que não pensa a comunicação com uma atividade somente hu-
mana, mas também como agentes não humanos, tais quais as máquinas (DI FELICE, 
2011). Há uma mudança paradigmática no contexto pelo qual se compreende a noção 
de máquina, mudando, de certa forma, a dualidade homem/objeto para que mostre 
a máquina como um comportamento e modelos específicos, inclusive em matéria de 
pensamento, que busca a regularidade no funcionamento das coisas, e podem ser 
adequadas ao pensamento humano.

Segundo Weiner, a sociedade apenas poderia ser compreendida através de 
um estudo das mensagens e das facilidades de comunicação que estivesse em sua 
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disponibilidade, sendo que a integração homem-máquina e o estudo de como essas 
mensagens fluíam entre eles, com uns e com outros, seria uma forma imprescindível 
de análise do desenvolvimento de como essas mensagens deveriam vir no futuro, pois, 
com a implementação de novas tecnologias da informação, o processo de troca de 
mensagens ganharia ainda mais relevância, podendo, inclusive, dirigir a sociedade 
(WEINER, 1948).

A cibernética relativizou o aspecto diferencial entre os seres vivos e os seres não 
vivos. Por exemplo, se um indivíduo dá uma ordem a uma máquina, essa situação se 
é essencialmente diferente de quando esse mesmo indivíduo dá uma ordem a outro 
ser humano. Para a forma de ver da cibernética, apenas uma forma de organização 
da matéria é que serve para definir um ser vivo de um ser inanimado, sendo que os 
processos orgânicos podem ser entendidos como troca de mensagens e informação, 
e reprodutíveis, portanto, em meios artificiais (WEINER, 1948).

Desta forma, cabe frisar que a internet e a cibernética não são a mesma coisa. 
A cibernética é uma teoria da informação, definindo uma mudança de pensamento 
que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. O cerne da cibernética 
como teoria científica da informação, é fazer uma aliança entre máquina e biologia, es-
tabelecendo vínculos na espécie humana pela circulação da informação (LOVELUCK, 
2018).

Esse vínculo de máquina e ser humano advém do pensamento que o funciona-
mento de ambos é mais parecido do que imagina o pensamento antropocêntrico. E, 
no cerne da cibernética, está a informação. Para essa teoria, a informação livre seria a 
base da nova linha de sociedade, posto que permitiria uma mudança comportamental 
e uma autorregulação. Ou seja, controlar fenômenos externos, para que estes gerem 
fenômenos internos (ou modifique-os), em uma retroalimentação.

Informação é o termo para demonstrar o conteúdo daquilo que se permuta 
com o mundo exterior, ao ajustar-se a ele (WEINER,1948). Portanto, determina-se 
que, ao receber uma informação, existe um sistema interno (parecido, inclusive, com 
o funcionamento maquinário), que entende o sinal e reage de forma a se ajustar às 
contingências do ambiente. Dessa forma, infere-se que a comunicação e a informa-
ção realmente alteram o interior, pois este tem que enviar uma resposta adaptada. É 
exatamente por isso que, no constante à vida em sociedade, o conceito de informação 
e sua natureza, é essencial.

A cibernética não visa transformar homens em máquinas, mas sim estudar o 
conceito de informação como controle, e, dada a sua importância, como fazê-la circu-
lar, e de que forma o sistema biológico a interioriza e interpreta. Deste conceito, nasce 
também o interesse em linguagem da computação, e linguagem artificial, assim como 
a aproximação da interdisciplinaridade na abordagem desta teoria, sendo que a infor-
mação é uma medida de organização social (WEINER,1948).
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Desta forma, observa-se a semelhança de aglomerados, biológicos ou autôma-
tos, a reagir de acordo com uma mensagem do mundo exterior, sendo retroalimentado 
pelos sinais do ambiente, e forma de identificação da máquina com os seres vivos, 
ou seja, essencialmente com os seres humanos, não se dá no aspecto material, mas 
sim na concepção organizacional, no sistema formal que mimetiza o pensamento hu-
mano. O impacto da cibernética para as demais ciências foi, como sugere a própria 
gênese da teoria, interdisciplinar. Na matemática, por exemplo, houve a introdução da 
Teoria Matemática da Comunicação, a qual determinar que o objetivo da comunicação 
seja assegurar que a mensagem venha a ser reproduzida ao destinatário da forma 
mais semelhante possível à sua condição original, devendo ocorrer em um meio o 
mais neutro possível. A partir de uma tipologia unificada de comportamentos, tenta 
entender e demonstrar a importância da informação e da mensagem livre, sob uma 
égide de racionalização e de liberdade desta mesma informação - motivo pelo qual 
tantos estudiosos da área, também eram precursores de ideias que deram origem à 
rede tecnológica que conhecemos hoje como a Inteligência Artificial, por exemplo (LO-
VELUCK,2018).

Desta forma, apesar de se encontrar “esquecida” nos dias atuais, a Cibernética 
tem sua importância como teoria da informação e do controle, de forma organizacio-
nal, e com as implicações de que as formas de comunicação, seja via homem-homem, 
seja via homem- máquina ou máquina-máquina, são importantes o suficiente para que 
consigam influenciar a via comportamental de uma sociedade. E neste século, com 
o fluxo informativo transformado por via da internet e dos computadores, além das 
redes sociais, pode-se vislumbrar aquilo que a Cibernética um dia determinou como 
o futuro.

2.3.  HUMANISMO E MÁQUINAS

Por Humanismo, entende-se o modelo de pensamento que coloca o ser 
humano no centro da vida, das relações de produção e comunicação, entre os in-
divíduos e a sociedade, tratando-se do ser humano não apenas como valor, mas 
como realidade ética-ontológica (PAVIANI,2000). O Humanismo antigo detinha uma 
tradição greco-individualista, enquanto o  Humanismo moderno é ocidentalizado, e de 
matiz burguês-individualista. A antiguidade coloca o homem como um ser que deve 
submissão à família, à cidade e ao Estado (WOLKMER,2010).

O Humanismo representa a humanitas, a essência do homem, tomando para si 
o homem como principal e buscando entender o que seria exatamente a sua essên-
cia. Segundo Heidegger (2005), todo Humanismo se funda em uma metafísica, ou ele 
mesmo se propõe a ser o fundamental desta.
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O Humanismo tem uma correlação muito forte com a integração da ciência no 
cotidiano. Colocando o homem no centro de todas as coisas, especialmente na cons-
trução do termo que ocorreu a partir do século XV, houve uma mudança de paradigma 
na realização de determinadas áreas de pensamento. O interesse do homem de com-
preender o mundo para tentar dominá-lo, o fez se afastar dos dogmas da religião, que 
não conseguia explicar os fenômenos de forma incisiva. No campo científico, é intro-
duzida uma nova racionalidade, com a importância da ciência e do método científico 
para a elaboração dos saberes.

O foco do Humanismo é formar o homem em sua integralidade, como um ser 
único, sociável e representante do projeto de natureza (VIEIRA, 2016), e a tarefa 
fundamental que o homem deve cumprir é a autorrealização, buscando a felicidade 
individual e a possibilidade de usufruir as próprias capacidades (MENEGHETTI, 2014). 
Passa-se do ser que utilizava a “técnica do acaso” (quando as descobertas científicas 
eram movidas pela necessidade, sem sistematização), para sua forma mais sofisti-
cada com o aprimoramento da ciência, como falou Descartes (2005), ao homem era 
possível que chegasse a conhecimentos que fossem úteis à vida, a fim de que a apli-
cação desses conhecimentos servisse para transformar os homens em possuidores 
da natureza. É na essência do Humanismo, que a tecnologia encontra seu terreno 
mais fértil. A relação do Humanismo com a tecnologia será tratada no final deste tema, 
após uma breve disgressão acerca das máquinas

Muito se falou, em linhas anteriores, acerca de máquinas e sistemas, de manei-
ra ampla e irrestrita. Porém, o que realmente definem essas duas palavras? A máquina 
é um instrumento ligado notadamente ao ser humano, ou seja, é fabricada com o intui-
to de executar uma determinada ação, a fim de aumentar o rendimento, executando 
certas operações mecânicas, unindo a energia e o trabalho.

A utilização de máquinas está intrinsecamente relacionada à facilitação do traba-
lho humano. Com o advento de novas formas de produção, e meios mais elaborados de 
transformação da maquinaria, a idealização de ferramentas que fariam o trabalho es-
cravo humano deixou de se tornar uma utopia, para se transformar em algo que poderia 
ser vislumbrado no futuro da construção humana. Em séculos passados, Aristóteles já 
determinava que a escravidão braçal humana poderia ter um fim, caso houvesse má-
quinas que realizassem de modo efetivo este trabalho. Como disse o filósofo em suas 
obras, se as laçadeiras tecessem as toalhas por si, se o plectro tirasse espontaneamen-
te sons da cítara, então os arquitetos não teriam necessidade de trabalhadores, nem os 
senhores de escravos (ARISTÓTELES, 1997). Os filósofos antigos tinham uma reação 
otimista referente ao potencial da utilização das máquinas e o que elas poderiam fazer 
para a autonomia do ser humano, tornando-os senhores e dominadores da natureza, 
para o benefício da humanidade. Havia o sonho cartesiano de uma humanidade que 
tenha sido liberada pela máquina, e vitoriosa dos males que a oprimiam (KOYRE,1991).



PODE UM ROBÔ JULGAR? 32

Foi com a Revolução Industrial que aconteceu o grande marco na história, onde 
todo o processo produtivo sofreu uma enorme mudança, deixando de ser manufatu-
rado para ser maquinofaturados, permitindo uma produção em massa e modificando 
todo o modelo de mercado. No entanto, diferentemente do que Aristóteles previa, 
a automação não fez com que as pessoas deixassem de ser escravos do trabalho, 
talvez, de certa forma, tenha até piorado a situação para algumas minorias, como mu-
lheres que crianças, que foram mantidas em regimes de trabalho inumamos. Ao invés 
de libertar o homem, e fazer dele o senhor de sua natureza, a máquina transformou-o 
em um escravo de sua própria criação, criando riqueza e difundindo a miséria, desu-
manizando os trabalhadores (KOYRE, 1991).

Fourier condenava o industrialismo por achar que seria uma grande quimera 
científica, e gerador de desgosto insuportável. A situação operária, fruto de uma in-
tensa mecanização do trabalho, trouxe não apenas as grandes novidades que se es-
peravam, como uma diminuição dos custos e aumento da capacidade produtiva, mas 
também desemprego em massa pela automação, jornadas de trabalho que supera-
vam as 18 horas, e um regime escravo dos trabalhadores nas mais diversas áreas. 
A perseguição do lucro tornou-se brutal, a ponto de transgredir o aspecto utópico e 
otimista da automação, frente à realidade que havia sido colocada em uma lupa social.

A relação entre capital e trabalho é subordinada a uma vontade alheia que 
utiliza a força de trabalho para um objetivo próprio (lucro), tirando o aspecto humano 
dos trabalhadores e transformando-os em mecanismos de produção que é um cenário 
orgânico quando se determina que é necessário para a necessidade do capital por 
maior produtividade. Segundo Marx (2005), a tecnologia serviria para sequestrar a 
capacidade total do trabalhador, fazendo do mesmo um “autômato dotado de vida”, 
um componente vivo da oficina, sendo uma forma de dominação política e objetiva do 
trabalhador. Segundo a visão do autor, a tecnologia reduziu os seres humanos a máqui-
nas, com o controle da técnica capitalista empregada no sequestro do intelecto e das 
razões humanas, com o objetivo único de acumulação de riquezas.

Nesse contexto, a percepção da tecnologia passa a ser antagônica. Seria algo 
fundamental para o desenvolvimento econômico e social, ou apenas uma fonte de 
poder, especialmente em uma sociedade inserida sob a égide capitalista, onde existe 
um controle não apenas da natureza, mas sim, da intelectualidade e mão de obra 
humana. A tecnologia é um fenômeno de dois lados, onde se encontram o operador 
e objeto, e ambos são seres humanos, sendo que a ação técnica é um exercício de 
poder. Quando a sociedade é organizada ao redor da tecnologia, o poder tecnológico 
é a fonte de poder desta sociedade (FEENBERG, 1991).

A atividade científica é a atividade de dominar. Porém, será que o projeto tec-
nológico pode causar a redução do ser humano à condição de objeto, um mero funcio-
nário das máquinas, sendo, portanto, completamente contrário ao ideal Humanista de 
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colocar o homem como centro de todas as coisas (FLUSSER, 2011). Agora, no centro 
de tudo, não estaria a espécie humana, mas sim a produção o lucro, o capital, as má-
quinas.

Heidegger (2001) já alertava acerca de um mundo humano transformado em uni-
verso completamente técnico, no qual todos estão presos, e o homem, mesmo que qui-
sesse, não encontra mais a sua essência, sendo que a técnica não seria mais apenas 
um instrumento do homem moderno, mas sim um instrumento de transformação do pró-
prio homem, a ponto de modificar a sua essência. Para este autor (2005), o instrumento 
nunca é apenas um instrumento, ele sempre é “algo para”, é uma manifestação objetiva 
do mundo e também um modo de conhecimento, e a técnica não se determina com uma 
pacificidade, apenas algo destinado a conhecer melhor o mundo, mas sim fundamenta 
e determina a presença do ser no mundo, enquanto proporciona uma temporalidade.

Se a Revolução Industrial foi a guinada para uma nova forma de como o 
mundo lida com o mercado, provocando inúmeras mudanças não apenas no cenário 
econômico, mas também social e político, hoje se fala em Quarta Revolução Indus-
trial (OLIVEIRA, SIMÕES, 2016), que tem um potencial de mudança de paradigma tão 
grande quanto o da Primeira Revolução.

Essa nova forma de indústria é caracterizada pelo uso de processos e máqui-
nas que são gerenciadas por inteligência tecnológica. Não é apenas uma revolução 
industrial, mas uma revolução industrial e digital, onde as fábricas fazem uso da tecno-
logia para otimização de suas atividades. (CAVALCANTI, NOGUEIRA, 2017).

A respeito da história das Revoluções Industriais, a primeira delas ocorreu com 
a mecanização dos meios de produção, e o uso da água e do vapor, no final do sé-
culo XVIII. A Segunda Revolução Industrial ocorreu no século XX, e foi caracterizada 
pelo uso da energia elétrica e pela construção dos modelos de taylorismo e fordismo, 
e seu mecanismo de produção em massa. Já a Terceira Revolução Industrial ocorre a 
partir dos anos 70, com a automação e digitalização na indústria, coma implantação 
de meios eletrônicos e sistemas de tecnologia da informação. Essa Quarta Revolução 
Industrial, a 4.0, se reflete na utilização da internet como infraestrutura e no sistema 
ciber-físico interconectado (COUTO, 2018).

O termo Indústria 4.0 surgiu em 2011, e uma iniciativa encabeçada por atores 
do cenário industrial alemão, que, com o apoio do governo, anunciou o projeto High-S-
trategy2020 for Germany, a fim de levar a Alemanha para a liderança da indústria mun-
dial por meio da inovação tecnológica (KAGERMANN, 2013). Segundo Klaus Schwab 
(2016), as maiores alterações dentro dessa nova forma de fazer indústria são: pro-
dutos mais inteligentes e produtivos, alterações em expectativas dos clientes, novas 
formas de colaboração, mudança de um modelo operacional para um modelo digital.

Nessa nova maneira de entender a indústria, não basta apenas que um produ-
to faça exatamente aquilo que ele se propõe a fazer, ele deve fazer mais. As coisas 
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corriqueiras apresentam o status de “inteligente”. Desde um relógio que não apenas 
mostra as horas, mas também faz a aferição de batimentos cardíacos e contagem de 
calorias, até uma geladeira conectada à internet que realiza as compras dos manti-
mentos que estão faltando sem que o usuário precise ir ao supermercado. Desta for-
ma, cria-se uma mudança paradigmática no contexto social referente à sua integração 
com a tecnologia.

O futuro distópico reconhecido em livros de ficção científica não será mais tão 
distante. As grandes inovações tecnológicas, especialmente aquelas ligadas à inter-
net, têm o condão de modificar as formas como as pessoas interagem não apenas 
como o ambiente, mas também com as outras pessoas. A tecnologia invasiva estará 
cada vez mais presente no contexto diário, e novos modelos de negócios baseados 
em uma noção mais inclusiva do pensamento dos usuários serão propostos. A indús-
tria tende a ser cada vez mais digital e mais personalizada, e as máquinas, mais in-
teligentes, com a possibilidade inclusive de fazer melhor o papel que até então era 
apenas dirigido aos seres humanos.

A técnica moderna é um meio para um fim, sendo que este fim é determinado 
pelo homem, mas a técnica não é apenas uma mera atividade humana, mas sim, um 
modo de satisfação de suas necessidades e um meio de dominação. Nessa questão, 
interessa saber se a tecnologia se afasta ou se conecta a um Humanismo. Por meio 
da inovação e das máquinas, busca-se a emancipação do homem aos revezes da na-
tureza e as incompatibilidades do corpo, ou apenas aumenta o vazio entre a essência 
e o agir humano, em decorrência da construção inumana no modo de realizar a ciên-
cia? Em uma sociedade que está cada vez mais organizada em torno da tecnologia, 
como fazer para deixá-la mais humana? Levando-se em consideração que não existe 
neutralidade no modo de fazer ciência, pode-se então considerar que a tecnologia deve 
ser imbuída de valores éticos em sua formulação, assim como uma maneira mais 
democrática de se realizar a ciência. Deve-se modificar a ideia de determinação da 
ingerência técnica sobre a humana, e construir novamente um ideal onde o homem 
volte a ser o centro de todas as coisas, com uma mediação humana da tecnologia.

2.4.  INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A MÁQUINA DE TURING

Há cerca de sete mil anos surgia aquilo que viria a ser convencionado como o 
“primeiro computador da história”: o ábaco. Diferentemente do que se pode pensar, o 
ábaco foi a primeira máquina construída com o intuito de realizar cálculos, e, em virtu-
de da necessidade de representação matemática, foi replicado em diversas culturas.

Após, a feitura de outros tipos de máquina para realizar operações e otimizar 
o tempo humano foi crescendo. Foi com George Boole que a possibilidade lógica de 
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uma criação da engenharia que pudesse realizar operações maiores, se transformou 
em realidade (MARTINS, 2010).

Estudando operações matemáticas, Boole criou um sistema simples e simbólico de 
representação: a Lógica de Boole, que utiliza um sistema numérico binário. Esse sistema 
é composto de dois números: 1 e 0, onde o zero representa ‘falso” e o um representa “ver-
dadeiro”. Essa é a base lógica operacional de todos os computadores, inclusive os atuais.

Foi somente por conta dessa implementação de uma lógica representativa 
usando apenas dois valores que se pode transformar em realidade o protótipo de uma 
máquina computacional como hoje conhecimentos. Quando se utiliza o computador, 
os dados colocados na máquina são convertidos de decimal para binário, forma a qual 
é entendida pelo computador, e assim, ele pode realizar operações.

Os primeiros computadores eram apenas dispositivos “simples” que imitavam a 
habilidade humana de manipular símbolos de modo a realizar as operações básicas 
matemáticas. Durante a década de 50, vários cientistas se reuniram em um workshop, 
onde, nesse encontro, houve a previsão de que as máquinas poderiam alcançar a in-
teligência humana a partir dos estudos realizados pela geração futura (MASSARON, 
MUELLER, 2019).

Apesar da lógica booleana ter sido o salto de expertise que fez o conceito de com-
putadores ser uma realidade, foi Alan Turing quem trouxe a demonstração teórica dos 
princípios do computador moderno (LOVELUCK, 2018). Nas ideias de Turing, ele forma-
lizou o conceito de algoritmo, onde estabelecia que tudo que pode ser calculado também 
pode ser mecanizado, construindo, portanto, as bases da ciência computacional.

O conceito de Inteligência Artificial pode ser definido como o estudo da possi-
bilidade de um comportamento inteligente ser modelado através de um computador 
(LEIDLMAIR, 1991). Como dito em linhas anteriores, foi Alan Turing que se determinou 
como pioneiro no conceito de Inteligência Artificial como se conhece hoje, construindo 
o conceito de algoritmo teorizando acerca da maneira de como a máquina pode pos-
suir traços semelhantes aos do pensamento humano. Um de seus mais icônicos traba-
lhos nessa seara que pode ser representada como técnica-filosófica, é a apresentação 
do “Teste de Turing”. Nesse Teste, ele propõe a apresentação da representação da 
máquina através de um jogo da imitação. Ou seja, há a definição de um interrogador e 
uma máquina, e, sem que o participante humano saiba que está falando com um ser 
inanimado, ele começa a fazer perguntas. Se o equipamento for capaz de enganar o 
interrogador e se passar por uma pessoa, então a máquina deveria ser considerada 
“inteligente”. Turing também determinou que por volta dos anos 2000, os computado-
res já teriam a capacidade necessária para que pudessem passar no teste (TURING, 
1950).

O Teste de Turing, que testa a capacidade de uma máquina de exibir compor-
tamentos humanos de forma indistinguível deste, e determinando, portanto, que uma 
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máquina conseguiria “pensar”, teve inúmeras objeções com relação a sua maneira de 
implementação do contexto de pensamento em uma linguagem máquina. Entre elas, 
a mais famosa e a mais contundente, é um experimento mental realizado por John 
Searle, denominado de “Sala Chinesa”, onde, como já explicado anteriormente, o autor 
argumenta que o fato de uma máquina se passar por um ser humano, em uma situa-
ção onde a mesma recebe inputs e tem que devolver os outputs para aquela determi-
nada situação, em nada sintetizam a capacidade da máquina de pensar, visto que não 
haveria nenhuma capacidade geracional nesse contexto, apenas uma determinação 
de entradas e saídas, e manipulação de símbolos. Não haveria nenhuma intencionali-
dade intrínseca da máquina ao realizar a operação, ou seja, ela não agiria com base 
em semântica, mas apenas com sintaxe, realizando ordens para qual foi programada 
(SEARLE, 1984).

Este, com certeza, é um dos argumentos mais fortes contra o conceito da Inteli-
gência Artificial como uma determinante pensante, de forma análoga aos seres huma-
nos. Porém, como o problema da mente-cérebro ainda não foi resolvido por nenhuma 
área da ciência, tem-se que as indagações sobre a máquina conseguir não apenas mi-
metizar os seres humanos, mas também criar aspectos de consciência e pensamento, 
são situações que ainda se enquadram em uma futurologia tecnológica, a qual ainda 
se encontra em uma zona cinzenta.

Não obstante, nos últimos anos as máquinas conseguiram façanhas incríveis, 
que deixariam os teóricos da Cibernética e o próprio Turing, satisfeitos com o modo de 
pensar acerca da tecnologia em época passadas. Uma delas foi em relação ao jogo 
de xadrez. O xadrez, considerado um dos grandes triunfos da inteligência humana, 
sempre foi um dos grandes alvos da capacidade das máquinas. Em 1997, o Deep Blue, 
computador de IBM, derrotou o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, em uma 
partida denominada de “o último ponto de resistência do cérebro”.

Apesar de impressionante, a vitória da máquina não era uma demonstração de 
que um dia os computadores iriam adquirir uma capacidade de processamento neural 
que poderia ultrapassar os limites de um cérebro humano. Porém, uma outra vitória de 
uma máquina, também em um jogo de tabuleiro de combinações, mostra uma situação 
diferente daquela que ocorreu com o Deep Blue. O Alpha Go é uma máquina criada 
para jogar o jogo GO, que se assemelha ao xadrez, e sua origem remonta há cerca de 
2 mil anos, na China. A diferença do jogo em questão está na sua quantidade enorme 
de combinações. As posições superam em muitas vezes a estimativa de átomos no 
universo. Então, quando o computador AlphaGo derrotou seu adversário humano com 
base na aprendizagem profunda de máquina, abriu-se uma nova maneira de observar 
o que o futuro reserva para as máquinas inteligentes. (LEE, 2019).

Porém, apesar de observar algumas das poucas façanhas das máquinas, ainda 
não se construiu, nesta tese, conceitos a respeito do que seria a Inteligência Artificial.



PODE UM ROBÔ JULGAR? 37

Existem muitos conceitos relacionados sobre o significado da Inteligência Ar-
tificial. Alguns autores falam que “é a arte de criar máquinas que executam funções 
que exigem inteligência quando executadas por pessoas” (KURZWEIL, 2005), outros 
denominam como o “estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacio-
nais” (CHARNIAK, MCDERMOTT, 1985), e outros, relacionando a IA como um desem-
penho inteligente de artefatos (NILSSON, 1998).

As próprias definições divergem entre si, pois elas são organizadas em cate-
gorias diferentes, com base no que cada cientista entende o que define o estudo de 
uma Inteligência Artificial. Para os que entendem a IA como uma máquina que age 
de forma humana, a definição se respalda no contexto de uma operação satisfatória 
de inteligência, usando, portanto, o parâmetro do Teste de Turing para determinar se 
a máquina pode imitar um ser humano ou não. Desta forma, esta máquina deve ter a 
capacidade de: processar a linguagem natural, representar um conhecimento, ter um 
raciocínio automatizado e aprendizado de máquina para se adaptar a novas circuns-
tância e padrões. Portanto, a primeira definição de uma Inteligência Artificial segundo 
esses parâmetros seria a de uma máquina que conseguisse ter uma inteligência que 
mimetizasse suficiente o ser humano para que pudesse passar no Teste de Turing 
(NORVIG, RUSSEL, 2013).

Outra definição de Inteligência Artificial é aquela que se determina no pensa-
mento, ou seja, um programa que pense como um ser humano. Nesse contexto de 
definição, os comportamentos de entrada e saída dos programas devem coincidir com 
os mecanismos humanos correspondentes, com a incorporação de modos de funcio-
namento neurofisiológicos em modelos computacionais (NORVIG, RUSSEL, 2013).

A terceira forma de se definir uma IA, se baseia em uma abordagem logicista, 
definindo o desenvolvimento de programa para criar sistemas inteligentes com base 
nas esteias do pensamento lógico. Essa é uma abordagem de definição que encontra 
alguns obstáculos, visto que é muito difícil organizar logicamente, em um programa, 
enunciados e conhecimentos informais (NORVIG, RUSSEL, 2013).

A última maneira de abordagem acerca de uma definição contextual da IA se 
baseia na abordagem de agente racional, ou seja, ao computador, espera-se que opere 
sob um controle autônomo, perceba seu ambiente, adapte-se a mudanças, e seja ca-
paz de criar e perseguir metas, agindo para alcançar o melhor resultado possível. Essa 
forma de definição não se baseia apenas do resultado correto a partir de uma premissa 
correta, mas sim, na capacidade de “entendimento” da máquina de encontrar erros nos 
enunciados, e até mesmo de agir quando não existe alguma ação comprovadamente 
correta a realizar, mas algo tem que ser realizado. Esta é a abordagem que garante 
um nível de vantagem sobre as demais, pois é mais abrangente que a que define uma 
IA determinando-se pelas leis do pensamento, e mais acessível ao desenvolvimento 
científico do que outras estratégias que se inserem em modelos comportamentais ou 
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de pensamento humano. (NORVIG, RUSSEL, 2013).
Portanto, pode-se pensar na Inteligência Artificial como um agente racional, 

que, utilizando-se do aprendizado de máquina, interpretação de linguagem neural e ra-
ciocínio automatizado, tenha um comportamento de saída que vise alcançar o melhor 
resultado possível.

O modelo filosófico da construção de uma Inteligência Artificial já existia desde 
muito tempo. Passando por Aristóteles e Descartes e seus autômatos, o imaginário 
humano já pensava acerca de máquinas que tinham o comportamento semelhante 
aos seres vivos. Mas foi apenas com a formalização matemáticas nas áreas de lógica, 
computação e probabilidade, que começou a delineação do que hoje se conhece por 
uma Inteligência Artificial.

O primeiro trabalho que pode ser reconhecido no campo da Inteligência Artificial 
foi aquele realizado por Warren McCulloch e Walter Pits em 1943, em que esses pes-
quisadores propuseram um modelo de neurônios artificiais, baseando-se em conceitos 
de fisiologia, neurociência e teoria da computação baseada nos modelos de Turing. 
Esses neurônios seriam implementados por meio de redes e, se fossem adequada-
mente definidas, elas seriam capazes de aprender. (NORVIG, RUSSEL, 2013).

A expressão “Inteligência Artificial” surgiu em 1956, em uma conferência acadê-
mica organizada pelo cientista John McCarthy. Nesse seminário de dois meses, houve 
a reunião de pesquisadores dos Estados Unidos, que eram interessados na teoria dos 
autômatos, redes neurais e estudo da inteligência. O modelo da conferência, era reu-
nir mentes que conjecturavam acerca de uma maneira de pensar sobre o modelo de 
aprendizagem, o qual determinava que algumas características humanas podem ser 
descritas de forma tão precisa, que pudesse existir a possibilidade de uma máquina 
simulá-la (NORVIG, RUSSEL, 2013).

Dentro dessa conferência, dois pesquisadores da Carnegie Tech, Allen Newell 
e Herbert Simon levaram a público um programa de raciocínio, denominado de “Logic 
Theorist”, o qual demonstrava a maioria dos teoremas matemáticos, e criado uma pro-
va de um teorema mais curta que a do livro. Segundo Simon, eles haviam resolvido o 
dilema mente-corpo, demonstrando que uma máquina poderia pensar. O programa de 
computador, diferentemente do que seu criador pensava, não havia resolvido o dilema 
centenário, porém, foi um grande avanço na Inteligência Artificial (NORVIG, RUSSEL, 
2013).

Apesar da grande euforia que tomou os primeiros anos da Inteligência Artificial, 
logo se demonstrou que os grandes avanços pretendidos para aquela década não 
iriam ser completados em tão pouco tempo, e que o problema mente-cérebro não 
havia sido solucionado. A tentativa de simulação de uma mente humana requeria um 
modelo de funcionamento cerebral perfeito, aliado aos mecanismos corretos, e uma 
capacidade de processamento semelhante à capacidade de processamento de um 
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cérebro humano. Demonstrada essa impossibilidade fática, as pesquisas começaram 
a evoluir no sentido de não tentar mimetizar a inteligência humana como um todo, mas 
sim um comportamento inteligente em problemas definidos (BITTENCOURT, 2006).

Ainda segundo Bittencourt (2006), pode-se dividir o estudo da Inteligência Ar-
tificial em épocas. A primeira delas é a Clássica (de 1956 a 1970), cujo objetivo era 
simular a inteligência humana, fracassando, porém, pela subestimação da complexi-
dade dos problemas que pretendia solucionar. A segunda fase é a Romântica (de 1970 
a 1980), a qual planejava também simular a inteligência humana, porém, em situações 
pré-determinadas. Novamente, o fracasso dessa linha de pensamento foi subestimar 
a quantidade de conhecimento necessária para solucionar certos tipos de problemas, 
especialmente aqueles que dependiam de alguma qualidade mental, como o uso do 
bom senso. A terceira fase é a definida como Moderna (de 1980 a 1990), e o estudo 
da IA nessa fase visa a tentativa de simulação do comportamento de um especialista 
ao resolver problemas em um domínio específico. Essa tentativa não surtiu os frutos 
esperados, pela complexidade em adquirir conhecimento. A quarta fase, inferida como 
Pós-Moderna (de 1991 até os dias atuais) têm como objetivo construir sistemas que 
entendam o comportamento inteligente, e apresentem esse comportamento inteligen-
te de forma contextualizada, com a integração de raciocínio, aprendizagem e plane-
jamento. Notadamente, as expectativas com relação ao que a Inteligência Artificial 
poderia construir, foram diminuindo ao longo do tempo, com a percepção acerca da 
dificuldade de simulação de características subjetivas humanas.

Antes de passar à análise formal da construção da IA, deve-se fazer um breve 
apontamento para determinar o que é um algoritmo, pois essa noção é central para os 
demais delineamentos do texto. Pode-se pensar em um algoritmo como uma receita 
de bolo. Ou seja, uma sequência finita de regras e procedimentos lógicos, perfeita-
mente definidos e que resolvem problemas em um número finito de etapas. Um dos 
primeiros algoritmos de que se tem registro é o algoritmo de Euclides, que calcula o 
maior divisor comum.

Um algoritmo, portanto, é uma sequência finita de passos para resolver determi-
nado problema, estabelecendo um padrão de comportamento que deverá ser seguido, 
fazendo, portanto, que a máquina que tenha a capacidade de realizar tarefas pré-de-
finidas (FERRARI, CECHINEL, 2008). A essência da programação de computador, 
ou de algum programa definido, é a elaboração e análise de algoritmos, posto que a 
primeira questão a ser resolvida é entender qual o método mais adequado à solução 
de um problema. (SETZER, CARVALHEIRO, 1993). Portanto, o algoritmo é importante 
porque dele se extrai o conceito de solução, de passo-a-passo de como aquele proble-
ma ou aquela situação deve ser conduzida em um contexto do mundo computacional.

Após essa breve explicação do conceito de algoritmo, passa-se agora a dis-
correr acerca das “Quatro Ondas da Inteligência Artificial”. Segundo Lee (2019), a re-
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volução da IA levará algum tempo para ser aperfeiçoada, e passará por uma série 
de quatro ondas, quais sejam: IA de internet, IA de negócios, IA de percepção e IA 
autônoma, sendo que cada uma dessas ondas aproveita o poder da IA de maneiras 
diversas, sendo que cada uma dessas quatro ondas se alimenta de dados diferentes.

A primeira das grandes ondas foi a IA da internet, a qual teve seu início no co-
meço dos anos 2000, e tem grande correlação com o uso de algoritmos de inteligên-
cia artificial como motores de recomendação, ou seja, situações em que os sistemas 
aprendem as preferências e sugerem um conteúdo que seja personalizado para o 
usuário, como por exemplo os vídeos sugeridos no YouTube, ou as sessões de reco-
mendação de um determinado livro após uma compra de um outro livro com assunto 
semelhante. Nesse contexto, a internet começa a se moldar a fim de mostrar aquilo 
que o usuário quer, ficando cada vez mais viciante. Essa utilização de dados que 
conseguem ser rotulados e sistematizados para adquirir conhecimento do usuário em 
um sistema também é responsável pelo grande aumento do lucro nas empresas que 
utilizam essa tecnologia, pois elas conseguem conduzir e seduzir o usuário para que 
ele seja bombardeado com conteúdos e produtos que ele quer consumir (LEE, 2019).

E não apenas relacionado a consumo, mas também à influência comportamental. O 
uso de algoritmos para determinar quais notícias, sites e perfis serão encaminhados a um 
determinado usuário, pode ter o condão de modificar um determinado padrão comporta-
mental, e ter impactos em decisões importantes, como a escolha de um candidato político, 
por exemplo. A segunda onda também já é uma prática que está acontecendo de forma 
consolidada, e se verifica com a utilização da IA nos negócios. A utilização da inteligência 
artificial nesse contexto utiliza-se da quantidade de dados rotulados pelas empresas tradi-
cionais, e conseguem fazer correlações que seriam muito difíceis de serem feitas. Com a 
mineração desses dados, pode-se basear em todo um histórico de decisões e resultados e 
fazer predições. Por exemplo, de acordo com os hábitos de uma determinada pessoa, ca-
racterísticas biológicas e hereditárias, um sistema pode predizer de maneira bastante efeti-
va a probabilidade de alguém vir a desenvolver algum problema cardiovascular. De acordo 
com esses dados, então, um plano de saúde pode desenvolver alguma tarifa específica de 
acordo com a análise de risco de determinado usuário. Alguns aplicativos conseguem, a 
partir do acesso de alguns dados do celular, determinar se uma determinada pessoa pode 
ser capaz de pagar um empréstimo, em vez de pedir o contracheque (LEE, 2019).

Esse nível de utilização da inteligência artificial não está adstrito ao modo de 
fazer negócios e auferir lucro. Mas também é o modelo utilizado em programas e apli-
cativos que utilizam de base de dados para treinar algoritmos médicos para que eles 
possam servir como meio diagnóstico, e, no contexto legal, com a utilização de ma-
peamento de dados anteriores para que possam auxiliar os juízes em suas decisões.

No constante à terceira onda, ela se baseia na IA de percepção. Os algoritmos 
conseguem agrupar pixels de fotos, vídeos, ondas sonoras, de modo a determinar um 
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significado para eles, ou seja, assim como se reconhece um cachorro ou um amigo em 
uma foto, a inteligência artificial pode fazer a mesma coisa. Desta forma, as barreiras 
do mundo online e off-line começam a ficar cada vez menos definidas, pois à medida 
que os sistemas conseguem melhorar o reconhecimento de rostos, vozes e até a com-
preensão de estados psicológicos, não fará mais sentido a ideia de “estar online”, pois 
sempre haverá a conexão. Também já está havendo uma mudança profunda no mun-
do da hiperconexão, com a determinação de espaços públicos e privados. Em muitos 
casos, essa diferenciação já não é possível, pois a sociedade está cada vez mais 
online e compartilhando uma quantidade massiva de dados, muitas vezes de origem 
privada, como determinados hábitos (LEE, 2019).

Por fim, a quarta onda da IA é determinada de “IA Autônoma”, a qual representa 
a integração e a culminação das três ondas anteriores, unindo a capacidade das má-
quinas de fusão e otimização a partir de grupos de dados extremamente complexos. 
Os robôs autônomos conseguem fazer com maestria muitas atribuições que eram 
apenas dos seres humanos. Um dos grandes exemplos dessa onda é a criação de 
carros autônomos. A implementação de um sistema complexo nos carros faz com que 
eles consigam realizar o ato de dirigir de forma que não há necessidade da ingerência 
humana, com capacidade de dirigir e estacionar de forma bastante incrementada. En-
tre os recursos desses carros, está a capacidade de aprender a identificar objetos e 
pessoas, e realizar manobras para evitar acidentes.

O campo da Inteligência Artificial, na medida de suas capacidades, pode ser di-
vidido entre Inteligência Artificial Fraca ou Inteligência Artificial Forte. No que concerne 
à IA fraca, ela corresponde à tecnologia que conhecemos hoje, onde os computadores 
são ferramentas/instrumentos, que fazem perfeitamente aquilo que não determinados 
para fazer, como atender a uma ligação, ou jogar xadrez. No campo daquilo que é de-
senvolvimento como IA forte, é quando a analogia entre o cérebro humano e o computa-
dor têm a determinação real perfeita, ou seja, quando os sistemas começarem a adquirir 
características mentais, que é consciente e senciente, em virtude da constatação de que 
foi descoberto sistema perfeito entre hardware e software necessário para rodar um pro-
grama que conseguisse mimetizar a característica cerebral humana (SETZER, 2002).

Autores como Searle (1984) aduzem que não existe a potencialidade de uma 
máquina adquirir uma característica humana como pensamento e consciência pró-
prias, porque a inteligência humana não é apenas um processo físico que pode ser 
replicado em uma máquina. Outros autores como Kurzweil (2005) determinam que a 
humanidade se encontra andando em direção ao que se denomina “Superinteligência 
Artificial”, onde o andar tecnológico será tão rápido que a vida humana sofrerá uma 
mudança irreversível. A esse processo ele denomina de “Singularidade”.

No processo de singularidade, as limitações humanas do corpo e da mente po-
derão ser superadas, incluído determinações fatalísticas como a própria mortalidade. 
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Todo o complexo modelo de como os homens pensam serão entendidos e as máquinas 
se tornarão uma potência inteligente que não depende da biologia para existir. Ainda 
segundo o autor, a capacidade tecnológica e informacional cresce a níveis exponen-
ciais, e a sociedade chegará a um período da curva de crescimento que trará mudan-
ças dramáticas. Será a culminação da fusão entre o pensamento biológico, existência 
e tecnologia, onde não haverá fronteiras ou distinções entre homem e máquina, mundo 
real e virtual, afinal, se tudo que mais nos interessa na vida é o produto da inteligência 
humana, quando esses interesses puderem ser ampliados com a ajuda da Inteligência 
Artificial, o que resta para os humanos?

Apesar de o problema mente-cérebro ainda não ter sido solucionado, e a tec-
nologia ainda não se encontrar próximo da Singularidade descrita por Kurzweill, isso 
não significa que não se deve prestar atenção em aspectos da tecnologia atual. Por 
muito tempo se considerou que a tecnologia era neutra, e as acepções valorativas 
eram construídas pelo uso humano, porém, em um mundo cada vez mais conectado 
que utiliza de padrões computacionais para decisões que impactam diretamente nos 
direitos fundamentais dos seres humanos, é mister observar que todos envolvidos na 
escala de construção tecnológica devem estar inseridos também nos riscos que elas 
podem trazer. O grande desafio do novo século é aliar a implantação de sistemas éti-
cos e protetores de direitos fundamentais, nos mecanismos e sistemas que utilizam a 
Inteligência Artificial.
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3.  TRANFORMAÇÃO DIGITAL: DIREITOS FUNDAMENTAIS, SOCIE-
DADE EM REDE E DESAFIOS DA HIPERCONECTIVIDADE

3.1.  NOVOS JOGOS, NOVAS REGRAS: AS TECNOLOGIAS E SUA 
INFLUÊNCIA NO  MUNDO JURÍDICO

O mundo se encontra em um processo de transformação constante, sempre 
envolto na construção e conhecimento de novas tecnologias. O computador (e conse-
quentemente, a internet), formam a rede neural da nova era, inferindo mudanças em 
todas as esferas da vida de um indivíduo, em planos econômico, político, cultural e de 
inter-relações. A forma de comunicação já não pode mais ser pensada fora do am-
biente digital, assim como a própria ideia de cidadania e democracia encontram ecos 
e validação dentro do ciberespaço.

A internet tornou-se a ferramenta do novo século para a implementação de mu-
danças. De fóruns a verdadeiras revoluções sociais, a transformação cada vez mais, 
vem nascendo no digital. Sobre isso, importante frisar que não mais perdura a patente 
diferenciação entre real e digital, pois não se consegue mais distinguir as diferentes 
personas que habitam esses ambientes. Os “eus” são os mesmos. Os movimentos 
espalharam-se como se fosse por contágio, em um mundo que vem sendo conectado 
pela internet sem fio e caracterizado pela difusão de forma rápida, viral, de imagens e 
de ideias (CASTELLS, 2017)

Nesse cenário de inovações se as relações sociais foram transformadas, im-
possível pensar que o Direito não o seria. O brocardo ubi societas, ibi jus infere que, 
“onde está a sociedade, está o Direito”, portanto, se a sociedade vem sofrendo as in-
fluências, e tornando-se cada vez mais digital, o mundo jurídico também.

O mundo sempre se encontra em um processo de mudanças. No entanto, o que 
se encontra de novo e no centro desse paradigma da transformação, é a influência 
da tecnologia, especialmente no que tange à comunicação e à informação, que não 
apenas interfere de forma marginária na mudança social, mas sim, está no cerne da 
nova sociedade.

Difere-se essa nova configuração social, pela sua arrumação em “redes” ao 
invés de autoridades centrais, não apenas relacionando-se à intercomunicação social, 
mas também à própria definição de poderes como o Estado e as empresas, com trans-
cendência de fronteiras, descentralização e redefinição de velocidade das informações 
(CASTELLS, 2016).

A nova sociedade encontra-se conectada em um nível global, modificando tam-
bém a forma de governar dos Estados que também necessitam de mudança para modi-
ficar sua organização de forma nacional e verticalizada, para dialogar com os conceitos 
de governança e partilha de soberania, reconfigurando a ideia de soberania geopolítica.
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Essa nova estrutura social, baseada em redes por tecnologia e comunicação, 
nesse ecossistema de múltiplos “nós” conectados (CASTELLS,2016), modifica a ideia 
de autoridade central em várias formas e maneiras de estar social, pois existe uma 
conjunção de relações em teia, com a possibilidade da interrelação entre agentes de 
poder e sociedade, de forma a minimizar o grau de hierarquização de forma ao menos 
aparente. As relações de trabalho e poder começam a ser repensadas, aumentan-
do o grau de participação, assim como os sistemas de referências pessoais mudam 
com uma velocidade que não havia sido percebida nos demais momentos históricos, 
inferindo que a sociedade, vista como pensamento uníssono, tem sua estabilidade 
relativizada, com a lógica das redes modificando de forma estrutural os resultados de 
experiência, poder e cultura.

A tecnologia se torna, portanto, a indicação do que seja a própria sociedade, 
compreendida por meios de suas ferramentas e de como os atores sociais as utilizam. 
A tecnologia reorganiza e modifica a visão de mundo dos usuários, demonstrando o 
grande poder, não apenas revolucionário e de mudanças sociais, mas também mani-
pulativo que emerge da utilização dessas ferramentas. Informação, conhecimento e 
cultura são centrais para a manifestação da liberdade e desenvolvimento humanos, 
de forma que a maneira como eles são produzidos e recriados na nossa sociedade, 
afeta de forma crítica como se vê o estado de mundo como ele é e como ele poderia 
ser (BENKLER, 2006)

A Sociedade em Rede é estruturada de acordo com suas funções dominantes e 
se processa ao redor de redes, sendo uma sociedade capitalista em sua manifestação 
moderna. Interessante frisar que Castells (2016) declara que a Sociedade em Rede 
não é produzida pela informação tecnológica, mas sem ela, não se poderia alcançar 
essa nova forma social. No entanto, a Sociedade em Rede não é apenas uma trans-
formação morfológica usual, como aconteceu anteriormente, essa mudança é comple-
tamente diferente de todas as outras, em virtude da arquitetura da rede.

Baseada nessa implementação disruptiva, a lógica das redes começa a se in-
ternalizar nas raízes sociais, criando efeitos no modo como ela se comporta. Desta 
forma, o trabalho começa a ser mais individualizado, a comunicação é mais global e 
customizada, e ocorre uma “troca” entre pessoas e territórios de modo mais enérgico 
(conferências internacionais não precisam mais ser realizadas de modo presencial, po-
dem ser feitas online, com a presença de muito mais pessoas e países, por exemplo).

Nesse contexto, afirma Castells (2016) que a dinâmica das redes deixa que a 
sociedade escape das suas próprias correntes e controles, com uma reconstrução de 
seus valores e instituições, transformando relações de poder, com a construção de um 
metapoder: o poder do fluxo nas redes. A dominação no contexto da sociedade em 
rede ocorre ao redor da definição de novos códigos culturais e na proposta de meios 
alternativos que mudam as regras do jogo, colocando novamente em destaque o poder 
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da identidade, haja vista que a comunicação entre redes e atores sociais se baseia não 
apenas no interesse, mas também no compartilhamento de códigos culturais.

O ciberespaço, segundo Pierre Lèvy (1996) é o novo meio de comunicação que 
surge da interconexão mundial de computadores, enquanto a cibercultura, de acordo 
com o mesmo autor, é o conjunto de técnicas, práticas, atitudes, pensamentos e valo-
res que se desenvolvem junto com o ciberespaço.

No contexto dessa Sociedade em Rede, determinada em contato dentro do 
sistema do ciberespaço, qual o papel da tecnologia? Seria a tecnologia um agente, 
enquanto a sociedade é uma entidade passiva, que se molda de acordo com o impac-
to da primeira? A técnica não tem o condão de modificar sozinha uma interação entre 
indivíduos de forma autônoma. Os fenômenos humanos são compostos de partes ma-
teriais e artificiais, juntamente com sua orientação social, abrangendo as interações 
entre pessoas, entidades naturais e artificiais, ideias e representações, sendo impossí-
vel, nesse contexto, separar o mundo “natural” do “artificial” (LÈVY, 1996)

Portanto, a tecnologia não é algo que pode ser definido como um meteoro, 
cujo impacto implica em mudanças sociais independentes. A tecnologia faz parte da 
sociedade, e não apenas a molda, mas também é moldada por ela, em um sistema de 
retroalimentação, sem que exista a possibilidade de, no contexto dessa análise social, 
isolá-las de forma contundente. A distinção entre cultura, sociedade e tecnologia, nes-
se esteio, é apenas conceitual.

Enfim, a tecnologia não pode ser considerada como um agente determinante 
de uma sociedade ou cultura, assim como as máquinas não podem ser consideradas 
as causas únicas da mudança social ocorrida durante a industrialização, pois tudo faz 
parte de um conjunto complexo de indeterminado de processos que interagem a fim de 
realizar modificações, inibições ou sustentação.

As novas tecnologias são apenas o produto de atividades de um grupo huma-
no, e um devir coletivo e complexo que se determina em torno de objetos materiais, 
computadores e dispositivos e meios de comunicação. Ainda segundo Levy (1996) é 
o “processo social em toda sua opacidade, é a atividade dos outros, que retorna para 
o indivíduo sob a máscara estrangeira, inumana da técnica”. Quanto mais distante 
do conhecimento do homem médio, mais a tecnologia parece vir de um mundo exte-
rior, desconectado com a sociedade, mas que a determina. Nesse contexto, a fim de 
demonstrar a técnica como um processo menos desintegrado e mais harmônico, é 
necessário que esse conhecimento seja difundido e analisado pela maior quantidade 
de atores possível, a fim utilizar a inteligência coletiva para retirar o véu da opacidade 
tecnológica, e integrá-la ao conceito social.

Como determinado em linhas anteriores, há uma necessidade de interrelação 
entre sociedade e Administração, a fim de que haja um aperfeiçoamento democrático 
do modelo atual. Nesse sentido, de acordo com as definições de esfera pública tratada, 
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abre- se espaço para que haja um borrão na linha divisória entre Estado e sociedade, 
posto que esfera pública política intermedeia, através da opinião pública, o Estado e as 
necessidades da sociedade, assegurando que o Estado haja de acordo com a opinião 
pública, criando o vínculo entre esta, e a lei (HABERMAS, 2003).

Outrora, essa esfera pública encontrava eco especialmente em reuniões pre-
senciais, por vezes despretensiosas, utilizando a imprensa como veículo propulsor de 
novas ideias. Percebe-se, portanto, que sempre havia algum tipo de intermediador, o 
que fazia com que, muitas vezes, a opinião não chegasse, ou chegasse deturpada aos 
ouvidos dos Poderes.

Com o advento tecnológico, pode-se notar uma mudança na forma com que 
a voz da sociedade é ouvida. Se, há algum tempo, necessitava de muitas pessoas, e 
de atores organizados para que se fizesse algum tipo de pressão social, hoje, com a 
internet, e especialmente as redes sociais, vozes solitárias encontram ecos persisten-
tes, colocando no sistema as observações e opiniões de tantos membros da socieda-
de quanto possível, como objetos potenciais de preocupação pública e consideração 
(BENKLER,2006)

Com um maior acesso aos meios, de forma individual e direta nas comunica-
ções, nas plataformas colaborativas de discursos, e de produtores fora do mercado, 
pode-se complementar a mídia de massa, e contribuir para uma esfera pública reno-
vada, posto que as características da rede alteraram fundamentalmente a capacidade 
de indivíduos, agindo sozinho ou com outros, serem participantes na esfera pública de 
modo ativo, ao invés de leitores ou ouvintes passivos (BENKLER,2006).

Desta forma, percebe-se que a técnica é uma das mais fundamentais dimen-
sões, posto que é o modo pelo qual o próprio homem transforma seu mundo, modifcan-
do não apenas aspectos econômicos, mas também uma esfera menos visível, na parte 
intelctual, política e social. O computador, e em especial a internet, modificamente de 
forma bastante significativa o modo como a sociedade vê a tecnologia pois, até então, 
a reflexão acerca das tecnologias de informação e de comunicação eram estáveis em 
sua direção de evolução (LÉVY, 2016). Após o advento da internet, no entanto, esse 
grau de previsibilidade para as tecnologias que impactam de forma direta o cotidiado 
das pessoas, mudou.

A técnica, portanto, está cada vez mais presente dentro das microdecisões que 
rondam o ser social. De forma expessiva, Lévy (2016) coloca a questão da necessi-
dade imperativa da filosofia (e do direito) não ignorar a ciência a técnica, como se fos-
sem universos apartados, pois a técnica é, cada vez mais, uma questão não apenas 
política, mas também social e cultural, um momento onde coisas e técnicas habitam o 
inconsciente intelectual, onde o pensamento coletivo não se destingue de um coletivo 
cosmopolita, sem nenhuma distinção real entre o homem e a técnica, e a internet, a 
chave mestra, o movimento pelo qual se percebe o mundo.
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A transformação digital, no entanto, talvez tenha chegado de maneira muito 
mais rápida e mais decisiva do que se poderia entender. Há uma reclamação constan-
te da crescente capacidade analítica, de déficits de atenção, inquietude generalizada. 
Essa enxurrada de informação faz que o cérebro não consiga mais entender de forma 
clara o que é essencial e o que não é, negando a distinção da seleção, deixando o 
pensamento sempre exclusivo. A informação não leva necessariamente a melhores 
decisões, e quanto mais informação é liberada, mais o mundo se torna não abrangí-
vel e fantasmagórico, e a comunicação não é mais comunicativa, e sim, cumulativa. 
(BYUNG-CHUL, 2018).

Mas por que o Direito deveria se precupar especificamente com as revoluções 
tecnológicas? Não bastaria um olhar atento de fora, e a utilização de regramentos le-
gais já existentes de forma analógica? Quando analisa-se as implicações que a tecno-
logia tem na forma de se construir novos determinantes técnicos (como por exemplo, 
sistemas de Inteligência Artificial para determinar ordem de julgamento de um proces-
so), e também construtores sociais (manifestação de como se dá a nova ordem de 
pensamento da sociedade que está interconectada, quais seus princípios e funções), 
determina-se que o Direito não apenas deve voltar seu olhar para as questões que 
estão abrangidas pelo advento tecnológico, mas deve também fazer parte do mesmo 
de forma ativa.

O sistema social dotado de complexidade, deve ser obrigado a selecionar seus 
elementos e suas relações para que não recaia no caos, e não consiga lidar com todas 
as possibilidades. Dentro desse conceito de sistemas, é que nasce a teoria sistêmica 
de Niklas Luhman, com um alto grau de interdisciplinaridade, e utilização de conceitos 
oriundos de áreas diversas como a biologia e a cibernética. A análise dessa obra so-
ciológica ficará relativa aos limites necessários para demonstração nesta tese, não se 
procedendo a uma análise complexa e aprofundada do mesmo.

De forma breve, deve-se imaginar a sociedade como um sistema altamente 
complexo, com um ambiente que detém igual complexidade. Nesse diapasão, quando 
ambos detém um grau de complexidade quase caótica, o sistema começa a selecionar 
apenas as possibilidades as quais fazem sentido para ele, de forma a realizar a sim-
plificação do ambiente, porém aumentando o grau de diferenciação dentro do sistema. 
É importante ressaltar que o sistema não se verifica como algo imutável, mas também 
não é apenas um reflexo do ambiente. Ele é algo individual, mas que responde à com-
plexidade do que está à sua volta. A evolução do sistema ocorre quando há irritações 
do ambiente, produzindo a si mesmo em uma autopoiese. A evolução não decorre 
do planejamento, e sim dos desvios daquilo que é considerado como o curso normal 
(LUHMAN, 1999).

Uma característica diferente na teoria de Luhman, com influências na teoria 
cibernética, é que a sociedade é constituída exclusivamente por comunicação e as 
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pessoas se encontram dentro do ambiente do sistema social. Desta forma, inexis-
tem fronteiras que separam as diversas sociedades, havendo um único sistema social 
mundial. Ainda segundo o autor, há quatro tipos de sistemas: os não vivos, os vivos, os 
psíquicos e os sociais.

No que se refere aos sistemas sociais, estes são chave do estudo de Luhman, e 
contém algumas características específicas como a autorreferencialidade (pela capa-
cidade de operacionalização com base em sua própria forma de constituição) e auto-
poiese, sendo os seres humanos o entorno psíquico dos sistemas sociais. No centro de 
tudo isso, encontra-se a comunicação como elemento básico do sistema social, sendo 
que a comunicação é um sistema puramente social, que pressupõe o envolvimento de 
vários sistemas. A comunicação, é, portanto, o limite da sociedade (LUHMAN, 1999).

Uma das grandes bases da construção teórica de Luhman, é que este define 
que o mundo jamais poderá ser descrito enquanto uma separação radical entre sujeito 
e objeto onde o sujeito se encontra em um patamar superior, que pode identificar e 
conhecer os objetos sem os alterar, não existindo, portanto, uma observação pura do 
mundo, mas somente a que é feita consoante o sistema que a relata (LUHMAN, 2011). 
Desta forma, o discurso científico deixa de ser sobre determinado objeto, e passa a 
integrar uma discrição dialética e complexa da sociedade, com sistemas que se au-
to-observam, autodescrevem e são autorreferentes (SCHWARTZ, ACOSTA Jr, 2017).

Como dito em linhas anteriores, a sociedade como descrita por Luhman, é a co-
municação. Tudo que se comunica ou é a própria sociedade ou faz parte dela, sendo 
um sistema global de comunicação, ao passo que a comunicação é a síntese da infor-
mação. Assim, o que o sociólogo relata, é de que não mais haveria a imposição de se 
colocar a sociedade como uma construção de homens (preconceito humanista), mas 
sim que o estado de determinação social reside no postulado de diversos elementos, 
o qual derivam do sistema autopoiético social (SHWARTZ, 2013).

Desta forma, o Direito é descrito como parte do sistema social, e a comunicação 
é seu elemento base, diferenciando-se do meio ambiente pelo controle de código biná-
rio “Direito/Não Direito”. Os códigos são distinções com as quais um sistema observa 
as suas operações e define como vai funcionar. Ele sempre deve funcionar em obe-
diência a seu código, e caso isso não aconteça, há corrupção do sistema. Portanto, 
ao sistema jurídico importam as noções de legalidade e ilegalidade, sendo que o não 
direito é aquilo que é antijurídico ou que não foi objeto de deliberação jurídica. Nesse 
sentido, não há função social integradora no Direito, mas sim de comunicação de ex-
pectativa de comportamentos e estabilização de expectativas temporais (LUHMANN, 
2002).

Nesse sentido, o Direito deve expressar expectativas de comportamento, comu-
nicar tais expectativas e fazer com que elas sejam reconhecidas sem que haja neces-
sariamente o controle de condutas, porque as condutas, em última análise, não podem 
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ser controladas (MEYER, 2005). Apesar dos sistemas sociais serem fechados opera-
cionalmente (porque as suas comunicações são próprias e não advém do ambiente), 
a sua vinculação ao ambiente é via acoplamento estrutural (MANSILLA RODRIGUEZ, 
2002). Todo sistema tem sua adaptação ao ambiente, sem que haja necessariamente 
um sentimento de vinculação ao que diz o ambiente. Quando ocorre uma irritação do 
ambiente no sistema, também haveria uma construção interna diferente. Desta forma, 
Luhmann preleciona que a Constituição, por exemplo, promove o acoplamento entre 
os sistemas do direito e da política (1996).

Portanto, analisa-se pela via da teoria sistêmica que, embora o Direito seja um 
sistema social próprio, com suas regras e sua maneira de retratar seu funcionamento, 
não significa dizer que ele está distante de tudo que norteia os demais sistemas, como 
também o ambiente. Quando ocorre uma irritação dentro do sistema jurídico, ele tam-
bém muda seus panoramas, de acordo com seu regramento, em forma de acoplamen-
to com conceitos diversos. Pretende-se observar, então, que grandes mudanças em 
outros sistemas (como adventos tecnológicos relevantes) podem vir a irritar o sistema 
jurídico e impôr que ele adote uma posição frente ao fenômeno.

Dentro dessa sinergia entre a teoria sistêmica apresentada por Luhmann e a 
análise do sistema jurídico, que agora se faz a indigação necessária da importância de 
novas formulações a respeito das tecnologias do novo milênio. O nicho de interesse 
do Direito, ou seja, a interrupção do ambiente no sistema jurídico permaneceu inalte-
rada até bem pouco tempo. A maioria das interferências que fariam a autorregulação 
do sistema eram previsíveis a ponto de não haver a necessidade de mudança de seu 
regramento, posto que eram uma derivação das demais.

Yuval Noah Harari (2016) em seu livro Homo Deus, declara uma constante se-
melhante, porém dedicada ao cenário mundial, quando exemplifica que os problemas 
dos primeiros milênios são basicamente: a fome, a peste e a guerra. No entanto, o 
humanidade conseguiu realizar uma grande mudança nesse plano, sendo cada vez 
mais difícil que um desses problemas assolem a sociedade de uma forma constante. É 
nesse movimento que o autor volta seu olhar ao poder envolvido com o avanço da bio-
tecnologia e da tecnologia. Nessas considerações, portanto, com a redução dos níveis 
de mortalidade pela falta de alimentos, doenças e violência, resta aos seres humanos 
buscar desafios maiores, posto que a humanidade agora se encontra acima do nível 
de sobrevivência, fazendo, segundo o autor, que o homem busque deixar de ser Homo 
Sapiens para se tornar Homo Deus.

Os seres humanos conseguiram a mudança de toda a regra dos jogos que eram 
conhecidos e, em 70 mil anos, o ecossistema global era modificado de um modo que 
não havia nenhum precedente histórico conhecido, no entanto, é só a partir desse 
milênio que uma das maiores transformações está prestes a ocorrer. A vida estava 
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confinada à sua organicidade. Os seres que mudavam toda a corrente eram seres 
orgânicos, submetidos às regras da evolução. No entanto, agora a humanidade come-
ça a se preparar para uma nova modalidade de “vida”, com a substituição da seleção 
natural por um modo inorgânico e inteligente (HARARI, 2016).

Em linhas anteriores, especialmente no primeiro capítulo deste trabalho, tratou-
-se de alguns conceitos de filosofia da mente e da computação, e também a conceitua-
ção de algoritmos. Não apenas as máquinas funcionam com esse conceito de passo 
a passo e instruções, mas também os seres humanos, com a diferença de os algorit-
mos não são bits e bytes, mas sim sensações, emoções e pensamentos. Voltamos, 
portanto, à linguagem cibernética, de agregar homens e máquinas em características 
semelhantes. Esse é o ponto de inflexão entre as teorias e teóricos aqui apresentados. 
No final, trata-se de homens, máquinas, seres orgânicos e inorgânicos dentro de um 
mesmo sistema comunicativo. Claro, existem grandes diferenças entre eles, mas elas 
funcionam de modo mais específico no nível micro, haja vista que ao nível macro as 
semelhanças são muito mais visíveis. E à medida que “as ficções humanas são tra-
duzidas em códigos genéticos e eletrônicos, a realidade intersubjstiva vai engolar a 
realidade objetiva e a biologia vai se fundir com a história” (HARARI, 2016).

A grande diferença do computador (a internet) para as demais tecnologias do 
século passado, é que a internet passa de ser um objeto, para ser um ambiente, e os 
equipamentos conectados à ela, são equipamentos coletivos da inteligência, que des-
loca a ênfase do objeto para o projeto, definindo-se esse como o ambiente cognitivo, 
e a rede de relações humanas. Os equipamentos deixam de ser meramente algo para 
alguma coisa, e passam a desmepanhar um papel de tecnologia intelectual, onde eles 
reorganizam a visão de mundo de seus usuários e modificam também os reflexos 
mentais. (LÈVY, 1993).

Toda automação traz mudanças específicas dentro da sociedade a qual fazem 
parte, mas a transformação que vem a ser trazida pelo uso das tecnologias de inte-
ligência, é uma que não é vista pelo gênero humano. Quando houve a Revolução 
Industrial, algumas profissões entraram em desuso, assim como nos primeiros usos 
do computador, muitas mais deixaram de existir. Mas isso estava relacionado de modo 
mais específico a uma mão de obra de trabalho manual, mecânico. Por muito tempo 
acreditou-se que as máquinas nunca poderiam alcançar aquilo que difere a humanida-
de dos mais: sua capacidade cognitiva. No entanto, esse pensamento vem mudando, 
e agora a pergunta que se faz é “qual profissão humana não está em perigo com a 
Inteligência Artificial?”. Segundo uma pesquisa realizada em 2013, 47% dos empregos 
nos Estados Unidos têm alto índice de serem substituídos por máquinas inteligentes 
até 2033, como operadores de marketing e assistentes jurídicos. As profissões que 
permanecem com risco baixo, como arqueólogos, não se encontram nesse patamar 
porque é impossível que as máquinas as substituam, mas sim porque seu trabalho 
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segue um padrão sofisticado com poucos lucros, então é improvável que haja o inves-
timento necessário para sua automação, por empresas privadas ou governos.

Esse conceito de uma inteligência artifical com aptidões humanas já foi abordado 
no fim do primeiro capítulo, mas para fins de coesão, merece destaque novamente, pois 
por ele passa o deslinde desse tópico. A imaginação de uma superinteligência artificial que 
vai superar a raça humana e colocar em risco a sua própria existência, é algo que já vem 
sendo falado e alertado por alguns especialistas como Nick Bostrom, James Barrat, Ray 
Kurzweil e Max Tegmark, para citar alguns. Segundo Kurzweil, a Singularidade se apre-
senta como um futuro onde o andar da mudança tecnológica será tão rápido, e seu impac-
to tão profundo, qie a vida humana será transformada de uma forma irreversível (2005).

E o interessante desse conceito é que ele parte do pressuposto que a evolução 
tecnológica é uma continuação da evolução biológica, porém a sua velocidade de 
crescimento percorre uma linha exponencial, onde seu começo é impercetível, e seu 
crescimento está diante dos olhos da humanidade, mas ninguém consegue seguir a 
sua trajetória, até quando se depara com o produto final, onde não há mais nada a 
fazer. Ainda segundo Kurzweil (2005), existem 6 épocas de evolução, sendo que a Pri-
meira Época se basea na física e na química, com informações sobre átomos e estru-
turas, a Segunda Época, na biologia, a Terceira Época, no cérebro, especialmente no 
que se refere a informações sobre padrões neurais. A Quarta Época se refere a tecno-
logia. A quinta e sexta épocas seriam as mais urgentes para o futuro da humanidade. 
Na Quinta Época, haveria a junção entre a tecnologia e a inteligência humana, com os 
métodos da biologia integrados na base tecnológica, e a Sexta Época seria quando o 
Universo “acordaria”, ou seja, quando padrões de matéria e energia no universo ficas-
sem saturados com os processos inteligentes e o conhecimento criados pelo homem.

A linha comum entre os autores apresentados acima, é que chegará uma épo-
ca em que os problemas humanos naturais poderão ser superados de acordo com 
a criatividade humana, e as limitações biológicas serão cada vez menos impositiva 
para realizações diárias. A esse momento da espécie humana, dá-se o nome de Sin-
gularidade (KURZWEIL, 2005). No entanto, ela não está restritita à invenção de uma 
Superinteligência Artificial, mas sim, à capacidade humana de superar os obstáculos 
biológicos, aumentando o seu poder perante às limitações; No entanto, a habilidade 
destrutiva humana também será ampliada, como também o poder encerado em alguns 
poucos que detém o poder e a capacidade de lidar com essas novas tecnologias. Além 
do potencial negativo desse poder nas mãos dos seres humanos, existem autores que 
advertem sobre os peridos de uma inteligência artificial capaz de superar a humana, 
pois, assim que isso existisse, também a humanidade estaria em perigo de ser exter-
minada por essa mesma tecnologia que foi criada (BOSTROM, 2014).

Em que pese ainda existir um amplo debate filosófico a respeito da possibilidade 
da tecnologia chegar a esse ponto de Singularidade, não existem dúvidas a respeito 
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da velocidade de mudanças tecnológicas que ocorreram no mundo nos últimos cem 
anos, e que a tecnologia que está diretamente ligada à internet sofre um crescimento 
exponencial. E a “Era dos Tecnos” começa a existir: tecnocracia, tecnopolítica, tecnor-
religião são conceitos que não estão adstritos a livros de Isaac Asimov.

Sobre a Religião de Dados, esta parte da premissa de que os humanos comple-
taram sua missão cósmica e deveriam, portanto, deixar o restante para os novos tipos 
de entidades. Para tecno-humanismo, os humanos ainda se mantém como o ápice 
da criação, porém o Homo Sapiens já esgotou o seu curso, devendo dar lugar para o 
Homo Deus, que seria a criação emanada da tecnologia, mas que ainda detém carac-
terísticas humanas, apesar de ser muito superior (HARARI, 2016).

Alguns temas citados nesse tópico ainda parecem um pouco distantes da rea-
lidade (por mais muitos cientistas – dentre eles os acima citados) estejam advertindo 
a respeito dos problemas que podem vir a acontecer com essa busca pelo alcançe 
da singularidade tecnológica. Mas em vias mais concretas, o dataísmo, ou religião de 
dados, está mais ao alcance da observação. Nesse contexto, o dataísmo inverte a 
pirâmide tradicional do aprendizado, ou seja, como os humanos não conseguem lidar 
mais com o grande influxo de dados, o processamento destes é confiado a algoritmos.

A Revolução dos Dados (LOHR, 2015) está mudando completamente o modo 
não apenas como a sociedade age, mas também como os governos e as políticas são 
feitas, com a modificação permanente a partir de métodos de análise de dados, algo-
ritmos poderosos, softwares com aprendizagem de máquina e poderosos programas 
com inteligência artificial. É uma mudança não apenas tecnológica, mas também é um 
ponto de vista, uma filosofia, impactando como decisões são tomadas hoje e no futuro.

Se em uma determinada visão, o uso dos dados para formulação de decisões 
pode gerar escolhas mais justas, e iluminar padrões de comportamento que ainda não 
tinham sido observados, demonstrando distorções que não apareciam na observação 
comportamental feita puramente por humanos, também ocorre a visão de que os algo-
ritmos podem deter um poder inimaginável, posto que as decisões serão tomadas de 
acordo com o que está sendo observado na lente do Big Data.

Já se vê uma enorme massificação e centralização de dados, não apenas em 
setores governamentais, mas também (e especialmente) em grandes empresas priva-
das, como por exemplo o Google e o Facebook. Colocando em conjunto que atual-
mente a humanidade gera mais de 2,5 quintilhões de bytes diariamente, e que as 
ferramentas de análise de grandes dados são a criação de um novo paradigma no con-
texto de avançar nas medidas de coleta, manipulação, análise e exibição, segue-se o 
conceito de análise dos dados com a relação do 5 V, os quais são: volume, variedade, 
velocidade, veracidade e valor.

Portanto, o que acontece quando se tem um volume enorme de dados, que 
contém todos os aspectos da vida moderna social, não apenas como dados de gover-
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no (como CPF e nome por exemplo), mas também dados extraídos de redes sociais, 
como fotos, filmes assistidos, links clicados, quantidade de horas passadas em uma 
determinada rede, ferramentas mais utilizadas, interesses, pessoas com que se rela-
cionam, lugares que frequentam, exames que fazem anualmente. ?

Essa grande massificação do uso de dados e sua centralização tem uma visão 
dupla de contexto, onde pode servir para uma decisão mais inteligente, automatizada 
e específica, como também pode servir para uma expressão de manipulação no plano 
da predição de comportamento. É um cenário de vigilância distribuída, de um controle 
sorrateiro, que acontece de forma invisível, onde os saberes que lhe são associados 
são produzidos, sobreturo, pelo monitoramento, análise e categorização do imenso 
fluxo de dados e rastros pessoais em circulação (BRUNO, 2013).

É nesse cenário que surge o “Capitalismo de Vigilância”, conceito já alvitado em 
outros autores, mas que ganha especial contorno com os estudos de Shoshana Zu-
boff (2019), que pode ser definido como uma ordem econômica que usa a experiência 
humana como material para práticas comerciais, e cuja produção está subordinada a 
uma nova arquitetura global de modificação de comportamento, sendo o framework 
fundacional da economia de vigilância. Através da implementação de circuitos de alta 
velocidade do universo digital, existe uma oportunidade sem grandes barreiras para a 
massificação de um grande fluxo de dados (ZUBOFF, 2015).

Um dos grandes focos desse novo modelo de mercado, é a utilização dos dados 
(muitas vezes pessoais) das pessoas, para construir um panorama de comportamento, 
e ter acesso a chaves para predição e até mesmo mudanças comportamentais. Se-
guno Zuboff (2019), não basta apenas automatizar a informação sobre seus usuários, 
mas sim, automatizar os próprios usuários. Ainda segundo a autora, o poder que ema-
na do capitalismo de vigilância, é o instrumentarianismo, que seria considerado aquele 
poder que sabe e molda o comportamento humano para outros fins. No contexto, o 
Capitalismo de Vigilância é uma nova ordem econômica que considera a vivência hu-
mana como matéria- prima gratuita para práticas comerciais, com extração, predição 
e venda de dados (ZUBOFF, 2015).

Assim como a General Motors aperfeiçou o capitalismo gerencial, o Google 
aperfeiçou o capitalismo de vigilância, com seu uso sem precedentes do mercado, e 
de espaços não mapeados da internet. Considerando o fato de que o uso da internet 
tem se tornado cada vez mais essencial para manutenção de uma esfera participativa 
dentro do seio da sociedade, não apenas como usuário, mas também como cidadão, a 
utilização massiva e necessária da construção vida vida online faz com que o terreno 
do capitalismo de vigilância seja cada vez mais fértil.

O Capitalismo de Vigilância se concentra na assimetria de poder, como uma 
verdadeira forma de colonialismo digital, onde se conecta a extração de dados e a uti-
lização de informações como matéria-prima para a transformação em um produto final 
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que gera uma enorme lucratividade com base na quantidade de dados adquiridos atra-
vés da viligância em massa dentro de uma nova ordem econômica. Mas qual seriam 
os fatores que poderiam definir esse novo tipo de capitalismo como algo diferente?

Primeiro, o fato citado em linhas anteriores acerca da necessidade de imple-
mentação de uma vida cada vez mais digital. Seja para serviços essenciais como 
para manutenção de uma esfera social, estar online é imperativo. Estar conectado à 
internet é de fundamental importância para espaços cada vez mais primários da vida 
em sociedade e da participação cidadã. Eventos como a pandemia causada pelo novo 
coronavírus, por exemplo, demonstraram a fundamentalização do acesso à internet 
para construções diárias, como trabalhar e estudar. Desta forma, não há como “fugir” 
de estar online.

Segundo, a invisibilidade da manipulação e o uso acertado de estratégias para 
manter o fluxo de dados. Uma das grandes assimetrias em relação a essa nova forma 
de poder é justamente a tecnologia. Grande parte da população não sabe como fun-
cionam os serviços digitais, e nem ao menos que dados são coletados, para que e o 
que serão feitos com eles. O vasto oferecimento de produtos grátis nos meios digitais é 
um aparato poderoso para a coleta massiva de dados. A sociedade se encontra em um 
terreno nebuloso onde não têm realmente a realidade da internet, e do uso por grandes 
empresas tecnológicas dos dados para realizar rastreios, predições e manipulações.

A vigilância dentro do contexto de uma sociedade moderna e digital é diferente 
das demais formas de controle já analisadas porque a tecnologia é o que possibilita a 
coleta, armazenamento, processamento, classificação e transmissão de informações 
em uma dimensão e velocidades que não eram percebidas, determinando que não é 
apenas uma versão digital do conceito de vigilância já estudado e aprendido, mas sim 
um fenômeno novo que transcende inclusive os fatores mais estáveis da perspectiva 
da humana, como a distância, escuridão, tempo e barreiras físicas (BAUMAN, 2013).

Desta forma, não há uma escolha. A implementação de personas digitais é im-
perativa para o cenário da vida moderna. Não existe um campo de saída para que os 
dados dos cidadãos se encontrem em grandes bases e sejam usadas para fins que 
muitas vezes não são compatíveis com aqueles que eram pretendidos. Existe uma 
redistribuição assimétrica de poder, que pende para o lado dos atores que tem mais 
acesso e mais capacidade de tirar algum sentido da informação, sendo justificado com 
a associação das tecnologias em rede com os sentidos político e social (WEST, 2017). 
Então, se não existe uma saída verdadeira do mundo digital, como fazer modificar essa 
assimetria de poder e tentar fazer do terreno digital um ambiente mais justo?

É exatamente nesse ponto que ocorre a materialização da teoria sistêmica de 
Luhman. O que está ocorrendo no campo das inovações tecnológicas faz com que 
ocorra uma ruptura no processo de autopoiese do campo jurídico, fazendo com que as 
regras válidas já não se encontrem plenamente no escopo necessário para lidar com 
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as novas situações, acarretando em uma necessidade de mudança de movimentações 
dentro do sistema.

3.2.  DIREITOS FUNDAMENTAIS: A ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DO 
INDIVÍDUO  ENTRE ESTADO E PODER NA SOCIEDADE EM REDE

A humanidade sempre se deparou com uma intensa luta pelo poder, indepen-
dentemente da sua concepção do que realmente seria esse poder. Em grupos primi-
tivos eles viviam isolados, e o poder era determinado de forma difusa, a depender da 
necessidade ocasional (ARAUJO, 2005). Com o aumento da complexidade nas for-
mações societárias, houve a formação de normas de conduta a expressão de poder 
de não forma não difusa, mas individualizada e centralizada, a fim de exercer influên-
cia sob a coletividade.

O conceito de sociedade pode ser visto de acordo com dois olhares: um olhar 
orgânico e outro mecanicista. Para os organicistas (aqueles que descendem da filoso-
fia grega), a natureza é a responsável pela criação do homem como um ser político, 
o qual não pode viver fora da sociedade. A sociedade é considerada um valor fun-
damental, uma realidade nova e superior. Segundo Del Vecchio, seria a reunião de 
várias partes, as quais, preenchendo funções distintas, concorrem para manter o todo 
com ações combinadas (BONAVIDES, 2000).

A teoria mecanicista, nas palavras de Toennis, citado por Bonavides (2000), diz 
que a sociedade se caracteriza em um grupo derivado de um acordo de vontades, onde 
seus membros, mediante a declaração associativa, buscam um interesse comum, que 
isoladamente seria difícil de obter. Nesse contexto, a soma das vontades individuais 
não se resulta em uma vontade nova, a vontade social.

Segundo Rousseau, a sociedade seria o conjunto de grupos fragmentários, 
onde, do conflito de interesses, vale a vontade de todos. Já o Estado é determinado 
como uma vontade geral, que é captada diretamente da sua relação com o indivíduo. 
A colocação da expressão “sociedade” pode ser considerada em vários âmbitos, 
tanto no contexto jurídico, quanto econômico, e sociológico. (BONAVIDES, 2000).

Portanto, percebe-se que a ideia de vida caracterizada por uma sociedade, 
determina- se com a apreciação de conceitos como vida privada, autodeterminação, 
individualidade, Estado e poder. Com esses conceitos (aliados a outros) há a concep-
ção do homem que vive em sociedade, e como essa organização é importante para a 
determinação de sua própria sobrevivência enquanto indivíduo.

Sobre o poder, pode-se constatar que existem três teorias fundamentais: a teo-
ria substancialista, a subjetivista e a relacional (BOBBIO, 2007). A primeira das teo-
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rias, a substancialista, é originada dos excertos de Hobbes, e determina que o poder é 
compreendido como uma coisa material, e pode ser usada como qualquer outro bem, 
sendo o meio o qual o homem dispõe para alcançar um determinado objetivo.

No constante à teoria substancialista, esta é relacionada às ideias defendidas 
por John Locke e diz que o poder não é o bem necessário para o alcance de deter-
minado objetivo, mas sim a capacidade do indivíduo de obter um efeito, como por 
exemplo: assim como o fogo tem o poder de fundir os metais, o soberano tem o poder 
de fazer as leis e determinar a conduta de seus súditos.

A última das teorias abarcadas por esse trabalho é a teoria relacional, a qual 
entende que o poder é uma relação entre dois indivíduos, sendo que um obtém do 
outro um comportamento que, de outra forma, não iria ocorrer. Para Hannah Arendt 
(1989), o poder implica necessariamente a presença de duas ou mais pessoas, sen-
do, portanto, relacional. Em concepção moderna, o poder deve ser legitimado, tanto 
pelos governantes quanto pelos governados, para que este seja exercido de modo ra-
cional. Ainda segundo Arendt (1989) ocorre a violência quando não o poder não está 
sendo exercido de acordo com o regramentos acertados, pois ele é a força que tira o 
homem do estado de natureza.

Assim como Arendt, Focault (2005) também dispõe sobre a concepção de po-
der, determinando que ele se exerce mais do que se possui, sendo o efeito de posi-
ções estratégicas, ou seja, uma influência de manobras, táticas e funcionamentos no 
seio de uma sociedade.

Arendt, analisando as obras de Hobbes, diz que o poder é o controle que permi-
te estabelecer os preços e regular a oferta e a procura de modo que sejam vantajosas 
àquele que detém o controle deste mesmo poder, e o homem só pode realizar o que 
quer se tiver a ajuda da maioria, sendo desejo e poder os que regulam as relações 
entre indivíduo e sociedade e as demais ambições (1989).

Segundo Bonavides (2000), o poder é uma energia básica que anima a exis-
tência de uma determinada comunidade, em um dado território, unindo-a e manten-
do-a coesa e solidária. Ainda segundo o autor, nas definições de poder, existem os 
conceitos de “força” e “competência”. Caso o poder se solidifique em uma sociedade 
pelo único aspecto coercitivo do meio da força, com o emprego da violência, então 
este sempre será compreendido como um “poder de fato”, independente se é sólido 
ou estável. Em outro lado, se o poder se apoia em um consentimento com os membros 
da sociedade, então estar-se diante daquilo que o autor determina como um “poder de 
direito”. Nesse contexto, na passagem para a sociedade moderna, o poder do Estado 
foi, aos poucos, sendo empreendido em um caminho de despersonalização, onde co-
meça a repousar não na figura de alguma autoridade, mas sim nas instituições. Desta 
forma, sendo especificamente um poder de direito. A busca por um poder legítimo e 
estável repousa no consentimento da sociedade perante a instituição deste.
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O Estado é considerado uma forma de organização do poder, exercendo in-
fluência e ação sobre o comportamento de seus membros, sendo referido com um 
caráter, em regra, inabdicável, com a necessidade de participação de todo indivíduo 
que participa daquela sociedade. O Estado detém o monopólio de uma força organiza-
da de coação, e atuando no âmbito coletivo com imperatividade (BONAVIDES, 2000).

Algumas teorias surgiram para explicar as raízes da organização de um 
Estado. Segundo Aristóteles, o Estado teria sua origem a partir da ampliação da célula 
familiar, como uma forma de comunidade. A união de várias famílias dá origem a uma 
aldeia, que pode ser considerada como uma forma primária de sociedade. Quando 
essa união de várias aldeias consegue ser autossuficiente, então nasce o Estado. É, 
portanto, uma criação natural, fazendo do homem um animal político (FACHIN, 2018). 
A essa concepção de Estado como uma ampliação da família, integra-se o conceito 
de teoria da origem familiar.

De outro lado, tem-se que o Estado tem origem patrimonial, com fundo eco-
nômico. Platão insere-se nesse pensamento, com a manifestação de que, segundo 
ele, o que causa nascimento a uma cidade é a impossibilidade de um indivíduo de 
conseguir tudo o que almeja, ou seja, uma pessoa necessita de outra para suprir seus 
vários desejos (FACHIN,2018). Em ideia semelhante, Locke interpreta o surgimento 
do Estado como também uma necessidade do homem para não adentrar ao estado de 
guerra. Há necessidades primárias de um indivíduo, como a conservação de sua pro-
priedade, a paz e a segurança e para que ele consiga satisfazer essas necessidades, 
é imperativo que haja a intervenção de uma organização maior do que a individual, 
que faz com o que o homem se submeta a um governo, para o fim maior de conservar 
sua propriedade e a paz (LOCKE, 1998).

Importante teoria para o surgimento do Estado, é aquela que determina que 
essa organização surgiu da necessidade de um contrato social, em virtude da força. 
Para Hobbes, o homem vivia em estado de natureza, sem a criação de nenhum códi-
go de conduta ou manifestação de comportamento a ser seguido. Nesta seara, dentro 
do espectro natural, ocorreu de forma estrutural a dominação do mais forte sobre o mais 
fraco. Com essa manifestação, surge a necessidade da celebração de um pacto para 
manutenção de segurança daqueles que não estavam em um estado de superiorida-
de natural. A origem dessa forma de organização social, portanto, surge do medo que 
os homens têm uns dos outros. (HOBBES, 1983).

Na teoria contratualista da origem do Estado, os indivíduos renunciam a certos 
direitos naturais, em favor de uma autoridade, a fim de obter vantagens e conseguir viver 
em paz. Desta forma, apesar de haver a relativização de determinados direitos (como 
a liberdade), esse pacto social é necessário para que haja a consolidação de outros di-
reitos, tão essenciais quanto (como o direito à vida). Os mais importantes expoentes da 
teoria contratualista do Estado são Thomas Hobbes, John Locke e Rosseau.
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Outra origem sustentada para a formação do Estado baseia-se no critério eco-
nômico. Nesse contexto, o Estado serve para não apenas para garantir a propriedade 
particular, mas também para proteger a divisão de classes. Ademais, o surgimento 
dessa forma organizada de imposição de poder, serviria para garantir não apenas a 
manutenção dessa divisão, mas também o domínio da classe possuidora sobre a clas-
se não possuidora (FACHIN,2018).

A organização estatal implica que exista uma diferenciação entre governantes 
e governados, demonstrando uma minoria que impõe sua vontade por persuasão, 
consentimento ou imposição material, exercendo o poder estatal através de leis que 
obrigam, em virtude de seus imperativos de conduta. O Estado, como organização, 
também detém de uma capacidade de se auto-organizar, e seu poder deve ser indi-
visível, ou seja, só pode existir um único titular de expressão dessa forma de poder, 
que é o Estado. A soberania é garantida como a mais alta expressão de poder de uma 
organização estatal. Internamente, é o poder de império que detém sobre a população, 
com autoridade e superioridade, e externamente é a manifestação independente do 
poder do Estado perante outros Estados (BONAVIDES, 2000).

Essa introdução breve acerca das noções de Estado e poder faz-se necessária 
para chegar ao cerne do presente tópico, o qual fala dos direitos fundamentais. Não 
há como falar acerca dessa classe de direitos, sem adentrar em linhas que determi-
nam a forma de imposição do poder estatal sobre os indivíduos enquanto membros 
de uma sociedade.

A cultura jurídica é parte da denominação ocidental que se tem acerca do as-
sunto, especialmente no que se refere aos seus fundamentos racionais e legais fir-
mados na cultura greco-romana. A existência de um corpo de leis para reger uma 
sociedade, não é uma invenção moderna. Na Babilônia, por exemplo, diplomas legais 
foram encontrados muito antes do Código de Hamurabi (que data de 1700 a.C), na 
Pérsia, a implementação da denominada “Lei dos Reis” deu o panorama propício para 
a estabilidade no poder. (BARROSO, 2009).

Em todos esses contextos, as categoriais de regras legais, são determinadas 
não apenas como uma formalização de uma maneira de agir de uma determinada 
sociedade, mas também como precedentes de limitação do poder político. Em Ate-
nas, as reformas de Sólon em 594 a.C são associadas às mudanças paradigmáticas 
na forma em como se rege o poder dentro de uma sociedade organizada, colocando 
não apenas aqueles que detém o poder como centro de irradiação das normas, mas 
também de cidadãos, apesar de ser uma organização política excludente, com a pre-
sença apenas da aristocracia à época, no entanto, havia uma repartição de poder entre 
instituições que se controlavam mutuamente. (BARROSO,2009).

O Império Romano-Germânico se constituiu em um esboço de concentração 
do poder político, sem que ainda houvesse o desenvolvimento de um Estado nacional 
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formalmente identificado. Foi com a Idade Média que começou a forma de concen-
tração de poder que formalizou os Estados nacionais como uma organização política 
superior às demais. O Estado moderno surge no século XVI, após o fracasso do regime 
feudal, onde sua consagração de poder era de cunho absolutista. No contexto, os mo-
narcas eram dotados de uma formulação divina por direito, sendo verdadeiros repre-
sentantes de Deus na terra.

Thomas Hobbes foi um dos grandes defensores da monarquia absolutista, e um 
dos integrantes das teorias contratuais do Estado. Para ele, a monarquia tinha muitas 
vantagens em relação às demais formas de se governar um Estado, dentre elas, a 
constatação de que o interesse do monarca seria o mesmo que o interesse público, 
haja vista que a riqueza, o poder e a honra do mesmo provém da força e reputação de 
seus súditos. Ademais, um monarca tem a possibilidade de ouvir conselhos de várias 
pessoas, e, por essa pluralidade, pode extrair aquele que seja melhor, enquanto em 
uma assembleia soberana só são admitidas as pessoas que desde início têm direito a 
estar lá, e, em sua maioria, são mais versadas naquilo que se refere a riquezas e não a 
conhecimentos, entre outras vantagens para o governo monárquico perante as demais 
formas. (HOBBES,1983)

O poderio absoluto dos monarcas nas sociedades mais avançadas, no entanto, 
não conseguiu se sustentar por muito tempo, em virtude das tensões políticas e reli-
giosas, mas especialmente tendo em vista a constante tensão entre o rei e os demais 
órgãos do Estado, como o Parlamento, na Inglaterra. Nesse sentido, houve uma das 
primeiras manifestações legais impostas por um órgão a um soberano, que foi deno-
minada de Petition of Rights, onde o Parlamento inglês submeteu o documento que 
continha limitações substanciais ao poder do monarca. O Parlamento inglês continuou 
a determinar limitações expressivas ao poder do soberano, com outros documentos 
posteriores, como o Bill of Rights de 1689.

É dentro dessa reação legislativa que determina a limitação de um poder, que, 
até então, era soberano, que se aviltam os conceitos de Constituição, constitucionalis-
mo e direitos fundamentais que hoje se delineiam, não obstante já ter havido iniciativas 
legislativas e de definição de direitos inatos ao homem em diversas outras passagens 
da história.

Da matriz teórica que verifica a construção de um estado através do prisma do 
contrato social, há ênfase na disposição da primazia do indivíduo sobre o Estado, 
defendendo que existem alguns direitos que preexistem à própria organização social, 
sendo que o Estado serve aos cidadãos e é construído a fim de garantir-lhe os direitos 
básicos (MENDES, BRANCO, 2015). Nesse contexto, a noção de direitos do homem 
dentro do prisma de uma linhagem moderna, consiste na inversão da perspectiva na 
representação da relação política, onde a relação Estado/cidadão é vista cada vez 
mais do ponto de vista dos cidadãos e não do soberano (BOBBIO,2007).
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O conceito dos direitos fundamentais começa a ser entendido em seu início 
como direitos naturais, sendo um direito aceito por todos os homens, independente de 
crenças políticas e religiosas (GARCIA, 2006). Em verdade, a corrente jusnaturalista, 
determina que existem certos direitos que são irrefutáveis e sempre existem, desde 
que exista o homem, posto que eles são advindos da própria natureza. Portanto, exis-
te um fundamento absoluto nessa definição, haja vista que eles são ligados à própria 
existência do indivíduo como tal (BOBBIO, 1992).

Foi no século XVIII que houve o nascimento do constitucionalismo clássico, e, 
por conseguinte, da ideia de positivação de determinados direitos em uma codifica-
ção que serviria para proteger esses mesmos direitos, e limitar o poder soberano que 
existia em um terreno absolutista. O marco histórico dessa mudança paradigmática 
foi a Magna Charta Libertatum, documento inglês, é um ponto de referência para os 
direitos clássicos de liberdades civis. Em que pese o referido documento ter como 
característica a garantia dos privilégios da nobreza inglesa, a sua importância reside 
na implementação de liberdades clássicas que foram protegidas por um diploma legal 
com a limitação do poder do monarca. O Bill of Rights de 1689 determinou a queda do 
absolutismo inglês nos moldes que eram conhecidos, com ampliação dos poderes do 
Parlamento e garantias para os indivíduos em geral.

Não se pode conceber, no entanto, que os documentos ingleses supracitados 
sejam realmente declarações que afirmam direitos fundamentais no contexto moder-
no strictu sensu, pois os direitos não estavam ao alcance de todos, e não vinculavam 
a atuação do Parlamento, falando Sarlet (2010) que na Inglaterra houve uma funda-
mentalização, mas não uma constitucionalização dos direitos e liberdades individuais 
fundamentais.

A Declaração da Independência Americana de 1776 é um marco na concepção 
dos direitos individuais, posto que determina valores que são anteriores e superiores ao 
Estado, e que vinculam e limitam não apenas o soberano, mas também o próprio legisla-
dor. No documento, consta a garantia de direitos como à liberdade, à vida, à segurança 
e à propriedade. Pouco tempo depois, em 1789, a França proclamou a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, com um caráter de proteção de direitos universais, 
como a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, entre outros, determinando 
que o gozo desses mesmos direitos é de caráter imprescritível (ALVES, 2011).

Foi apenas na notoriedade da Segunda Guerra Mundial que houve uma modi-
ficação paradigmática no conceito de direitos fundamentais, posto que a Constituição 
deveria deixar de ser um instrumento puramente político e neutro para tornar-se o 
ponto de convergência do ordenamento jurídico, colocando a pessoa em um local 
hierarquicamente superior.

Com o reconhecimento desses direitos fundamentais pelas primeiras constitui-
ções é que se consegue observar a ligação intrínseca entre as evoluções do Estado 
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e das novas necessidades básicas de consagração legal, com a determinação, por-
tanto, daquilo denominado de “dimensões dos direitos fundamentais”. Hodiernamente, 
fala-se em três dimensões de direitos fundamentais. Cumpre-se ressaltar que existe 
um dissídio terminológico no que tange ao referido assunto, pois há também a deno-
minação de “gerações de direitos fundamentais”.

A teoria geracional dos direitos fundamentais é uma análise de cunho proce-
dimental, para melhor visualização da integração entre a proteção de determinados 
direitos e o momento histórico. Foi desenvolvida por Karel Vasak, com base nos ideais 
da revolução francesa, com a representação da “liberdade, igualdade e fraternidade”, 
a fim de demonstrar, de modo metafórico, a evolução dos direitos fundamentais, de 
acordo com sua análise cronológica nas sociedades democráticas (MARMELSTEIN, 
2008). No entanto, a doutrina moderna tem compreendido que o termo “dimensões” se 
enquadra melhor, pois os direitos fundamentais são se substituem ao longo do tempo, 
mas sim, encontram-se em processo de plena expansão (SARLET, 2010).

Os direitos fundamentais são determinados como direitos subjetivos e elemen-
tos fundamentais da ordem constitucional objetiva, outorgando aos seus titulares a 
imposição de interesses pessoais frente à ordem estatal, e formando a base do orde-
namento jurídico. O contexto de sua dimensão subjetiva, implica dizer que os direitos 
fundamentais impõem uma atuação do Poder Público, seja ela positiva ou negativa. 
Na análise da concepção objetiva, entende-se que essa classe de direitos goza de 
uma eficácia irradiante que fundamenta o ordenamento jurídico como um todo (FER-
NANDES, 2017).

Acerca dos direitos de primeira geração, pode-se conceituá-los sob um prisma 
de direitos de liberdade, são as liberdades clássicas, os direitos civis e políticos. A suas 
origens se referem ao contexto do início do constitucionalismo do ocidente, que emer-
gem especialmente no final do século XVIII, com as declarações norte-americana e 
francesa, e visto como direitos inerentes aos indivíduos, que representam a liberdade 
do homem contra o poder absoluto estatal. Seu titular é o indivíduo, o que faz com 
que esses direitos possuam uma natureza negativa, promovendo a abstenção estatal 
com a manifestação de um isolamento entre o indivíduo e o Estado. São direitos de 
resistência. (FERNANDES, 2017).

Se o absolutismo estatal e a concentração exacerbada de poder na mão do go-
vernante foi o “fundamento” dos direitos de primeira dimensão, o impacto da industria-
lização e os graves problemas sociais e econômicos foram a base para a concepção 
da mudança de paradigma consoante aos direitos de segunda dimensão. O Estado 
Liberal, com sua consagração formal de liberdade e igualdade não gerava a garantia 
necessária dentro do contexto social, consubstanciando em vários movimentos reivin-
dicatórios. A abstenção estatal não era a resposta. O Estado deveria seguir com um 
comportamento ativo na realização da justiça social (SARLET,2010)
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Os direitos de segunda dimensão, portanto, são os direitos econômicos, sociais 
e culturais, aqueles que outorgam ao indivíduo uma prestação social estatal positiva, 
como por exemplo, a assistência social, a saúde e a educação, mostrando a transição 
da liberdade abstrata para a liberdade material concreta. Também estão englobados 
nessa leitura dos direitos de segunda dimensão, as liberdades sociais, quais sejam: 
a liberdade de sindicalização, de greve, e de reconhecimento de direitos de traba-
lhadores em geral como férias e suas garantias institucionais, como uma resposta à 
reivindicação de classes menos favorecidas e o aparecimento de um Estado Social 
(SARLET ,2010).

No que concerne aos direitos de terceira dimensão, estes são aqueles que 
compreendem os direitos de solidariedade ou fraternidade, e a grande distinção dessa 
classe de direitos é a mudança de contornos no que tange a sua titularidade, pois são 
direitos de características transindividual, que enxerga como destinatário todo o gêne-
ro humano, conectados pelo princípio da fraternidade. São os direitos que recaem no 
direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação (FERNANDES, 
2017). Em virtude de sua característica, a positivação desses direitos se consagra não 
apenas no âmbito do direito constitucional, mas também em normativas internacionais 
e transnacionais.

Os direitos de terceira dimensão podem ser considerados como resposta à po-
luição das liberdades, ou seja, a degradação dos direitos e liberdades fundamentais 
que sofrem em virtude das novas tecnologias, como o meio ambiente, por exemplo. 
De forma relevante para este trabalho, alguns autores como Ingo Sarlet, inserem o 
direito de informática dentro desta categoria, em virtude do controle cada vez maior 
sobre a liberdade e a intimidade individual mediante certas práticas, como utilização 
de bancos de dados pessoais. (SARLET, 2010)

Apesar de serem consideradas as dimensões mais conhecidas e solidificas, a 
leitura da doutrina acerca do assunto demonstra que outras dimensões são reconhe-
cidas, no constante à pluralidade de novos direitos que devem ser colocados no rol 
dos direitos fundamentais. A tendência na existência de um direito de quarta dimensão 
se insere no âmbito do direito à democracia, à informação e ao pluralismo (FERNAN-
DES, 2017). Alguns autores, como Noberto Bobbio (1992), colocam como direito de 
quarta dimensão aqueles que são referentes às manipulações do patrimônio genético 
de cada indivíduo. No que se refere aos direitos de quinta dimensão são aqueles li-
gados, nas palavras de Paulo Bonavides (2000) à paz. Outros autores (ABILIO, 2005) 
coloca como direitos de quinta geração àqueles que se relacionam com a realidade 
virtual e a difusão e o crescimento da cibernética na atualidade.

Observa-se, portanto, que os direitos fundamentais são aqueles direitos que o 
indivíduo possui enquanto ser humano e ser inserido em uma comunidade, que vincu-
lam a legislação estatal e que determinam a realização da dignidade humana, liberda-
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de e igualdade (ALEXY, 2008). Esses direitos não permanecem estanques, mas sim, 
em constante desenvolvimento, e não são vistos como partes que são substituídas 
por outras, mas sim como uma esfera em movimento, onde um direito provém do 
outro, e faz parte da dimensão deste. Portanto, existe uma característica de intenso 
conhecimento da importância desses direitos, fato que faz com que existam mais 
direitos que sejam “alçados” à categoria de direitos fundamentais, haja vista a perma-
nente transformação social.

Levando-se em consideração que o tratamento dos direitos fundamentais é 
sempre um processo em expansão, a mudança social impõe também novos reconhe-
cimentos. Um exemplo desta expansão, é a adoção do acesso à internet como direito 
fundamental, direito tal que já foi reconhecimento em documentos legais pela ONU 
(2015). Tendo em vista a hiperconectividade, a importância da internet para situações 
corriqueiras do cotidiano, e o uso da ferramenta como meio de integração social, mos-
tra-se mais do que necessário que se coloque o acesso à internet como direito fun-
damental. Quando se percebe um novo direito que alça esse status, essa impor-
tância também se vincula ao Estado e o seu modo de administração. Ao verificar que 
existe um direito que foi declarado como fundamental, agora sua eficácia irradia todo 
o ordenamento jurídico, e determina-se como um norte para a atuação estatal.

Dentro desse contexto, a consideração do acesso à internet como direito fun-
damental, impõe ao Estado deveres. O dever positivo de fazer políticas públicas que 
visem aumentar a possibilidade de conexão da sociedade, como a adoção de alternati-
vas de levar banda larga para lugares inacessíveis, a educação digital nas escolas, e a 
colocação de pontos de wifi em lugares públicos, por exemplo. De outra sorte, em seu 
aspecto negativo, ao Estado se determinaria a imposição de abstenção no contexto à 
retirada de um indivíduo do meio digital.

Portanto, a análise dos direitos fundamentais se consubstancia em um norte 
necessário para o presente trabalho, pois é o escopo de várias linhas de pensamento 
que serão delineadas nos demais capítulos, e que servem como régua norteadora 
das conclusões que serão retiradas, visto que nele se encontra o molde jurídico para a 
implementação de direitos que têm a ver, direta ou indiretamente com a internet.

É pois, de extrema importância, determinar como a sociedade lidou com a disposi-
ção acerca do poder, especialmente no âmbito do Governo, e com as reflexões acerca do 
Direito nos últimos anos, criando um panorama a respeito das ideias acerca de constitucio-
nalismo e democracia, além da separação dos poderes e direitos fundamentais, pois esta 
é a fonte de todo o arcabouço jurídico do presente trabalho, uma vez que lida-se com os 
conceitos de direitos fundamentais (especificamente em direito da personalidade e direito 
à privacidade), sistemas de poderes, e expansão da jurisdição constitucional.

Desta forma, é diante da perspectiva que o sistema jurídico brasileiro hoje se 
encontra (no esteio do Neoconstitucionalismo pós-positivista), que é determinado o 
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composto de regras e princípios que formam o sistema constitucional, inferindo nor-
matividade e influência comportamental aos princípios, construindo um sistema de 
valores e regras na determinação do direito como agente transformador, que é um 
dos pontos nefrálgicos do presente trabalho: a atribuição do Direito como um agente 
transformador social, que, ao passo que é modificando pelos valores sociais, também 
os modifica, em um sistema autotransformador.

3.3.  PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: AS CLÁSU-
LAS PÉTRAS DE  PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NA ERA 
DO BIG DATA

a)  DIREITOS DA PERSONALIDADE

Quando se fala sobre direitos da personalidade, deve ter em mente que os 
mesmos passaram por diversos caminhos dentro da noção de Direito per si para a 
apresentação que lhes é feita hoje pela maioria dos sistemas jurídicos democráticos 
modernos, qual seja: a noção de “pessoa” como centro do ordenamento jurídico.

Dentro do sistema do direito grego e romano, a tutela da pessoa humana não 
se baseava somente na integridade fisica, mas também no campo moral como a re-
ferência à proteção da honra. Essa forma de sistematização da proteção da pessoa 
humana no campo jurídico vem em conjunto com a laicização do modo de ver a orien-
tação jurídica, onde perde- se força a noção de que os direitos teriam uma fonte divina, 
e passa-se a determinar que o homem teria direitos que a ele eram inatos por força de 
sua própria natureza como ser humano.

Como consequencia dessa maneira de ver o Direito, a ciência jurídica passa a 
sorver de uma base racionalista, com métodos sistemáticos e bem definidos, dando 
ênfase à elaboração de conceitos fechados e abstratos, compondo um sistema ordena-
do e lógico, cujos enunciados estavam mais voltados a uma aproximação com as hard 
sciences, distanciando- se de uma visão antropocêntrica, prevalecendo nas codifica-
ções civis que seguiram uma excessiva carga patrimonialista, ancorada em conceitos 
fechados (BIONI, 2019).

Nesse contexto, aos direitos de personalidade faltava uma carga valorativa im-
portante para serem alçados ao grau de importância que mereciam. Nos moldes po-
sitivistas, negava- se o reconhecimento aos direitos da personalidade pois não havia 
uma norma maior que os positivasse, devendo, segundo esse raciocínio, inserir os 
direitos da personalidade em um direito subjetivo para depois serem extraídos para as 
relacções civilistas (BIONI, 2019).

Como já foi analisado em linhas anteriores, a história humana fez com que mui-
tas das premissas que foram fundadadas em racionalidade dogmática da apresenta-
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ção dos ordenamentos jurídicos fossem repensadas, especialmente a busca por uma 
racionalidade excessiva e um fundamento de validade na norma pura. No período pós 
Segunda Guerra Mundial houve uma mudança paradigmática onde os interesses 
existencionais da pessoa humana passaram a ter um lugar de destaque e de con-
fluência dentro do ordenamento jurídico, para que houvesse a proteção de direitos que 
fossem imprescritíveis ao ser humano.

No que tange ao direito privado, essa mudança veio a conformar o que se cha-
mou de “despatrimonialização do direito civil”, mudando o foco da tutela jurídica para 
colocar o ser humano como o seu centro de gravidade. Em algumas constituções que 
vieram no pós-guerra, como é o exemplo da alemã, ao lado da dignidade da pessoa 
humana também estava o direito ao desenvolvimeno da personalidade (BIONI, 2019). 
Desta forma, não havia mais o esvaziamento valorativo que existia nas determinções 
anteriores, posto que a construção da forma de olhar ordenamento jurídico tinha se 
modificado substancialmente. Essa categoria de direitos era capaz de assegurar a 
proteção dos direitos que não se limitavam a uma liberdade ilusória e vazia, mas sim, 
direitos que eram salvos da vontade de seu titular e gozavam de status de direitos 
indisponíveis, inaliemáveis e inatos (SCHEREIBER, 2013)

É nesse momento também que a relação entre a Constituição e os demais ra-
mos do direito passa a ser reavaliada, não somente na relação Códigos/Constituição, 
mas também no que se refere a uma consciência de ordenamento jurídico, o qual 
passa por um processo de reestruturação em torno de uma tábua axiológica, na qual 
desponta a dignididade da pessoa humana como valor fundamental (DONEDA, 2019)

Nesse contexto de período entre mudanças, houve muita discussão entre a 
ideia de que estaria havendo uma “publicização” do Direito Civil, ou necessariamente 
uma “privatização” do direito público. No entanto, é justamente na falta de limites entre 
essas duas formas antagônicas de ver o Direito que se enquadra a mudança para-
digmática na relação jurídica, a qual deixa de lado a forma inflexível de organizar o 
sistema de acordo com a summa diviso , fazendo com que o Direito Civil começasse a 
ver a pessoa em um sentindo amplo e não mais fundado em aspectos patromoniais e 
dogmáticos, considerando o homem como um todo e não apenas em alguns de seus 
aspectos. (DONEDA, 2019).

Desta forma a doutrina civilista da época tinha acabado de perder a sua centra-
lidade e estabilidade, para responder por questões mais amplas, votladas para o papel 
do homem como centro do ordenamento jurídico e da sua convivência em sociedade, 
sendo o instituto dos direitos da personalidade aquele conjunto de regras que teriam 
a aptidão de se tornarem o centro de irradiação das normas do direito privado. No en-
tanto, o tratamento dado aos direitos da personalidade dentro do contexto do direito 
privado seguiu o mesmo regramento dado às demais normas de cunho patrimonia-
lista, o que fez com que os direitos da personalidade fossem abordados como direi-
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tos subjetivos da pessoa que, caso tenham sido ofendidos, ensejariam reparaação 
(DONEDA, 2019). Desta forma, a aplicação dessa mudança de paradigma modficou 
também a forma de se analisar as normas dispostas no Código Civil e de tentar de-
monstrar o que era, na verdade, os direitos da personalidade.

Enquanto os direitos da propriedade eram mais simples de serem definidos e 
analisados caso a caso, pelo contexto de que os bens são isolados de seu proprie-
tário, os direitos da persnonalidade são aptidões do indivíduo per si, ou seja, pelos 
simples fato de ser humano. Cada direito da personalidade corresponde a um valor 
fundamental, a começar pelo próprio corpo, por ser essencial ao que somos de como 
completo (REALE, 2004). Essa demosntração d grau de abstrativização que rege os 
direitos da personalidade não foi bem recpecionada pelo ordenamento , em virtude da 
necessidade de mudança que o conceito “sujeito de direito” deveria sofrer, para que 
pudesse ser abarcado pelo novo paradigma.

Desta forma, houve a necessidade de se debruçar novamente ao conceito de “su-
jeito” e “pessoa” e buscar relacionar a ideia de sujeito abstrato idealizado como instrumen-
to) e sujeito neutro, que resgata o homem de suas amarras, saindo da ideia de olhar o seu 
aspecto apenas dogmático, e observar a sua função dentro não apenas do ordenamento 
jurídico,mas em todo conceito de estado e sociedade. O modo de ver o direito privado era 
no contexto de observar uma utilidade externa e com valor patrimonial. Com a modifica-
ção das bases valorativas,e a consagração do homem como sujeito de direito , centro do 
ordenamento jurídico transformou em contraditórias as bases em que foram dispostas um 
ordenamento até então composto em bases sólidas e patrimonais (DONEDA, 2019).

Os direitos da personalidade devem ter os conceitos amplos, haja vista que um 
engessamento dos mesmos é uma maneira de impossibilitar a tutela de forma efetiva, 
portanto, pode-se analisá-los como aqueles direitos que são reconhecidos à pessoa 
humana (pelo simples fato de ser pessoa), em acordo com suas projeções na socie-
dade e que são previstos no ordenamento jurídico para a defesa de valores inatos do 
homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade, entre 
outros (BITTAR, 2003), e têm características como a intransmissibilidade, irrenunciali-
dade e imprescritibilidade (SCHREIBER, 2013).

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve a ampliação dos 
direitos da personalidade, determinando em texto constitucional a proteção da honra, 
da intimidade, da vida privada e da imagem, sendo reconhecidos, portanto, como 
direitos fundamentais, possuindo efetivamente um “duplo caráter”, pois se constituem 
em um rol de direitos que são ao mesmo tempo direitos fundamentais e direitos da per-
sonalidade (FARIAS, 2008 ).

Portanto, é apenas com o fundamentao no reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana em uma proteção constitucional que se consagra o direito ao livre 
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desenvolvimento da personalidade, em um reconhecimento de proteção da identidade 
pessoal, e na tutela do respeito pela privacidade, honra, imagem, e todas as dimen-
sões conectadas à dignidade da pessoa humana (SARLET, 2001)

b)  PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – A IMPOR-
TÂNCIA PARA  A PROTEÇÃO DA PESSOA NA ERA DA INFORMAÇÃO

Em virtude de tudo que foi apresentado em linhas anteriores, pode-se então 
ter a conclusão que existe uma tendência da forma de construção do modelo econô-
mico de utilizar dados pessoais como uma grande moeda do novo século. E não ape-
nas como frutos econômicos, mas também para vigilância, predição e modificação de 
comportamento. De acordo com este panorama, portanto, obtém grande relevância a 
proteção de dados pessoais, especialmente buscando a proteção da privacidade. E, 
nesse contexto, não há como falar em proteção de dados pessoais sem falar acerca de 
direitos fundamentais e direitos da personalidade, como foi descrito em linhas acima.

Primeiramente, cumpre-se ressaltar que a proteção de dados pessoais não 
é apensa ao direito da privacidade, apesar de ser um desdobramento teórico dele. 
Diante do cenário de utilização de dados pessoais para fins que põem em risco mui-
tos direitos fundamentais dos cidadãos, a proteção de dados se torna um direito per si, 
apesar de seguir paralelo à privacidade. No entanto, para fins didáticos de demonstra-
ção da construção dos direitos, deve-se primeiro falar sobre o direito à privacidade.

De acordo com Posner, a etimologia da palavra “privacidade” leva à conclusão 
de que o seu conceito é uma criação ocidental (POSNER, 2010), e a ideia de ausência 
da esfera pública era considerada um destino reservado aos párias na Antiguidade 
Clássica. Portanto, é dentro dos países ocidentais que o direito à privacidade ganha 
uma roupagem de importância. Na Inglaterra vitoriana, por exemplo, havia uma esfera 
privada do senhor, porém o servo não detinha a prerrogativa de também ter uma 
esfera privada reservada somente a ele, pois a privacidade era um direito gozado 
pelas classes altas, sendo pobreza e privacidade incompatíveis. (RODOTÀ, 2005).

Com criação das sociedades ocidentais, o direito à privacidade (na matriz ame-
ricana, que serve de parâmetro para a maioria das designações do direito à privaci-
dade no modelo ocidental recente) nasceu com uma concepção de proteção à intimi-
dade e vida privada, consubstanciada como sendo ‘o direito de ser deixado só”. Era o 
início da privacidade como um direito de tradição liberal.

O começo da construção do direito à privacidade foi marcada por uma cons-
trução que beirava o individualismo exacerbado, com a consagração do “direito de 
ser deixado só” (right to be let alone como determinado na sentença paradigmática 
do juiz Thomas Cooley, chefe de justiça da Suprema Corte de Michigan). Denominado 
também como sendo um direito típico da burguesia, com a sugestão de que, ao me-
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nos na sua roupagem inicial, ele teria sido invocado para proteger a propriedade da 
parcela da sociedade mais rica (VITALIS, 1988). Desde o começo do século XVI, já 
se notava a dimensão patrimonial do direito à privacidade, com a proteção física da 
propriedade na Inglaterra (com o brocardo “a casa do homem é seu castelo”).

De acordo com John Locke, o desenvolvimento da sociedade se estrutura de 
forma bastante expressiva dentro do binômio “liberdade-propriedade”, onde a liber-
dade humana tem seu fundamento na propriedade privada. Portanto, a propriedade 
é aquilo que potencializa os direitos fundamentais do homem, fazendo com que a 
origem da concepção de privacidade seja diretamente associada à proteção da pro-
priedade. No contexto da autonomia privada declarada por Stuart Mill, a privacidade é 
uma forma de resistência do homem frente à tendência de massificação da sociedade 
industrial, onde a defesa da liberdade de pensar e discutir deve ser garantida pela 
limitação do poder do Estado em intervir na vida dos cidadãos. (DONEDA, 2019)

Por muito tempo, a lei apenas deu remédio normativo a situações que estavam 
ligadas a interferências físicas com a vida e a propriedade, e a liberdade significava 
apenas a liberdade de ser fisicamente restringindo. Apenas depois surgiu o reconhe-
cimento da natureza espiritual do homem, sentimentos e intelecto, desta forma, o es-
copo de abrangência das normativas teve que se alargar, e até mesmo se transformar 
em novas proteções legais em vista ao reconhecimento de novos direitos, afinal, pen-
samentos, emoções e sensações também demandam reconhecimento legal. (WAR-
REN, BRANDEIS, 1980).

A transformação de uma noção de privacidade patrimonialista para outras for-
mas de privacidade ocorreu especialmente no século XIX, cujo grande marco dou-
trinário foi o artigo publicado por Samuel Dennis Warren e Louis Demitz Brandeis em 
1980, denominado de “Right to Privacy” que, ao analisar as mais importantes decisões 
da Suprema Corte acerca do assunto, chegaram à conclusão de construção de um 
“direito geral à privacidade”.

Dentro desse artigo que nasce a concepção do right to privacy na concepção 
de um indivíduo estar só com seus pensamentos, emoções e sentimentos. A grande 
mudança dessa forma de pensar de Warren e Brandeis, é que o indivíduo poderia 
“estar só” com manifestações de várias formas, como por exemplo, em um diário, em 
desenhos. Essas manifestações estariam abarcadas pela proteção do direito à priva-
cidade. Também importante ressaltar que os autores conseguiram uma importante 
constatação para ajudar na construção de um direito à privacidade sólio, que foi a sua 
diferenciação entre o direito à privacidade e a proteção da honra.

Segundo ambos (1890), a proteção da honra ocorre quando há divulgação de 
fatos não verdadeiros e maliciosos de um determinado indivíduo, e o direito à priva-
cidade protege da divulgação de fatos que o indivíduo não queira divulgar, mesmo 
que estes sejam verdadeiros. Desta forma, colocou-se paradigmas diferentes para 
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a construção de um modelo mais sólido do direito à privacidade. Para eles, o direito à 
privacidade significa que cada indivíduo tem o direito de escolher compartilhar ou não 
compartilhar com outros as informações referentes a sua vida privada, hábitos, atos e 
relações.

Desta forma, é importante a definição trazida por Warren e Brandeis, pois estes 
impuseram uma mudança de paradigma na maneira de observar o direito à privacida-
de, determinando a valoração psicológica do dano que uma lesão ao direito à priva-
cidade pode causar ao indivíduo, tendo em vista a necessidade de sua proteção não 
apenas física, mas também psicológica, exercendo controle sobre as informações que 
têm o condão de causar dano à sua personalidade. A ideia trazida pelos mesmos é de 
trazer uma teoria jurídica que apresente um denominador comum a uma variedade de 
conceitos legais e aplicações que existiam acerca do direito à privacidade.

Segundo Dorothy Glancy (1979), Warren e Brandeis dispuseram o direito à 
privacidade dentro de uma categoria geral do “direito de ser deixado só”, o qual, ele 
mesmo, já era parte de um direito ainda mais geral, que seria o direito de “aproveitar a 
vida”, que também fazia parte do direito à vida como um todo, definido na quinta emen-
da da Constituição Americana, como pilar dos mais antigos direitos fundamentais. As-
sim, a nova concepção do direito à privacidade sairia da esfera do direito à liberdade 
e à propriedade, sendo colocada dentro da esfera geral do direito à vida.

De acordo com Cooley (1879), há a definição de “imunidade pessoal”, ou seja, 
segundo ele, o direito à personalidade pode ser considerado como um direito de imuni-
dade completa, o direito de ser deixado a sós. A importância dessa definição de imuni-
dade completa de Cooley recai no fato de que, para ele, uma finalidade mal executada 
ou tentativa mal sucedida de perturbação da paz também devem ser consideradas, 
mesmo que não haja uma violação efetiva do direito, devendo a lei ir mais longe e con-
siderar um dano tentado como uma ofensa criminal.

O grande progresso tecnológico que ocorreu depois da Guerra Civil trouxe uma 
variedade de invenções que fez com que as vidas pessoais e personalidades indivi-
duais fossem mais acessadas por outras pessoas, independente do grau de proxi-
midade, classe sociais ou de amarras da propriedade privada, como por exemplo, a 
popularização das câmeras portáteis e gravadores de voz. Essas novas tecnologias 
mudaram muitos aspectos da vida naquela época, especialmente quando se fala da 
possibilidade de mudanças da forma de se fazer notícias (GLANCY, 1979). Segundo 
Warren e Brandeis (1890), as recentes invenções e novas maneiras de fazer negócios 
ameaçam a coleta e disseminação de informações pessoais sobre indivíduos para o 
mundo, sendo que deveria haver a consagração de um princípio que pudesse ser invo-
cado para proteger a privacidade do indivíduo contra a tecnologia invasiva.

De fato, a construção do direito da privacidade tem uma conotação elitista em 
seus primeiros casos levados à Corte, como por exemplo, o caso emblemático que 
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inaugurou o direito à privacidade na Itália em 1953, onde um filme expôs aspectos ín-
timos da vida de Enrico Caruso fazendo com que seus familiares buscassem a justiça 
para tirá-lo do ar, o que foi acolhido pelo Tribunal de Roma, que reconheceu que alguns 
aspectos da vida íntima eram inadequados de serem mostrados ao público.

O maior problema que estava na mente de Warren e Brandeis quando da escri-
ta de seu célebre artigo, era a questão relacionada a publicidade invasiva da imprensa, 
pois, de acordo com os autores, a imprensa estava indo ao encontro de todos os limi-
tes de decência e propriedade, onde a fofoca se tornava uma moeda de troca (1890). 
Desta forma, é de fácil verificação que a construção do direito à privacidade passa por 
uma experiência de construção ocidentalizada da propriedade e intimidade burguesas 
(GLANCY, 1979).

Apesar da grande influência do artigo dentro do cenário legal americano, o 
direito à privacidade começou a ser declarado existente pela maioria dos tribunais 
americanos apenas em 1960. Segundo William Prosser (1960), o direito à privacidade 
compreende quatro tipo de violação, quais sejam: a instrusão na reclusão, na solidão 
ou na vida privada (intrusion), a divulgação pública de fatos privados que determinem 
embaraço (public disclosure of private facts), publicidade que apresente de maneira 
falsa o demandante ao público (false light in the public eye), e apropriação para obten-
ção de vantagem do nome ou da imagem do demandante (apropriation).

Portanto, observa-se que a noção de direito à privacidade passa também pela 
mudança no cenário social, especialmente no que tange às novas tecnologias, não 
podendo, desta forma, observar a privacidade com a mesma lente que ela foi conce-
bida em momentos passados, deve- se considerá-la de acordo com o quadro atual 
de organização dos poderes. Os problemas de privacidade passam a ser colocados 
dentro da organização de poder, onde a infraestrutura informativa representa um de 
seus componentes fundamentais (RODOTA, 1996). Ou seja, a questão de privacidade 
passa a transcender seus domínios iniciais, e vira uma peça-chave dentro da econo-
mia da informação.

A partir da década de 70 houve uma maior associação entre a privacidade e 
informações inseridas em banco de dados, sendo cada vez mais relavante considerar 
o dilema em torno do uso de dados pessoais, afinal, um dado atrelado à esfera de um 
apessoa pode se inserir dentre os direitos da personalidade, caracterizando-se como 
uma projeção, extensão ou dimensão de seu titular (BIONI, 2019).

É necessário, porém, que se faça a determinação diferencial entre dado e infor-
mação. Explica-se como “dado” um fragmento de algo, um estado em potencial antes 
de ser transmitido, enquanto a “informação” enquadra-se no limite da cognição, havendo 
a depuração de seu conteúdo, e carregando um sentido instrumental (DONEDA, 2019).

Portanto, na sistematização dos bancos de dados, essas fontes são reunidas 
em um único sistema, passando a fornecer um perfil completo de um indivíduo. Nesse 
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contexto, as informações pessoais podem ser de um caráter nominativo (quando refe-
rentes a uma pessoa determinada), e não nominativo (que são dados não relacionados 
ou identificados referentes a pessoas determinadas). Por dados não nominativos tem-
-se, por exemplo, os dados estatísticos, que não podem ser diretamente relacionados 
com uma pessoa determinada (REINALDO FILHO, 2006 ). Nesse sentindo, os dados 
nomativos não ferem, a princípio, nenhum direito fundamental, pois são referentes a 
uma coletividade e podem ser utilizados.

Os dados nomativos, por sua vez, são os “não sensíveis” e os “sensíveis”, como 
os dados que podem ser atribuídos a uma pessoa (nome, estado civil) ou sua circuns-
tância de vida e intimidade (orientação sexual, raça, filiação partidária) (REINALDO 
FILHO, 2006). A diferença entre ambos se encontra a ideia de que, via de regra, os 
dados não sensíveis não geram dano ou risco de dano ao seu titular, podendo ser 
armazenados e utilizados, reservando-se ao titular o controle de sua existência e vera-
ciade, além de direito a um controle de utilização e retificação (ECHTERHOFF, 2010). 
No que consta aos dados sensíveis, estes são ligados à vida privada e intimidade do 
indivíduo, e têm o potencial de lesão e utilização discriminatória, devendo haver uma 
maior proteção jurídica (REINALDO FILHO, 2006).

De acordo com a construção e utilização de dados, especialmente numa época 
marcada pelo Big Data, revela-se difícil que as técnicas tradicionais de proteção jurídi-
ca possam ser suficientes para a tutela dos direitos elencados, pois é cada vez mais 
difícil que haja a individualização dos tipos de dados que os cidadãos poderiam contro-
lar e renunciar a sua coleta, especialmente no contexto estatal (SILVA, MELO, 2019).

Portanto, observa-se que a delimitação e definição de dados pessoais é fundamen-
tal porque a partir dela há a determinação do espectro de proteção a esses direitos, de 
forma mais ampla ou mais restrita. Com a visão da lupa tecnológica, tem-se que a inserção 
de dados pessoais do cidadão em bancos de informações é uma das grandes preocupa-
ções do Estado moderno, onde o uso da informática e a possibilidade de unificação de 
bancos de dados para controle permitem o conhecimento de inúmeras esferas de conduta 
pessoal. Dessa forma, os indivíduos se encontram em uma posição de extrema vulnerabili-
dade, pois a coleta de dados pessoais corre na esfera pública e na esfera privada, e muitas 
vezes sequer se sabe da existência de tal atividade, assim como não há meio eficaz de 
entender e determinar quais os resultados dessa coleta massiva (AGUIAR, 1995).

Foi na década de 70 que surgiram as primeiras leis exclusiva para proteção de 
dados pessoais, como a Lei Alemã de Hesse, que foi a primeira legislação local de 
proteção de dados pessoais, o Estatuto para bancos de dados de 1973 na Suécia, e 
o Privacy Act norte americano de 1974. O que essas leis têm em comum é que estão 
concentradas na questão de proteção de dados pessoais contra o abuso no seu arma-
zenamento, transmissão e modicação, marcadas pela ideia de que a coleta de dados 
pessoais realizada pelo Estado estaria ameaçando os direitos e garantias fundamentais.
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De modo geral, para esseas leis, o recolhimento, armazenamento e utilização 
de dados pessoais deve ser proibido a não ser que exista uma disposição legal de per-
missão ou consenetimento do titular dos dados, com a regulação de grandes centros 
de tratamento de dados. Ademais, existe uma necessidade intrínseca de balancea-
mento dos poderes estatais, haja vista que o grande centro de coleta de dados recai 
no Poder Executivo, e, sendo assim, este aumentaria de forma desproporcional seu 
poder, tendo em vista as informações as quais teria acesso.

Esses diplomas legislativos que demonstram uma preocupação com a criação 
de grandes bancos de dados informacionais (com foco no poder do Executivo), são 
chamadas de “leis de primeira geração”, haja vista que o núcleo destas leis era a 
concessão de autorizações para a criação de bancos de dados e de seu controle por 
demais órgãos públicos (DONEDA, 2019).

No entanto, elas esbarraram em algumas problemáticas referente ao modo 
como foram idealizadas. Sua redação estava envolta em princípios abstratos e amplos, 
e focavam basicamente no processamento de dados e uso de bancos de informações, 
e não em questões referentes especificamente à proteção de dados pessoais. Além do 
mais, eram dirigidas de forma concreta aos agentes diretamente responsáveis, sem a 
previsão do cidadãoem todo o ritmo do processo.

Desta forma, em pouco tempo essas legislações tornaram-se defasadas por 
serem muito amplas em seus princípios e muito específicas em seu processamento. 
As novidades tecnológicas e usos de diversos tipos de dados pessoais em setores 
diferentes do modelo público e privado determinaram o fracasso de proteção legal das 
leis de primeira geração. Desta forma, passa-se a entrar naquilo que é denominado de 
“segunda geração” das leis de proteção de dados pessoais, especialmente a partir de 
lei francesa de 1978, denominada de Informatique et Liberetés.

No que tange as legislações de segunda geração, estas deixam de colocar o 
modelo de processamento de dados em seu aspecto principal, e passa a considerar a 
privacidade e a proteção de dados pessoais como uma liberdade negativa, de modo a 
ser exercida pelo próprio cidadão.

Porém, em pouco tempo essas legislações esbarram em mais questões de or-
dem fática. O fornecimento de dados pessoais pelos cidadãos se tornava um requisito 
indispensável para vários serviços oferecidos pelo Estado, assim como também para 
sua participação na vida social, desta forma, as leis não foram suficientes para travar 
ou freiar o fluxo de informações não apenas dos agentes públicos, mas também dos 
atores privados que entraram na equação. Desta forma, uma negativa na concessão 
de dados pessoais, muitas vezes implica na sua exclusão de algum aspecto da vida 
social (DONEDA, 2019).

Nesse contexto nasce a terceira geração de leis de proteção de dados pes-
soais, especialmente na década de 80, as quais não se fechavam apenas em garantir 
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o consentimento do tratamento de dados, mas também na garantia de uma efetiva 
liberdade, observando de forma significativa a complexidade de uso dos dados pes-
soais, em uma era que estava começando a ser dependente da internet. O marco das 
leis de terceira geração é a decisão do Tribunal Constitucional Alemão que consagrou 
a tutela da autodeterminação infromativa.

Na decisão do tribunal em 1983, o mesmo constatou que não existiam mais 
dados insignificantes, determinando que os sujeitos devam ter liberdade para dispõr 
acerca de suas informações pessoais. Essa garantia constitucional foi firmada pelo Tri-
bunal Alemão em uma ação ajuizada contra o recenseamento geral da população que 
fora determinado pela Lei do Censo de 1983. Segundo a referida lei, os dados sobre 
profissão, moradia e local de trabalho dos cidadãos deveriam ser disponibilizados ao 
Estado para determinar questões relativas ao censo populacional e cruzar informações 
com os banco de dados já existentes. (COELHO, 2020).

Segundo o Tribunal, com a ajuda do processamento eletrônico de dados, infor-
mações detalhadas sobre uma pessoa podem ser ilimitadamente armazenadas, cru-
zadas e consultadas a qualquer momento, de forma a ter um quadro de personalidade 
praticamente completo, sem que a pessoa atingida possa controlar sua exatidão ou 
seu uso, ampliando as possibilidades de consulta e influência que podem atuar sobre 
o comportamento do indivíduo. Desta forma, ao indivíduo cabe a garantia da liberdade 
de decisão sobre as ações relacionadas ao uso de seus dados, e ao controle das mes-
mas. A decisão foi reconhecida com base no direito geral da personalidade, determina-
do na Grundgesetez, onde “o livre desenvolvimento da personalidade pressupõe, sob 
as modernas condições do processamento de dados, a proteção do indivíduo contra 
levantamento, armazenagem, uso e transmissão irrestritos de seus dados pessoais, 
assegurando, assim, a proteção à autodeterminação informativa” (COELHO, 2020).

A internet se consubstancia na base tecnológica para a nova forma organizacio-
nal na Era da Informação. Por essa nova forma, temos que seria exatamente a rede. 
Por rede, entende- se não apenas no sentido técnico da palavra, mas sim, de forma 
mais abrangente, no sentido de conexão, inclusive, falando de interconexão subjetiva 
entre pessoas.

A procura por conexão social é uma prática de sobrevivência evolutiva. Sempre 
houve a busca de viver entre iguais, e de extrair dessas convivências, laços afetivos. Com 
a internet, essa conexão tornou-se cada vez mais fácil, e cada vez mais rápida, quase 
que instantânea. Não é difícil, portanto, perceber que não havia nenhum modo pelo qual 
os potenciais da internet não se achassem em pleno desenvolvimento, na sociedade. A 
internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de 
muitos com muitos, num momento escolhido, em escala global (CASTELLS, 2000).

A velocidade da transformação fez com que ficasse difícil de prever as mudan-
ças estruturais que ocorreriam com a internet disseminada em escala mundial, e com 
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tanto alcance. A projeção do futuro, por vezes se baseava em uma distopia dissociada 
da realidade, mais parecida com os livros de ficção científica. O grande diferencial da 
tecnologia, especialmente de uma tecnologia informacional como a internet, é que não 
existe um momento de ruptura, um momento de transformação que seja palatável. En-
quanto se espera por um momento específico que mudança, ele já aconteceu, e está 
indo em direção a um novo modelo.

Portanto, até se perceber o que estava acontecendo, as práticas determinadas 
no presente capítulo, já estavam enraizadas no cotidiano digital, sem que a maioria das 
pessoas pudesse analisar o real perigo das novas práticas. Em linhas anteriores já foi 
explicado o conceito de “capitalismo de vigilância”, no entanto, faz-se necessário voltar 
novamente ao assunto, a fim de determinar um quadro mais amplo acerca do uso dos 
dados pessoais para fins de mercado, e os perigos dessa utilização, demonstrando a 
importância da proteção de dados pessoais.

Como já retratado, o termo “capitalismo de vigilância” tem suas origens mais 
determinadas, nas pesquisas de Shoshana Zuboff. Para essa estudiosa, o diferencial 
dessa nova faceta do capitalismo, é exatamente o fato de usar o comportamento hu-
mano (e não a mão de obra) como meio de produzir lucro e controle de mercado. O 
modo mais claro de fazer isso, é por meio de tecnologias digitais, onde se vigia e prevê 
o comportamento humano, tendo bases, portanto, para, com esses dados, modificá-lo.

O diferencial nesse modelo é justamente o uso de dados dos usuários (geral-
mente a captação de dados é feita de forma não clara), para que haja uma padroni-
zação, um modelo preditivo de comportamento, a fim de, ao mesmo tempo, saber 
exatamente qual o hábito de determinada pessoa, e poder manipulá-lo, ao ponto de 
modificar esse mesmo hábito, com fins determinados.

É importante frisar que o capitalismo de vigilância não significa tecnologia. Mui-
tas vezes, a captação de dados é colocada como pressuposto para que determinada 
tecnologia ou determinado produto, funcione, porém, o que se coloca aqui, como ca-
pitalismo de vigilância, é uma norma forma de mercado, mas que não encontra vida 
fora da tecnologia, mas não é “a” tecnologia em si. Imperativos comerciais não são a 
mesma coisa que necessidades tecnológicas.

Portanto, usando movimentações tecnológicas como, por exemplo, a análise 
massiva de dados (big data), essa forma de capitalismo busca predizer e modificar o 
comportamento humano, como forma de produzir lucro e controle de mercado, não 
apenas impondo a informação, mas também produzindo a informação em escala 
massiva.

As primeiras facetas da hegemonia e controle de mercado que começam a se 
delinear, podem ser vistas de forma concreta, levando em consideração o Google, 
considerado como percussor desse novo movimento, como exemplo. De acordo com 
o projeto Atlas of digital hegemony, que desenvolve um estudo acerca do controle 



PODE UM ROBÔ JULGAR? 75

digital, o gigante do mecanismo de buscas, é o mais usado em quase todos os países 
do mundo, com exceção da China.

Aqui, demonstra-se um aspecto especial dessa nova sistemática, que é justa-
mente a busca pela hegemonia. Se algo se torna o status quo informático, ele adquire 
o potencial de coletar mais dados, operando de forma a capturar todo aspecto do 
cotidiano de uma pessoa, a qual, muitas vezes, submete de forma “voluntária” (aqui 
a expressão encontra-se em aspas, visto que a submissão é voluntária, porém o uso 
dos dados muitas vezes encontra-se obscuro, por isso não se pode dizer que existe 
uma voluntariedade completa) por meio das redes sociais.

E o que acontece com esses dados? Eles podem ser coletados em prol da 
própria rede em si, como o Google sabendo seus hábitos de pesquisa e moldando os 
resultados das buscas para algo mais apelativo, como também podem ser vendidos 
a terceiros, com fins comerciais. Ou, ainda de forma mais assustadora, entregue a 
agências governamentais, como por exemplo, serviços de inteligência.

Essa nova lógica é sedutora, e muito mais difícil de ser detectada, visto que ela 
explora as necessidades de forma muito concreta, promovendo informação ilimitada e 
maneiras de antecipar o que as pessoas querem, de forma fácil e simples, sendo que 
esse novo mercado é uma lógica diferenciada, onde a vigilância e os padrões compor-
tamentais são transformados em lucro (ZUBBOF, 2019).

O capitalismo de vigilância se baseia em uma assimetria de conhecimento. Pela 
primeira vez, há maneiras possíveis de se obter uma enorme quantidade de dados so-
bre determinadas pessoas, processar, analisar, padronizar e prever comportamentos 
de acordo com esses dados. No entanto, não é apenas para o mercado que esses da-
dos são usados. Com a previsão de padrões comportamentais, surge uma maneira de 
ter o controle deles, e modificá-los, de forma que não há nem a percepção do que está 
acontecendo. O que pode comprometer até mesmo a ideia de democracia, visto que 
os dados podem ser manipulados em prol de um fim comercial, e até mesmo político.

Uma das principais polemicas a colocar um holofote sobre como os dados dos 
usuários são capturados, refere-se ao escândalo do Facebook e da empresa Cambrid-
ge Analytica. A empresa referida teria usado dados disponíveis na rede social, a fim de 
traçar perfis de eleitores nos Estados Unidos. No entanto, foi noticiado que os dados 
usados foram obtidos de forma ilegal.

Em 2014, um teste de personalidade inofensivo, teve sucesso na rede social. 
O funcionamento é bem simples: os usuários, ao realizar o teste, dentro da platafor-
ma do Facebook¸ dava permissões para que ele acessasse alguns dados. O grande 
problema começa a partir do momento que não se dá uma atenção especial para o 
tipo de acesso que determinado programa ou aplicativo pede. Assim como os termos e 
condições, os acessos de terceiros contém fatos que, se fossem mais públicos, prova-
velmente não seriam permitidos por todos.
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No caso em questão, o teste requisitava acesso não apenas aos dados de 
quem o fazia, mas também de toda a rede de contatos do usuário. Nesse contexto, 
esses dados foram vendidos para a empresa Cambridge Analytica, de forma que ela 
agora detinha informações sobre cerca de 50 milhões de pessoas que se encontravam 
com cadastro no Facebook. De porte desses dados, a empresa conseguiu realizar a 
análise e traçar padrões psicológicos, criando uma campanha digital hiper-segmenta-
da para seus clientes, especialmente o que viria a ser o presidente norte-americano, 
Donald Trump, oferecendo aos eleitores, publicidade distribuída no Facebook em for-
ma de anúncios patrocinados no feed.

Desta forma, pode-se apresentar que, pela primeira vez, tem-se registro de 
uma mudança específica em uma manipulação eleitoral, por meio da captura de dados 
e projeção de perfis. Ao levarmos em consideração que as eleições, consubstanciadas 
pelo ato de votar, é um dos pilares de um Estado democrático, quando se está diante 
de uma forma de alienação sorrateira, com base em uso de dados que nem ao menos 
foram coletados de forma pública e consentida, tem-se que a própria esteia democrá-
tica se encontra em risco.

A sociedade se encontra muito atrasada em relação à essa nova forma de ex-
ploração, especialmente porque ela é seduzida no contorno da facilidade e da indivi-
dualidade de seus produtos e serviços. Tão importante quando uma questão de saber 
o que está acontecendo, deve- se cuidar para que o véu da facilidade caia, e que seja 
demonstrado que a própria individualidade e autonomia comportamental estão sendo 
colocadas em risco, tudo isso pela facilidade de ter um produto específico em uma 
propaganda já direcionada.

Aos poucos existe um movimento de contenção de danos. Há uma importância 
maior no cenário mundial a respeito da proteção de dados individuais. Esse assunto 
será tratado com mais profundidade no capítulo posterior, quando irá haver uma incur-
são de proteção social nessa nova sistemática.

A datificação da sociedade não remete apenas a uma nova forma de capitalis-
mo, mas também a uma nova forma de colonialismo. Essa nova ordem cria a depen-
dência de plataformas, as quais usam os dados para continuar a recriar o círculo de 
dependência, assim como uma nova forma de descriminação social.

Se no passado os impérios definiam seu controle por meio da ocupação de 
rotas e matérias-primas, a nova forma de dominação é por meio do uso da tecnologia, 
dados e poder computacional. Muito se fala acerca dos dados serem o novo “petró-
leo”, no entanto, diferentemente do combustível fóssil, a extração de dados é feita de 
maneira muito menos definida e contornada. Na verdade, muitas vezes nem existe o 
conhecimento de que essa extração está ocorrendo.

A luta entre controle e liberdade não é nova, mas diferentemente do passado, 
não existe a noção de que não há liberdade na internet, até o momento de ela deixar de 
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existir completamente, posto que todas as engrenagens rodam de modo encoberto. E 
não apenas isso, mas, dessa vez, os donos do poder não se encontram em Impérios e 
Países, mas sim em empresas. A colonização ocorre precipuamente no Vale do Silício, 
e até mesmo os Estados estão sob controle do poder tecnológico de poucos. Nesse 
momento de dominação global, existe a penetração em governos, em movimentos dos 
cidadãos, em predição de comportamentos de todos que se encontram, de alguma 
forma, conectados. E se a tendência é a conexão global, então pouco se pode fazer 
para mudar esse cenário, a não ser que as atitudes comecem a ocorrer agora.

Sartre (1968) define o colonialismo enquanto sistema econômico, atuando con-
forme os interesses e necessidades, com objetivos d explorar os recursos sociais e 
naturais da colônia, em benefício do colonizador. É um dos parâmetros da colonização 
também, impor os parâmetros de diferenciação e hierarquia, além da ideia de que há 
uma necessidade da colônia, em ser colonizada. Explica-se: com a ideia de hierarquia, 
pressupõe o fato de que existe um poder maior (no caso, o ator explorador). Incutindo 
essa ideia, ajuda a conceituação de que existe algo em troca, como por exemplo, aju-
dar a construir casas em prol de uma extração de recursos minerais em determinada 
localidade. Há uma falsa percepção da realidade.

Quando tratamos dos ambientes digitais, percebe-se que não é muito diferente. 
Os recursos de dados são extraídos de forma exploratória, manifestando-se em uma 
conotação de controle. O colonialismo digital comina as práticas predatórias extrativis-
tas, com a quantificação abstrata da internet (COLDRY, 2018), criando uma situação 
de dependência.

A extração de forma racional trata a extração de dados de maneira que não há 
valor na mesma, é apenas um compartilhamento, operando na sociedade ao ponto 
de apresentar que as pessoas se beneficiam dessa manifestação na rede. Ou seja, 
não existe nada de ruim no fato de uma pessoa compartilhar sua localização, sendo 
que ela irá se beneficiar com um cupom de desconto para almoçar em um local perto 
de onde esteja, por exemplo. É justamente nesse contexto que o colonialismo digital 
entra em seu terreno mais perigoso: porque não é tão perceptível. Pode-se perceber 
que as florestas estão acabando, mas é muito mais difícil de descobrir que existe uma 
manipulação comportamental pelo uso de dados extraídos de uma plataforma digital.

Os principais atores do colonialismo de dados (ou colonialismo digital) podem ser 
denominados de “setores de quantificação social”, que sãos as corporações envolvidas 
em capturar o dia a dia e transformar em dados quantificados que são analisados a fim 
de gerar lucro (COLDRY, 2018). Podemos citar empresas como Amazon, Facebook e 
Google no ocidente, e grandes como Baidu e Alibaba no oriente, mais precisamente na 
China. Apesar de haver essa divisão entre oriente e ocidente, percebe-se que ela não 
se mantém de forma essencial, visto que, basicamente, essas empresas atuam em to-
dos os locais, em virtude da falta de fronteiras quando se fala em atuação pela internet.
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As grandes corporações, detentoras das fronteiras tecnológicas, usam todas 
as ferramentas à sua disposição para centralizar os serviços de internet, vigiar seus 
usuários, processar seus dados, e usar esses mecanismos para fazer com que es-
ses continuem reféns de seus serviços. A população, por sua vez, se encontra pouco 
preocupada com essa questão, posto que concorda com esses abusos, visto que, em 
contrapartida, utiliza serviços gratuitos e que melhoram sua experiencia.

Essas Big Tech conseguem reunir características que impedem que mais atores 
consigam adentrar nesse cenário: primeiro, recursos e materiais (como servidores e 
controle de cabeamento, por exemplo), e o recurso intelectual à tecnologia de ponta e 
às melhores mentes capacitadas para lidar com ela. Ademais, também a política inter-
nacional, como também as engrenagens jurídicas, funcionam em prol do poder ativo, 
fazendo com que seja muito difícil se livrar do giro dessa roda, haja vista a limitação de 
capacidade de pesquisa e inovação.

As grandes empresas vêm os países subdesenvolvidos como o grande mercado 
em expansão. Geralmente adentram neste cenário, utilizando-se de um plano de fundo 
social, como por exemplo, o caso do Free Basics, serviço do Facebook. No contexto, 
a empresa disponibilizou o conceito de conectividade às pessoas que não poderiam 
ter acesso à isso. Criaram suas próprias redes e servidores em países que não tinha a 
infraestrutura necessária, e ofereceram o serviço de finalmente, conectar às pessoas 
a uma nova era. No entanto, o que realmente existe é uma captura massiva de dados 
(que se transformam em análise comportamental), além de conteúdo direcionado. As 
pessoas não veem uma internet livre, mas sim uma rede com conteúdo pré-definido, 
o que pode mudar drasticamente a forma de ver o mundo. Um mundo pelos olhos das 
grandes corporações, permitindo novas formas de exploração e subordinação.

Portanto, é mais do que necessário observar a necessidade de superação de 
uma ordem conceitual e partir para implementação de modelos de tutela dos dados 
pessoais que visem a proteção de acordo com os parâmetros de uma nova realidade. 
Como dito em linhas anteriores, a primeira tentativa de elaborar um sistema de pro-
teção de dados em um país europeu foi em 1970 com a Lei Alemã de Hesse. Desse 
momento até os dias atuais, passaram-se por várias modificações no modo como a 
proteção de dados é tutelada em matéria normativa, principalmente tendo em vista o 
fenômeno tecnológico.

Em 1978 a OCDE elaborou um modelo normativo que dizia respeito ao tráfego 
internacional de dados, que resultou na Guidelines on the Protection of Privacy and 
Transborder Flows of Personal Data (Diretrizes em Proteção da Privacidade e Tráfego 
Transfronteiriço de Dados – em tradução livre), o qual estabelece uma série de parâ-
metros para regular a proteção de dados nesse contexto. Outro importante projeto nor-
mativo é a Convenção para a Proteção de Indivíduos com Respeito ao Processamento 
Automatizado de Dados Pessoais de 1981 do Conselho da Europa, também conhecida 
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como Convenção de Strasbourg, a qual entendeu que a proteção de dados é um tema 
de direitos humanos (DONEDA, 2019).

No entanto, um dos mais importantes documentos normativos referente a pro-
teção de dados é o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) de 2018, que 
inaugura um novo paradigma mundial na proteção de dados pessoais, colocando dire-
tamente essa tutela como proteção de direitos humanos e pressuposto do estado de-
mocrático, sendo necessariamente um regulamento modelo, onde diversas iniciativas 
no contexto europeu são espelhadas em busca de padrões normativos e uniformes. O 
Regulamento busca se adequar a um novo cenário no contexto de tecnologias globais 
e serviços que usam a internet como base de suas operações, determinando de forma 
mais expressiva os conceitos de coleta, processamento, transferência, vazamento de 
dados, dados sensíveis, direito ao esquecimento, determinação de uma Autoridade de 
Proteção de Dados Pessoais e corroborando uma robusta proteção de dados na estru-
tura europeia (POLIDO, ANJOS, BRANDÃO, MACHADO, OLIVEIRA,2018).

A GDPR pode ser considerada como uma “Carta Magna” da proteção de dados 
pessoais, inaugurando o conceito da necessidade de uma diretriz robusta e principioló-
gica acerca do assunto. A aplicação do Regulamento é bastante ampla, e exigindo um 
rigoroso tratamento em relação ao uso dos dados, a responsabilidade de maneira soli-
dária em relação ao mau uso ou vazamento de dados pessoais, e necessidade de téc-
nicas de proteção, como criptografia, além da criação de um profissional específico para 
exercer a função de Oficial de Proteção de Dados, que seria o Data Protection Officer.

A estrutura da GPDR influenciou outras normativas no mundo, e no Brasil po-
de-se perceber que a Lei Geral de Proteção de Dados segue um formato semelhante 
àquele da GDPR. Sancionada em 2018, entrando em vigor em setembro de 2020, a 
Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras para a garantia da privacidade dos 
dados e informações no contexto brasileiro. Com a promulgação da Lei 13709/2018, 
entende-se a privacidade como o direito de manter o controle sobre as próprias in-
formações e de determinar as modalidades de construção da própria esfera privada 
(RODOTÀ, 2008).

A LGPD tem um caráter principiológico forte, determinando, por exemplo que a 
coleta ou armazenamento de dados pessoais deve observar a finalidade, adequação, 
necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, 
não discriminação, responsabilização e prestação de contas (artigo 6º), além de trazer 
um rol expressão para hipóteses onde poderá ser realizado o tratamento de dados 
pessoais. Ademais, determina uma gama de direitos do titular e condiciona ao consen-
timento do usuário o tratamento de alguns dados pessoais, manifestando o princípio 
da autodeterminação informativa.

A legislação também diferencia aqueles que são os dados pessoais sensíveis, 
determinando que os mesmos devem ser tratados de forma diferente de outros dados 
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pessoais, com muito mais cautela, assim como os dados de crianças e adolescentes. 
Instrumentos de garantias de direitos do titular também são apresentados na lei, como 
a possibilidade de tutela do Poder Público, assim como pedido da mesma à Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados, com possibilidade de multa aos estabelecimentos que 
não estiverem em acordo com a legislação.

Desta forma, falando em linhas breves, percebe-se que o Brasil se inspirou no 
modelo normativo da GPDR para a criação de uma estrutura normativa de proteção 
de dados que tem uma base principiológica ampla, colocando a proteção de dados 
como um direito fundamental, um direito humano, e alçando o indivíduo a um papel de 
protagonismo no que diz respeito ao tratamento de dados, consagrando o princípio da 
autodeterminação informativa nesse contexto.



PODE UM ROBÔ JULGAR? 81

4.  A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PODER JUDICIÁRIO: TECNOLO-
GIA E ACESSO À JUSTIÇA

4.1.  CONFLITO, MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CON-
FLITOS E ACESSO À JUSTIÇA

O conflito, sendo analisado em seu significado formal, é um substantivo que 
reflete a falta de entendimento entre duas ou mais partes, significando, também “cho-
que” ou “enfrentamento”. A humanidade sempre foi rodeada de conflitos, sejam eles 
grandes ou pequenos, externos ou internos. De forma primitiva, esses choques eram 
resolvidos mediante a utilização de força bruta, até que as sociedades resolveram pro-
curar caminhos diversos para solucionar seus problemas.

Quando surge um conflito, as relações sociais tornam-se prejudicadas. Existem 
diversas formas de se resolver um conflito, e a depender do modo relacional entre os 
indivíduos que integram os polos da equação, existes soluções mais recomendadas. A 
exemplo, em relações continuadas, onde existe um vínculo pretérito e existe a preten-
sa vontade na continuação desse vínculo (a exemplo de relações familiares), deve-se 
preconizar para que não exista um rompimento abrupto, com o emprego de métodos 
que visem explorar profundamente os interesses em jogo, o fortalecimento do diálogo, 
o restabelecimento da relação, e o empoderadamento das partes, a fim de gerir ade-
quadamente o conflito (SANTOS, 2018)

Quando as relações têm duração no tempo, e as partes estão em contato per-
manente, a solução de um conflito deve ter em vista a preservação dessa relação já 
existente, determinando a “justiça coexistencial”, pois o aspecto comum das pretensões 
resistidas que são levadas corriqueiramente ao Poder Judiciário, não se avilta como o 
melhor meio de pacificação das partes inseridas nesse contexto (WATANABE, 2014).

Manter relacionamentos sociais duradouros é um desafio, especialmente no 
mundo moderno, onde existe a fragilização dos relacionamentos humanos, o enfraque-
cimento das comunicações, a perda da autonomia individual e social, e a banalização 
das práticas de violência. Assim, é necessário que se faça um trabalho para modificar 
essa tendência, com o restabelecimento dos vínculos e o empoderamento dos indiví-
duos para o exercício de sua autonomia. (SANTOS, 2018).

Sobre as técnicas de composição de litígios, existem três possibilidades de re-
solução (ALCALÁ-ZAMORA E CASTILLO, 2000): a autotutela, a autocomposição, e o 
processo.

No que consta à autotutela, esta é reconhecida como uma técnica primitiva, que 
utiliza o emprego da força a fim de preservar ou restabelecer uma situação. De forma 
geral, nos países democráticos e nos Estados de Direito, é vedada de forma geral, 
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sendo possível em caráter extremamente excepcional, para situações que exijam uma 
reação imediata.

Sobre a autocomposição, ela pode ser considerada como o meio de resolução 
que é construído pelos próprios atores que fazem parte daquela relação. Pode recair 
em um sacrifício de interesses unilateral ou bilateral. Exemplos de autocomposição in-
cluem a renúncia, o reconhecimento à prestação e a transação (CARNELUTTI, 2000), 
sendo um esforço exclusivo das partes ou por intervenção de terceiros facilitadores.

A última das formas analisadas, é o processo, que se consubstancia em uma 
forma de heterocomposição, de natureza judicial ou arbitral. O seu traço mais mar-
cante, é o poder atribuído a terceiro para solver o conflito das partes envolvidas, pela 
prática ordenada de atos, decidindo a lide de forma imperativa (CARNELUTTI,2000).

O acesso à justiça, dentro do contexto jurídico brasileiro, é uma garantia consti-
tucional, que se encontra insculpida nos moldes do artigo 5º, XXXV da Carta Magna, 
sendo, portanto, um método universal de resolução de conflitos. O processo desen-
volve-se sob o manto do devido processo legal, assegurando às partes o exercício de 
seus poderes e garantias, determinando o correto exercício da jurisdição. Desta forma, 
não existe nenhum litígio que se encontre dentro das possibilidades jurídicas, que não 
possa ser resolvido pela via do processo.

Caso as partes sejam capazes e o litígio verse sobre direito patrimonial disponí-
vel, elas podem convencionar que a resolução seja realizada por meio de arbitragem, 
por um árbitro, ou tribunal arbitral. No Brasil, o regramento da arbitragem encontra-se 
condensado em uma lei própria, denominada de Lei de Arbitragem.

Portanto, inserem-se aqui as possíveis formas de resolução de conflitos no con-
texto de uma sociedade organizada perante os ditames do Estado de Direito, e seguin-
do uma lógica democrática.

Segundo Bauman   (2013),   a   “vida   líquido-moderna”   é   marcada   por   
uma transitoriedade universal, onde nada no mundo é destinado a durar, com laços 
precários, que duram o tempo necessário apenas para atingir uma satisfação volátil, 
e a descartabilidade, que antes era adstrita aos bens de consumo, passa a ser uma 
característica levada também aos critérios relacionais. Desta forma, preconizar por 
uma ideia de resolução de conflitos que seja adstrita à percepção clássica de lide é 
determinar ainda mais a degradação dessas relações sociais.

Nesse contexto, existe também uma manifestação na má administração de re-
solução de conflitos pela sociedade global, em virtude de alguns fatores como o agi-
gantamento do Poder Judiciário, a crise da administração da justiça em dar uma tutela 
adequada, e a gestão inadequada dos conflitos (MOURA, 2019)

O Poder Judiciário adquire uma imagem que salta à moldura, e detém um pro-
tagonismo no sistema moderno. É o que Boaventura de Souza Santos (2011) chama 
de “expansão global do Poder Judiciário”, determinando que existe a centralização da 
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ideia do direito no sistema judicial, a fim de efetivar não apenas a vida coletiva demo-
crática, mas também a necessidade de sua intervenção para dirimir todos os conflitos.

Portanto, exige-se a presença do Poder Judiciário para interferir em vários cam-
pos fundamentais, como na garantia de direitos, no controle da legalidade e do abuso 
de poder, e na judicialização da política. Apesar de haver a necessidade de um Judi-
ciário forte, especialmente em países marcados por graves crises de corrupção como 
as democracias latino-americanas, esse contexto do ativismo judicial esvazia a auto-
nomia política não apenas dos demais poderes, como também da própria sociedade, 
no que se refere à gestão de seus próprios conflitos.

Os conflitos apenas deveriam se reportar ao Estado para julgamento apenas 
se houvesse a impossibilidade de autocomposição, especialmente no que constam os 
conflitos que são atinentes à vida e a à intimidade privada. O Poder Judiciário não pode 
se consolidar como instância primária de administração de problemas, pois subverte a 
própria característica da lógica jurisdicional de ter um caráter subsidiário. Ademais, le-
gitima também a afirmação antidemocrática em que o Estado se verifica como o agen-
te legitimador da ordem, possuidor de um saber e poderes absolutos (MOURA, 2019).

A democracia deve ser entendida como algo além da política, e até mesmo além 
do social, pressupondo o direito fundamental do homem à criatividade, e de imaginário 
sem policiamentos, com autonomia, a fim de permitir a abertura para o novo (WARAT, 
2004).

Levando para a determinação do que se insere as linhas apontadas, é remover 
a responsabilidade padrão de colocar o Estado como único meio possível de se resol-
ver um conflito, e restaurando a autonomia de uma gestão social.

Portando, a prática de mediação pode ser entendida como uma manifestação 
dessa ideia de recuperar a autonomia individual. E de fato, não é uma prática nova. Faz 
parte de culturas como as judaicas, cristãos, budistas, tradições indígenas (MOORE, 
1998). Os chineses já praticavam a mediação séculos antes de Cristo pois o processo 
era considerado desonroso, e um atentado contra paz social. Os conflitos deveriam ser 
dirimidos de acordo com o compromisso, a conciliação, a negociação entre as partes 
(RODRIGUES JÚNIOR, 2006).

No Brasil, a manifestação de procedimentos específicos para resolver as dispu-
tas de modo pacifista surge em 1827, com a figura do Juiz de Paz. Escolhidos pelos 
votos populares, eles solucionavam pequenos conflitos de forma simples, especial-
mente em zonas longe dos grandes centros. Já em 1876, a Consolidação das Leis 
do Processo determinava que “nenhum processo poderia começar sem a tentativa de 
conciliação perante o Juiz de Paz” (CAVALCANTI, 2009).

No entanto, durante o regime republicano, ao invés de ocorrer o fortalecimento 
dessa resolução alternativa, houve o desenvolvimento do modelo de justiça tradicio-
nal, preconizado pela natureza contenciosa, levando a uma manifestação primária da 
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presença do Poder Judiciário na resolução de conflitos, mesmo com a análise de que 
o sistema judiciário é moroso, complexo e menos acessível à população, gerando uma 
frequente insatisfação aos jurisdicionados.

Existiu um vazio legal que perdurou por muito tempo, no que se refere à reso-
lução de disputas por meios fora do Poder Judiciário, o que aumentava ainda mais a 
distância do uso de alternativas, em virtude da insegurança da efetividade de suas 
decisões. Em 2015, foi aprovada a Lei de Mediação (Lei 13.140/2015), que, aliada à 
Resolução 125 do CNJ, e do sistema disposto no Novo Código de Processo Civil, tor-
nam-se um verdadeiro microssistema de métodos consensuais de solução de conflitos 
(GRINOVER, 2016).

Desta forma, começa-se a observar a necessidade de uma mudança paradig-
mática no que tange à manifestação das resoluções de conflitos dentro de uma esfera 
social. Os problemas relacionados ao Poder Judiciário (a sua morosidade e complexi-
dade) não são os únicos motivos pelos quais deve-se procurar um meio diverso de 
se resolver os conflitos.

Como foi escrito anteriormente, a autocomposição dos conflitos é uma verda-
deira esfera da autonomia privada e da democracia, retirando o poder estatal do papel 
de protagonista, e colocando o indivíduo como agente da resolução de problemas.

Apesar da benesses de meios alternativos de resolução de conflitos, levar o 
litígio para uma solução judicial ainda é um dos caminhos mais procurados, especial-
mente dentro do enfoque do Poder Judiciário Brasileiro, o que é demonstrando pelo 
relatório “Justiça em Números” do Conselho Naciona de Justiça, documento de com-
pila dados acerca da justiça no Brasil.

O Brasil atualmente conta com uma força de trabalho (entre magistrados, ser-
vidores e auxiliares) de 446.142 pessoas dentro do Poder Judiciário. O tempo médio 
para que seja dada uma sentença em um processo no primeiro grau é de um ano. O 
tempo médio de uma execução extrajudicial de seu início até a sentença é de cerca de 
sete anos e nove meses. Anualmente são vinte milhões de novos processos na Justi-
ça Estadual. A despesa total anual na Justiça Estadual brasileira é de 57.330.927.222 
bilhões de reais (CNJ, 2020), segundo os dados disponibilizados pelo CNJ em seu 
relatório anual “Justiça em Números”

Os números são mais do que assustadores e demonstram uma litigiosidade ex-
cessiva dentro do Judiciário. A luta é pela redução dessa procura ao Poder Judicário, 
com uma campanha de informação acerca dos meios alternativos de resolução de 
controvérsias, mas, de forma concomitante, também se busca uma maior efeciência 
dentro da máquina judiciária.

Sobre a busca de uma eficiência maior dentro do Poder Judiciário é que se ob-
serva um terreno muito fértil para a construção de práticas que envolvam a tecnologia 
para ajudar nessa busca. Nesse contexto, já existem diversos programas que utilizam 
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a Inteligência Artificial no âmbito dos tribunais, de modo que exista um foco na melhora 
da performance a fim de executar determinada tarefa e diminuir não apenas o tempo 
para realizar os procedimentos, como também para diminuir o risco de erro humano. 
A maioria das iniciativas está voltada para a classificação de um modo supervisionado, 
ou seja, há intervenção humana que avalia a resposta da máquina de acordo com os 
dados fornecidos, porém, existem outras iniciativas que estão sendo aventadas, como: 
auxiliar a elaboração de textos jurídicos, indentificar classe assunto do processo a 
partir da petição inicial, realizar movimentos processuais...(MELO, 2020).

A maior demonstração da realidade do uso de Inteligência Artificial no Poder 
Judiciário Brasileiro está na Resolução 332 de 2020 do CJN, a qual dispõe acerca da 
ética, transparência e a governança na produção e no uso de IA no Poder Judiciário.

A resolução é clara em legitimar o uso dessas solução dentro do Poder Judiciá-
rio, influindo que as mesmas podem contribuir com a agilidade e coerência do proces-
so de tomada de decisão, visando promover o bem estar dos jurisdicionados e a presta-
ção equitativa da jurisdição, bem como descobrir métodos e práticas que possibilitem 
a consecução desses objetivos. Ainda dentro do contexto legal, argumenta-se que o 
desenvolvimento, a implatação e o uso da IA deve observar os direitos fundamentais, 
buscando garantir a segurança jurídica e colaborar para que o Poder Judiciário respei-
te a igualdade de tratamento de casos.

Também é interessante frisar que a resoluçao do CNJ tem um capítulo exclusivo 
para falar acerca da eliminação do viés descriminatório no modelo de IA, e na publici-
dade e transparência, incluindo a documentação de riscos identificados.

Percebe-se, portanto, que o Poder Judiciário encontra-se em uma posição de 
vanguarda no que tange a adoçao de medidas relacionadas aos projetos de inovação. 
Entre as iniciativas pode-se citar a plataforma Sinapses, que foi desenvolvida em uma 
parceria entre o CNJ e o Tribunal de Justiça de Rondônia. O sistema foi criado com o 
objetivo de dar celeridade aos processos, e no âmbito do TJRO, vem sendo aplicado 
para automatizar tarefas repetitivas, por meio de ferramentas como predição do tipo de 
movmento processual, gerador de texto, e demais funcionalidades.

Outro projeto relevante é o VICTOR, a ferramenta de IA do Supremo Tribunal 
Federal, a qual está sendo preparada para realizar a leitura de todos os recursos ex-
traordinários que sobem para o STF, e indentificar quais estão vinculados a determi-
nados temas de repercussão geral.

Além desses projetos, muitos outros estão em execução dentro do cenário do 
Poder Judiciário brasileiro, todos eles voltando-se à efetividade do Judiciário, e à di-
minuição de tarefas repetitivas. Nota-se, portanto, que a indicação de sistemas auto-
matizados para realização de deteterminadas tarefas tem um grau de prioridade alto, 
especialmente em um país com um índice de litigiosidade excessiva como Brasil. No 
entanto, será que o sistema jurídico brasileiro engloba a ampliação da IA para não 
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apenas triagem e eficiência de tarefas automáticas, mas sim, situações mais comple-
xas, como o proprio ato de julgar?

O uso da tecnonologia de machine learning é crucial para projetos dessa en-
vergadura. Apesar de já falado no primeiro capítulo, deve-se fazer uma breve retros-
pectiva em relação ao termo. O aprendizado de máquina é novidade no campo do 
Direito, apesar de não o ser em outras áreas, e é usado para referir-se a algoritmos 
que aprendem a partir de dados e fazem predições. Nas técnicas de machine learning, 
os programas aumentam seu desempenho a partir de processos de tentativa e erro, 
ajustando as suas organizações de acordo com seu modelo de processamento. Em 
uma rede neural artificial, esse processo ocorre através da manipulação de pesos e 
vieses, onde cada neurônio artifical possui um viés (valor mínimo) de ativação e se 
conecta a todos os neurônios da camada seguinte. Para o mesmo ser ativado, o input 
recebido deve estar acima de um determinado valor, gerando um output que ativa o 
próximo neurônio, em cascata (BOEING, ROSA, 2020).

Nesse modelo de aprendizado de máquina, não é necessário a especificação 
de um modelo prévio, e os padrões que o algoritmo encontra não seguem necessa-
riamente os padrões lógicos e racionais do ser humano, e nem as relações causais do 
mundo real, portanto, os algoritmos se tornam uma verdadeira “caixa preta”, pois o 
mesmo transforma uma série de valores de entrada em valores de saída através de 
um processo de otimização na utilização dos dados analisados, porém não se tem ob-
jetivamente todas as redes que levaram àquele output. Portanto, é muito importante 
analisar exatamente as relações que foram levadas em consideração pelo algoritmo, 
e determinar um modo de auditar as suas inferências.

4.2.  PODE UM ROBÔ SER CAPAZ DE JULGAR? UMA ANÁLISE DA 
POSSIBILIDADE DE DECISÕES AUTOMATIZADAS DENTRO DO PO-
DER JUDICIÁRIO, SOB OS PARÂMETROS DA LINGUAGEM JURÍDI-
CA E DO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

Um dos grandes desafios que cerca o contexto de aprendizagem de máquina 
e de sistemas de Inteligência Artificial que mimetizam o comportamento humano, é 
a construção de um aprendizado que vem com a linguagem natural. No contexto da 
sociedade, a linguagem é uma capacidade humana (e especifíca dos seres humanos) 
para aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, odendo ser defi-
nida como um conjunto de regras que incluem a transmissão e/ou recepção de dados, 
estabelecido por entidade que sejam cognitivamente ativas (FERNANDES,2002).

A essa capacidade de articulação de pensamentos em linguagem, aconte-
ceu com aquilo denominado de “Revolução Cognitiva”, há aproximadamente 30 mil 
anos atrás, quando o Homo Sapiens, em virtude da sua construção cerebral, construiu 
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uma rede de agregação de conjuntos humanos, e começaram a cooperar com base 
em ideias e abstrações (HARARI – Sapiens). Desta forma, a cognição e a língua são 
dois conceitos que frequentemente andam juntos. A cognição diz respeito à aquisi-
ção, manutenção, recuperação e uso de conhecimento, enquanto a língua é o principal 
meio de interação entre os seres humanos, e um conhecimento a ser adquirido (COR-
REA, 2006).

Nos anos 50, ocorreu uma outra revolução cognitiva, desssa vez relacionada 
ao campo de estudos entre linguagem e cognição, onde os desenvolvimentos vieram a 
aproximar campos que até o momento não se encontravam plenamente relacionados, 
como por exemplo a ciência da computação e a psicologia. Esse foi o nascimento das 
ciências cognitivas (MILLER, 2003). Essa maneira de pensar nas cências definiu o 
âmbito de direcionamento das pesquisas dos anos seguintes, e apesentou a língua não 
como simples instrumento de cognição, mas também como seu objeto, distinguindo o 
domínio cognitivo da língua, e integrou a linguística e a biologia (CORREA, 2006).

Dentro desse contexto, nos trabalhos que emergiram no enfoque dessa nova 
forma de observar a linguagem, algumas implicações incorreram no sentido de que o 
desenvolvimento da linguagem não poderia ser explicado apenas com base nos estí-
mulos recebidos, e que a mente poderia ser interpretada como se fosse um software 
específico rodando em um hardware também específico. Desta forma, a realidade 
dos fenômenos mentais não poderia ser reduzida a propriedades físicas do cérebro 
(VASCONCELLOS, VASCONCELLOS, 2007).

Uma das características essenciais dos sistemas linguísticos é a produtivida-
de, ou seja, palavras são combinadas de forma a compor enunciados estruturados 
hierarquicamente, se apresentando em uma sequencia linear, com uma manifestação 
computacional, posto que o número de enunciados novos a serem produizdos e com-
preendidos é infinito (CORREA, 2006).

As linguagens que são efetivamente criadas por seres vivos e sociais são de-
nominadas de “linguagens naturais”. São continuamente estabelecidas e aperfeiçoa-
das ao longo do processo construtivo e histórico da sociedade, e estão em constante 
mutação, adptação, criação e até mesmo, extinção. Posto isso, o significado de deter-
minadas frases e seu contexto, pode sofrer modificações ao longo do tempo (FER-
NANDES, 2002).

As linguagens criadas por seres humanos para a comunicação com as máqui-
nas e entre as máquinas é denominada de “linguagem artificial”. Por exemplo, uma 
linguagem para ser usada em comunicaçao com uma máquina, pode ser definida por 
um botão que tem a palavra “Liga” e outro com a palavra “Desliga” que está em um 
determinado eletrodoméstico. Desta forma, a construção “liga-desliga-liga-desliga”, 
indica que houve um movimento de ligar duas vezes a máquina, para seu uso (FER-
NANDES, 2002).
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A linguagem artifical deve ser a mais clara possível, pois não existe grau de 
discricionariedade e interpretação dentro do contexto de máquina. Caso não haja en-
tedimento sobre um determinado comando, a máquina simplesmente não irá realizar 
determinada ação, ou realizará outra, que não foi a intencionalmente pretendida.

Desta forma, observa-se que, embora exista uma semelhança nos modos em que 
as linguagens naturais e artificiais são criadas e aperfeiçoadas, há um modo muito espe-
cífico de tratamento entre ambas. Na linguagem natural muitas vezes frases são formadas 
de modo ambíguo ou com determinação valorativa que não se identifica na observação 
pura das frases, e apenas o cérebro humano consegue captar as nuances e realizar o 
output de acordo com seu significado. A linguagem artificial ainda não se encontra nesse 
patamar de forma complexa como os humanos, e sua interação deve ser realizada de for-
ma clara e intencional, para que não ocorram choques de inputs e outputs.

No que concerne ao âmbito jurídico, o estudo da linguagem não apenas é seu 
objeto, como também por ela é constituiído. O direito positivo consiste no complexo de 
normas jurídicas válidas em determinado tempo e espaço, sendo criado pelo legislador 
e apresentado em linguagem técnica, e tem como escopo a regulação das condutas 
intersubjtivas, com comando dirigidos ao comportamento humano com a lógica deôn-
tica (proposições válidas e não válidas) e seus modais (obrigatório, proibido, permitido) 
(TOMÉ, 2007).

Existem alguns fatores que contribuem para embaraçar a comunicação, que 
são considerados como ruídos. A imprecisão da linguagem natural encabeça-se espe-
cialmente no contexto da vagueza e ambiguidade. A ambiguidade é considerada como 
uma situação de incerteza designativa, quando existem dois ou mais significados en-
volvidos em uma única palavra, havendo dúvida sobre qual classe o rótulo recairá, 
havendo a necessidade de se determinar um recurso contextual (WARAT, 1984).

Como determina Luis Warat (1984), a linguagem natural apresenta três zonas: a 
de luminosidade positiva (são os objetos e situações onde não existe nenhuma dúvida 
em relação a sua inclusão da denontação), a de luminosidade negativa (objetos ou si-
tuações que com certeza não entram na denotação), e a de incerteza (existem dúvidas 
legítimas quanto ao fato do objeto ou a situação entrar ou não na denotação).

A vagueza, portanto, entra na zona da incerteza, onde não existe uma regra 
definida acerca da aplicabilidade e extensão de um termo, pois não há limites precisos 
para sua denotação, havendo, portanto, imprecisão no significado de uma palavra. 
Detnro dessa zona cinzenta que linguagem pode adquitir, a ideia do Positivismo Lógico 
é sua obsessiva preocupação com a linguagem da ciência, com a compreensão de 
que a linguagem é fundamental para a ciência do direito, pois esta deve construir seu 
objeto sobre dados que são expressos pela própria linguagem (WARAT, 1984).

Já analisado em linhas anteriores, faz-se agora necessario amplicar a diferen-
ciação, com o exposto:
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Para o Direito positivo, seu critério é ter uma função positiva, cujo objeto são as 
condutas intersubjetivas, e sua linguagem repousa no nível do objeto. Ademais, seu 
tipo é técnico, com uma lógica deôntica de dever-ser, e a utilização de modais do tipo 
obrigatório/proibito/permitido. Finalizando, suas valências repousam na validade ou 
não da norma, admitindo contradição. No que tange à Ciência do Direito, esta é descri-
tiva, cujo objeto é o direito positivo em um nível de metalinguagem. Seu tipo de critério 
é científico, com uma lógica clássica e seus modais repousam no binômino possível/
necessário, com valências do tipo falsas ou verdadeiras, de modo que sua coerência 
nao admite contradições (TOMÉ, 2007).

Neste esteio, encontra-se a Teoria Pura do Direito de Kelsen, na visão de um 
positivismo científico, com a afirmação de que a linguagem não apenas permite a troca 
de informações, mas também fu nciona como meio de controle dos conhecimentos hu-
manos. A partir da virada paradigmática de Kelsen, o Direito passa a ser cientificizado, 
regido pelo critério da verificabilidade, com a criação de uma distinção linguística que 
difere os planos das normas e dos enunciados que as descrevem. A partir do momento 
que as ciências devem descrever fatos empíricos, ao cientista do direito cabe somente 
afirmar coisas acerca da validade de uma norma, pois afirmações ligadas ao seu con-
teúdo diz respeito a critérios subjetivos, metafísicos (BOEING, ROSA, 2020).

Nesse contexto, buscava a pureza da ciência jurídica, sem que houvesse conta-
minação advinda de outras dimensões, como a ideológica, política e moral, fazendo a 
ciência jurídica com o rigor metodológico que era intrínseco às ciências “duras”. Houve 
o rompimento com o padrão do jusnaturalismo, retirando os aspectos morais, socioló-
gicos, religiosos, e propondo uma discussão que fosse conectada somente às normas 
jurídicas emanadas pelo Estado.

Desta forma, a tarefa jurídica se restringia à descrição sem adentrar ao mérito 
de discussões de validade, diferenciando aquele mundo do “ser” do mundo do “de-
ver-ser”, sendo que o Direito estava situado neste último. O mundo da vida, portando, 
seria regido pelos ditames da causalidade, enquanto o mund jurídico seria regido pelos 
ditames da imputação, decorrente de um mandamento, ou seja, a norma jurídica trazia 
um juízo hipotético de determinada conduta, e se esta fosse verificada, haveria a apli-
cação da sanção (BOEING, ROSA, 2020).

Portanto, percebe-se que a virada linguística para o Direito faz com que a mes-
ma deixe de ser relegada a uma terceira coisa que se enquandra entre o sujeito e o 
objeto, e passe a ser uma verdadeira condição de possibilidade no modo de ser, su-
perando a condição metafísica da relação sentre sujeito e objeto, desta forma, para o 
Positivismo Lógico dentro da esfera jurídica, o desenvolvendo do Direito como ciência 
seria um consectário da construção de uma linguagem que não apresentasse as fon-
tes de erro da liguagem natural.

Portanto, ocorre uma rejeição de enunciados que não detém uma explicação ló-
gica, posto que alguns enunciados se consideram como vazios de significação, como, 
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por exemplo, os critérios de “Justiça”, elevando a analise lógica da linguagem ao pri-
meiro plano de reflexão, de forma a reduzir vários problemas filosóficos a problemas 
linguísticos (STEGMULLER,1977).

De modo geral, para aqueles que eram favoráveis ao Positivismo Lógico, o ideal 
era se conseguir uma linguagem unificada da ciência, porém, o projeto restou infrutífe-
ro em suas primeiras incursões, haja vista sua impossibilidade. Segundo Popper (2011) 
Godel já havia provado, com seus teoremas de incompletude, que uma linguagem uni-
versal única não seria suficiente, pois nenhuma linguagem poderia formalizar todas a 
provas, sendo inútel a tentativa de estabelexer a consistência de uma linguagem nessa 
própria linguagem.

No entanto, dentro da determinação do Direito, a implementação de uma norma 
jurídica com validade depende unicamente da emanação formal pelo Estado, sem ad-
mitir qualquer respaldo valorativo. Porém, o que se espera de uma comunidade, é que 
esta seja governada por meio não apenas de normas formalmente emanadas pelo es-
tado, mas que esses postulados jurídicos sejam compreendidos a partir dos resultados 
adequados, da distribuição correta de bens, da equidade, de procedimentos justos, e 
visando ideias comuns.

A desintregração do Direito de todo e qualquer conteúdo valorativo pode ter 
saído de um pressuposto aceitável, porém ela não é necessarimente imbuída de deter-
minação fática. A realidade do mundo e das sociedades organizadas demonstra que 
os postulados de Direito devem estar imbuídos de um conteúdo de valor, pois aspectos 
principiológicos não podem estar distantes da realidade jurídica, sob pena de validação 
de regras que ferem princípios básicos humanos, desde que revestida de formalidade.

A linguagem não se fixa somente nas informções que são transmitadas, mas 
também representam a ressonância das práticas sociais. A linguagem detém autono-
mia, mas também sofre implicações sociais, sendo um grande círculo autoreferencial. 
Sem a linguagem não apenas não se poderia comunicar um com os outros, mas ta-
mém não se poderia influenciar o comportamento de outras pessoas (WITTGENS-
TEIN, 1987).

Obviamente que o direito posto não existe sem a linguagem, pois é ne escrita 
que ele é concretizado, no entanto, existe um senso comum teórico do direito, que é 
o conjunto de representações, imagens, preconceitos, crenças, metáforas, que opera 
como um código latente e influio o agir e pensar do jurista (WARAT, 1984). Antes de 
tudo, o Direito é uma ciência social, e com isso, torna-se também sensível às mudan-
ças destas.Não se demonstra coerente denominar que exista uma série de consectá-
rios lógicos que imprimam um sentido de validade universal ao Direito, e que consti-
tuem normas opacas e gerais. Desta forma, deve-se dar ao Direito também uma certa 
elasticidade, para que as normas jurídicas consigam alcançar o máximo de relações 
possíveis, sem ter uma marca do tempo descrita em suas linhas.
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Desta forma, impõe-se que determinadas expressões jurídica devem ser impos-
tas com uma certa amplitude, como é o caso dos princípios. Segundo Dworkin (2002), 
princípio pode ser considerado como um standard que deve ser observado, não porqe 
existe uma finalidade economica, política ou social, mas porque é uma exigê ncia de 
justiça, equidade ou moralidade, e, em regra, se prdispõem à defesa de direitos do 
indivíduo.

Percebe-se, portanto, que a natureza da lógica positiva de Kelsen, conquanto 
tenha sido referência para o período e para definição do Direito como ciência, se torna 
defasada perante a realidade da ciência jurídica, porquanto a mesma não pode ser 
inteiramente separada de conceitos abstratos como justiça e equidade.

É justamente nesse conceito que novas concepções são referidas, levando em 
consideração o Direito como produto também de uma prática social, um fenômeno 
social, que não se pretende ser certo e determinao, mas sim, digno de um conceito 
aberto que estabelece padrões a partir de determinados elementos. Nesse sentido, a 
conduta humana, onde há Direito, se torna obrigatória (HART, 2009).

Reconhecendo uma textura aberta da linguagem, Hart fundamenta a existência 
de uma textura aberta do Direito, determinando que haja a compreensão do Direito 
como um sistema aberto e auto-referente. Ademais, o autor também aduz que a lin-
guagem natural tem seus limites e falhas (pode-se pensar na ambiguidade e vagueza), 
e que isso faz com que o Direito não tenha sempre expressão unínoca. Portanto, o 
intérprete deve buscar a complementação de termos não claros (KOZICKI, PUGLIESE, 
2017).

É justamente no limite da linguagem natural que constitui a textura aberta do 
Direito, onde existe uma indeterminação de sentido da linguagem que não pode vir a 
ser eliminada, e um conceito nunca vai ser plenamente delimitado. Portanto, o signifi-
cado de uma expressão só é obtido em função de seu uso dentro de um determinado 
contexto. A deficiência da comunicação de padrões gerais de conduta é a combinação 
de duas desvantagens: a relativa ignorância, e a relativa indeterminação de finalidade. 
Por isso é impossível a previsão de todas as situações que podem acontecer, e como 
as regular. Nesse sentido, o Direito deve ser capaz de conseguir estabelecer a solução 
em se tratando de casos inequívocos (onde a aplicação da regra não deixa dúvidas), 
como também ter mecanismos próprios de solução para situações que só podem ser 
resolvidas no caso concreto (HART,2009).

Nesse contexto é que entra a aplicação de um poder descricionário ao Estado 
Juiz, na zona de penumbra onde existe coisas que deverão ser desenvolvidas apenas 
no âmbito dos tribunais os quais determinam o equilíbrio à luz das circunstâncias, e 
entre interesses conflitantes que variam em cada caso. Para que essa área de impre-
cisão fosse minimizada, as regras gerais de conduta deveriam ser editadas de forma 
suficiente para que pudessem regir os padrõe de conduta, fixando de forma precisa os 
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seus termos, para que cada caso tivesse definido sua órbita de aplicação. No entanto, 
a restrição da mobilidade da norma em prol de um sistema jurídico fechado e completo 
retira a autonomia daquele que deve aplicar a norma, e fecha o sistema de aplicação, 
deixando a possibilidade de que casos fossem resolvidos de forma não adequada 
(HART,2009).

Em qualquer sistema jurídico desenvolvido tem-se um compromisso entre ne-
cessidades: a de se outorgar segurança ao sistema através de regras de comporta-
mento que devem ser as mais precisas possíveis, e garantir que as particularidades 
de cada caso seja apreciado pelos tribunais com discricionaridade. Aliás, de acordo 
com Hart (2009) a realidade do caso pode inferir que as normas jurídicas deixem de 
ser aplicadas em determinado contexto, pois a relação prévia de exceção das normas 
é uma atividade impossível de ser sistematizada (defeseability).

A derrotabilidade das normas tem a ver com a não aplicação (seja total ou par-
cial) de determinada norma jurídica, apesar de estarem constituiídos os pressupostos 
a partir dos quais se poderia aplicar a norma em condições normais, pois existem 
exceções que podem derrotar os comandos inicialmente propostos pela autoridade 
normativa (BERNARDES E FERREIRA, 2013).

Apesar de não ser o intuito dessa dissertação falar acerca das teorias ligadas à 
não aplicação de normas jurídicas, faz-se necessário o entendimento de que o Direito 
é fruto de um fenômeno social, e, sendo assim, tem uma textura aberta que faz com 
que o mesmo sofra modificações a titulo de interpretação e incidência. É importante 
o aspecto aberto do Direito, para entender como a IA poderia adentrar no âmbito de 
decisões judiciais, ou seja, se cabe, dentro do ordenamento jurídico, e mais especifi-
camente, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a decisão de casos concreto a um 
sistema autônomo.

4.2.  O ESTADO JUIZ E O USO DE SISTEMAS AUTÔNOMOS PARA 
DECISÃO JUDICIAL DENTRO DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASI-
LEIRO

A forma de organização do sistema político e social do Brasil detém uma carac-
terística específica que é comum às sociedades modernas: a tripartição de poderes. A 
ideia de separação dos poderes remonta à Grécia e Roma antigas, especialmente no 
que consta as considerações de Aristóteles, o qual define que o exercício da soberania 
ou governo não deveria se encontrar nas mãos de uma única parte da sociedade, mas 
sim, é comum a todas (NUNO PIÇARRA,1989)

Seguindo essa sequencia de pensamentos, Mostesquieu sistematiza a noção 
de equilíbrio dos poderes para consagrar a Teoria da Separação dos Poderes (tam-
bém conhecida como sistema de freios e contrapesos). Partindo do pressuposto que o 
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poder só pode ser controlado pelo poder, em um sistema onde ocorre a separação 
de poderes e estes sejam autônomos entre si, é fundamental o estabelecimento da 
autonomia e seus limites, estando um poder apto a conter os abusos do outro.

Nesse contexto, idealmente os poderes do Estado seria o Legislativo, Execu-
tivo e Judiciário, com separação de suas funções, onde o Legislativo detém a função 
típica de legislar e fiscalizar, o Executivo de administrar a coisa pública, e o Judiciário, 
de julgar. É Locke quem voltar a entregar a ideia de conexão entre a doutrina da sepa-
ração dos poderes e a rule of law, deixando aquela como pré requisito desta. Ou seja, 
para que lei seja aplicada de forma imparcial, é necessário que não sejam os mesmos 
homens que a fazem, os mesmos que a aplica (MALDONADO, 2020).

Locke (1998) fala acerca do Poder Judicário como uma das sistematizações do 
poder, pois é essa é a forma que a comunidade consegue estabelecer algum tipo de 
sanção quando existem transgressões. O poder de fazer leis e o poder de castigar 
qualquer dano prticado contra qualquer dos membros da comunidade, é o poder da 
guerra e da paz, visando a preservação da propeidade de todos os membros da so-
ciedade, de quanto tanto possível.

Da mesma forma, segundo Montesquieu (1979), se na mesma pessoa houver 
o corpo dos três poderes, não há liberdade, porque existe o temor de que o monarca 
ou o senado faça leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Não haverá liberdade 
também caso o poder de julgar não estiver separado dos demais, pois então, o poder 
sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, onde o Juiz seria o Legislador 
e o Executor. Para o célebre autor, tudo estaria perdido se um mesmo homem ou um 
mesmo corpo de príncipes e nobres exercesse os três poderes de forma concomitante.

O modelo europeu outorgava ao Poder Legislativo um papel proeminente entre 
os poderes, enquanto a sistemática americana alinhavam a construção de um modelo 
de separação dos poderes de forma mais equilibrada, objetivando o fortalecimento do 
Poder Executivo. O modelo americano situou o Poder Judiciário no mesmo nível polí-
tico dos demais poderes, configurando a regra de função moderna nos modelos poste-
riores. Na celébre decisão do caso Marbury versus Madison, o juiz da Suprema Corte 
John Marshall inferiu que competia ao Poder Judiciário a função de “dizer o que é a lei”, 
e se a mesma está em conformidade não apenas com o aspecto formal, mas também 
em conformidade com o espírito da Constituição (MALDONADO, 2020).

Observa-se, portanto, que o Poder Judiciário é uma das peças formadoras da 
tripartição dos poderes que alcança a maioria dos cenários políticos mundiais, e, com 
certeza, aquela que é mais festejada como o equilíbrio político desejado. E dentro do 
Poder Judiciário está a figura do julgador, do juiz.

O modelo de escolha de uma pessoa para exercer o papel de julgador, também 
remonta às civilizações mais antigas, desde a Grécia com seu processo de escolha 
dos juízes dentro de um sistema politico, na Índia antiga com o rei fazendo o papel do 
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julgador, passando pela Europa feudal com seus conselhos de baronatos e condados 
fazendo a função de julgar (PRADO, 2010). Portanto, mesmo antes de uma sistemati-
zação tripartite, a figura do julgador já se fazia presente, pela necessidade de apresen-
tar à sociedade uma determinação conquanto a sua busca por normas e padrões de 
conduta a seres determinados em comunidade.

Conquanto ao Poder Judicário do Brasil, antes faz-se necessário frisar que o 
país se enquadra dentro do contexto de um Estado Democrático de Direito, sendo 
República Federativa, e determinando a teoria da separação de poderes no bojo de 
sua Carta Maior. Logo em seu artigo 2º, a Constituição (1988) determina que os “são 
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário.”

A Carta Magna (1988) segue destacando o Poder Judiciário, inclusive com um 
capítulo destinado ao mesmo, onde determina que seus órgãos são: o Supremo Tribunal 
Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal 
Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais 
e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, 
os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

Percebe-se, portanto, que a Constituição foi bem enfática em colocar que os 
juízes são órgãos do Poder Judiciário. E quem são os juízes? Essa pergunta também 
é respondida pela Constituição da República, em seu artigo 93, a qual declara que 
o ingresso na carreira é mediante concurso público de provas e títulos. Portanto, via 
de regra, apenas por meio de concurso público pode-se ter a função de juiz. E, sem 
exceção, só poderá ser juiz a pessoa física.

Desta forma, segundo o que define a Constituição Federal, apenas uma pessoa 
física pode ter o papel de juiz. Mas, somente o juiz pode se imiscuir no papel de julga-
dor? Primeiramente deve-se ter em mente para que tipo de pergunta está tentando se 
obter uma resposta: Se a pergunta for “somente o juiz – pessoa física – pode 
solucionar os conflitos?”, a resposta é negativa. Como visto do começo do presente 
capítulo, os conflitos podem ser solucionados atráves de várias formas, como a auto-
composição e o sistema multiportas. Mas se a pergunta for “somente o juiz – pessoa 
física – tem a prerrogativa de dizer o direito ao caso concreto dentro da resolução 
judicial de conflitos?” para essa pergunta, a resposta é positiva.

Nesse contexto, então, tem-se um panorama muito claro de como os sistemas 
autônomos podem tratar os conflitos dentro do Poder Judicários. Eles podem, e devem 
ser usados em condições de soluções de conflitos de forma extrajudicial, inclusive 
servindo até mesmo com um papel de buscar a solução para o caso concreto.

Imagine-se, portanto, um sistema que, no input vai pedir o caso concreto, e, 
com o processamento de linguagem natural, vai realizar uma busca em um repositó-
rio de decisões judiciais e dali, retirar a solução com base em uma solução média dos 
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casos já julgados. Seria um sistema muito complexo, porém, possível de se adequar 
ao ordenamento jurídico brasileiro, pois as partes poderiam acordar com a solução 
apresentada pelo software e resolver a controvérsia sem a necessidade de um pro-
cesso judicial.

Situação diferente é o uso de um sistema semelhante dentro do Poder Judiciá-
rio, imiscuido na função de julgador, que faz a mesma solução, mas com o “poder” do 
juiz. Essa função, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, não seria possí-
vel, pois a solução dentro do processo judicial, em todas as fases, só pode ser dada 
pelo juiz, pessoa física, não podendo um sistema autônomo ter a aptidão para prolatar 
sentenças judiciais.

Nada impede, no entanto, que o sistema auxilie o Poder Judiciário, fazendo um 
escaneamento do processo e buscando precedentes judiciais semelhantes e determi-
nando um arcabouço de julgamentos já prolatados que podem auxiliar no deslinde da 
questão. Porém, após a pesquisa para esse presente trabalho, a conclusão retirada 
foi que os sistemas autônomos não podem substituir a função do juiz, tendo em vista:

a) A dificuldade de leitura, de uma máquina, da linguagem natural, com toda a sua 
ambiguidade e vagueza;

b) A derrotabilidade das normas, onde, mesmo aparentemente tendo um norma 
para o caso concreto, a mesma pode ter sua incidência afastada por motivos 
que não são passíveis de ser descobertos antes do caso concreto;

c) A textura aberta do ordenamento jurídico, a qual determina que nem sempre 
todas as normas terão a mesma interpretação e aplicabilidade, pois o Direito 
segue os valores e princípios de um sociedade em seu tempo e espaço;

d) A impossibilidade de um sistema autônomo se incutir na função de julgador 
dentro do sistema jurídico brasileiro, tendo que vista que esta função é adstrita 
ao juiz (pessoa física).

Apesar de existirem outras razões (como a falibilidade do sistema e a possibi-
lidade do mesmo apresentar vieses), estas se configuram, de acordo com o presente 
trabalho, com as determinações mais específicas que são contrárias a uma automa-
ção do processo de julgar. No entanto, necessário ressaltar que isso não implica a não 
utilização de IA dentro do Poder Judiciário, ao contrário, a sua utilização pode ajudar 
no acesso à justiça e diminuição do tempo de análise processual, porém, ela deve ser 
usada em situações específicas, as quais iremos comentar no próximo tópico.
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4.4.  DESAFIOS NO USO DA IA NO PODER JUDICIÁRIO: CONTEXTO 
E VIESES

4.4.1.  ESTADO DA ARTE NA UTILIZAÇÃO DA IA NO PODER JUDIÁ-
RIO NO  BRASIL

O uso da Inteligência Artificial dentro do Poder Judiciário brasileiro já é realida-
de há algum tempo. São diversas as inciativas desenvolvidas e implementadas pelos 
tribunais do país visando implementar a eficiência e o acesso à Justiça. Um exemplo 
dessa iniciativa é Portaria 25 de 19/02/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que 
institui o Laboratório de Inovação para o Processo Judicial em meio eletrônico – Inova 
Pje e o Centro de Inteligência Artificial aplicada ao Pje.

Pela leitura da referida portaria, pode-se analisar que um dos fatores para o 
incentivo de pesquisas nesse campo, é assegurar os meios para a celeridade proces-
sual, conforme determina o art. 5º, LXXVIII da Constituição Brasileira. Com isso, visa 
a criação de um espaço para pensar, pesquisar e produzir inovação para o processo 
judicial eletrônico, buscando resultados concretos.

O Judiciário brasileiro conta atualmente com cerca de 72 projetos de IA nos tri-
bunais, entre eles, 27 projetos que ajudam a verificar se o caso se enquadra no artigo 
332 do Código de Processo Civil (referente ao julgamento de improcedência liminar 
do pedido que contrarie súmula do STF e STJ), e outros 12 projetos que servem para 
sugerir minutas para decisões e acórdãos, além de outras ferramentas voltadas a ve-
rificar acerca da admissbilidade de recursos (FREITAS, 2020).

A colaboração para transformar os sistemas em realidade demonstra a viabili-
dade de parcerias com outros tribuanais, mas também com centros como universida-
des, as quais desenvolvem projetos mediante termos de cooperação.

Um dos grandes projetos de IA dentro do cenário judiciário brasileiro, é o Pro-
jeto Sinapses, o qual foi iniciado pelo TJRO para definir métodos e técnicas possíveis 
de serem aplicados visando a celeridade processual. Esse sistema, baseado em mi-
crosserviços de IA, proporciona o controle de modelos, gestão e rastreabilidade de 
processo de treinamento. Segundo o termo de cooperação firmado pelo CNJ com o 
TJRO em relação ao Projeto Sinapses (2018), “ao possibilitar a criação de coleções de 
modelos de IA, tem-se a possibilidade de somar esformços entre diversos tribunais, 
com a construção de um ecossistema de serviços de IA, de modo a otimizar o trabalho 
no sistema Pje e economizar recursos humanos e financeiros, além de contribuir para 
a redução do tempo de tramitaçaõ de um processo judicial no cartório/gabinete”.

Outro exemplo é sistema Hórus, do TJDF, que possibilita um método de distri-
buição de ações que faz, em poucos minutos, o que levaria horas para um assessor 
humano fazer. No mesmo período, o sistema conseguiu distribuir 200 mil ações, versus 
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as 48 mil ações distribuídas por trabalho humano. No STJ existe o sistema Sócrates, 
o qual é capaz de identificar grupos de processos similares em um montante de 100 
mil ações, em menos de 15 minutos, assim como os demais processos que tratam 
da mesma matéria, em um universo de 2 milhões de processos e 8 milhões de peças 
processuais, o que abrange todo os processos em tramitação no STJ além de seu his-
tórico de 4 anos, em apenas 28 segundos. Um outro grande projeto em andamento é o 
“Leia Peticionamento” do TJAM, que sugere ao advogado o tipo de petição a ser junta-
da, evitando erros de classificação. Com o uso do sistema, houve redução em 90% da 
quantidade de petiçoes erroneamente classificadas como genéricas (FREITAS, 2020).

Uma das grandes apostas da IA no Poder Judiciário, é um projeto que se en-
contra em andamento, fruto de uma parceria do STF com a Universidade de Brasília, 
denominado de “Victor”. A ferramente é capaz de executar a identificação de recursos 
que se enquadram em um dos temas mais recorrentes de repercussão geral, e gerar, 
caso necessário, a devolução ao tribunal de origem. Ademais o programa está habili-
tado para identificar e separar cinco das principais peças dos autos (acórdão, juízo de 
admissibilidade, petição do recurso extraordinário, sentença e agravo), em apenas 5 
segundos, facilitando a elaboração do voto (TEIXEIRA, 2008).

Com todos esses projetos em andamento e a incidência da IA de forma mais 
intrínseca aos poderes, o CNJ emitiu a Resolução 332, de 21 de agosto de 2020, a 
qual dispõe acerca da ética, transparência e a governança na produção e no uso de 
Inteligência Artificial no Poder Judiciário.

Segundo a referida resolução (2020), alguns pontos merecem apreço: logo em 
suas considerações iniciais, o CNJ declara que a implantação da IA deve ser observa-
da de acordo com a compatibilidade com os direitos fundamentais, e que a tomada de 
decisão deve atender a critérios éticos de transparência, previsibilidade, possibilidade 
de auditoria e garantia de imparcialidade e justiça substancial. Além dos mais, as deci-
sões devem preservar a igualdade, a não discriminação, a pluralidade, a solidariedade 
e o julgamento justo.

É importante frisar que a resolução também demonstra a preocupação com os 
dados pessoais dos usuários, com a disosição de que devem ser observadas as caute-
las necessárias quanto aos dados pessoais sensíveis e ao segredo de justiça, além do 
mais, deve haver documentação dos riscos identificados e indicação dos instrumentos 
de segurança da informação e controle para seu enfrentamento, além da necessidade 
de se indicar um motivo específico, em caso de dano causado pela ferramenta.

Portanto, percebe-se que o uso de ferramentas e soluções de IA dentro do 
Poder Judiciário carrega um rol de benefícios extremos. O volume de processos no 
judiciário brasileiro se encontra entre os maiores do mundo, e, como dito em linhas 
anteriores, são movimentados milhões de processos por ano. A celeridade processual 
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é uma garantia definda em normativa, além de ser um princípio e parte do acesso à 
justiça. No entanto, a adoção desses sistemas não se configura uma ferramenta infa-
lível. Pelo contrário, sem os devidos cuidados, os sistemas de Inteligência Artificial po-
dem mimetizar os vieses descriminitórios advindos das práticas humanas, e perpetuar 
relações de conflito, como será visto no tópico seguinte. Destarte, deve-se haver um 
cuidado especial não apenas com a segurnaça de dados e aplicações, mas também 
com a formulação do programa, e sua utilização, para que esta seja feita de acordo 
com os direitos fundamentais.

4.4.2.  DESAFIOS DO USO DA IA : HEURÍSTICAS, VIESES, E COMO 
PROTEGER OS  DIREITOS FUNDAMENTAIS

Otimização de tarefas, conseguir fazer em poucos segundos o que demoraria 
horas e até dias para o movimento humano, lidar com volume de dados... a Inteligência 
Artificial é uma tecnologia transversal, a qual faz processos específicos de análise e 
decisão e se aproximam da capacidade humana, ou, até mesmo, a supera, em deter-
minados aspectos (tomando como exemplo o Deep Blue, a IA que derrotou o campeão 
de xadrez, Kasparov).

Não existe necessariamente um ponto específico que chamará a atenção do 
Direito quando se trata de Inteligência Artificial. Como é uma tecnologia que está pre-
sente em tudo, então todos os aspectos da vida humana poderão sofrer ingerências da 
mesma. Desde uma vigilância constante de um smart object, até um diagnóstico mé-
dico errado dado por uma máquina, ao Direito cabe prestar atenção e tantar antecipar 
como lidar com situações que passarão a ser mais corriqueiras.

No entanto, existe uma área de implementação da IA que merece mais atenção, 
conquanto é o foco desse presente trabalho: a área de predição.

Um caso ilustrativo é o acontecido na cidade de Reading, na Pennsylvania entrou 
em uma grave crise, com recessão e perda de sua força policial, além do aumento da 
criminalidade. O chefe de polícia local entrou em contato com um novo tipo de software 
de predição, denominado de PredPol. Parecia a solução para os problemas da cidade. O 
funcionamento do programa parece simplista: primeiramente, é adicionada uma base de 
dados com o histórico dos crimes da cidade e os locais onde ocorreram; com base nas 
informações alimentadas, o programa calcula, hora a hora, onde os crimes provavelmen-
te irão ocorrer, e, em posse dessas informações, os policiais sabem exatamente o local 
mais propício para patrulhar e evitar os crimes naquela área. Algum tempo depois, o che-
fe de polícia anunciou que os crimes tinham diminuído em cerca de 23%. (O’NEIL, 2016)

O programa tem um alvo geográfico, e à primeira vista, parece à prova de julga-
mento prévio, pois trabalha com dados de crimes já ocorridos, para alimentar o siste-
ma. Porém, não é tão simples assim. Quando a força policial começa a usar o sistema, 
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existe a opção de focar de forma exclusiva em grandes crimes, como homicídios e 
latrocínios, ou focar em crimes menores, como consumo de drogas (O’NEIL, 2016). E 
é justamente nesse momento que se insere a possibilidade de manutenção de uma 
visão deturpada da realidade dos mais pobres.

As classes menos abastadas são vistas como perigosas para as demais cama-
das sociais, partindo-se da ideia de que os pobres eram indivíduos mais predispostos 
aos crimes e aos vícios, consubstanciando uma suspeição generalizada e a determi-
nação de uma elaboração estratégica de controle social das pessoas que vivem em 
áreas marginalizadas (CHALHOUB, 1990).

O aumento da criminalidade vem acompanhado de estatísticas, e é para elas 
que a segurança pública tende a lidar. A demonstração para a população e para os 
poderes públicos de que as engrenagens estão funcionando. Porém, o que acontece 
é uma ligação ainda muito intricada com a corrente biologicista do criminoso, com 
uma investigação baseada na identificação e classificação de grupos de risco (KUHN, 
1986).

De fato, a criminalidade ocorre em bairros mais periféricos da sociedade, inclusi-
ve pela própria construção social. Até mesmo as características ecológicas contribuem 
para o aumento dos crimes nesses locais indicados, com a falta de equipamento e a 
deficiência de políticas públicas e de prevenção, com uma total ausência do Estado, 
em determinados casos, e levando em consideração que o meio social tem influência 
direta na autodeterminação do indivíduo inserido em um estado de miserabilidade, não 
se pode lidar com esse determinado infrator com o mesmo grau de reprovabilidade que 
os demais. (BATISTA, 1990).

Porém, é justamente a perpetuação dessa maneira de pensar que pode ocorrer, 
se não há o criticismo e a educação na hora de utilizar as novas tecnologias no com-
bate ao crime. Como os bairros mais pobres encontram as maiores taxas de criminali-
dade, quando há patrulha policial e são descobertos crimes e infrações, a polícia volta 
a alimentar o sistema com mais dados desses mesmos lugares, gerando ainda mais 
previsão de que os crimes só ocorrem na mesma região. Mais dados não significa 
necessariamente modelos melhores, se a origem desses dados já nasce com a ideia 
de desvirtuação.

O resultado, portanto, é, mais uma vez, a criminalização da pobreza.
O Estado, continua se imiscuindo da tarefa de ser o garantidor de direitos funda-

mentais, tornado a aplicação da lei dependente de uma regra definida por um software 
alimentado com definições que emitem um juízo de valor enviesado, colocando-se em 
posição de inferioridade com a realidade em si, representando uma forma de controle 
da sociedade por inércia (LOURENÇO, 2009).

Levando-se em consideração que o uso das tecnologias é, deve ser uma rea-
lidade, qual seria a saída para que a sociedade não caia na armadilha de perpetuar 
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situações de desigualdades sociais? A transparência deve ser entendida como modelo 
principal de luta contra a essa prática.

Em dezembro de 2017, o poder legislativo da cidade de Nova York, aprovou 
uma lei que busca garantir justamente a transparência dos algoritmos para a tomada 
automatizada de decisões, dentre eles os usados pela polícia e pelo judiciário. A lei 
1696-A determina a criação de uma força tarefa que provê recomendações em deci-
sões automatizadas, determinando que os sistemas devem ser compartilhados com o 
público, assim como para as pessoas que tenham sido atingidas com essas decisões.

Desta forma, a força tarefa deve, de forma precípua: identificar quais sistemas 
de decisão devem ser submetidos ao escrutínio público, desenvolver um modo para 
que os cidadãos que tenham sido atingidos pelas decisões saibam as explicações para 
a aplicação em seu caso específico; determinar se o sistema de decisão impacta pes-
soas de forma desproporcional, com base em critérios sensíveis como idade, cor da 
pele, religião, nacionalidade, estado civil, dentre outros; responder acerca dos dados e 
critérios utilizados para que o sistema promova as decisões e predições.

Portanto, está-se diante da criação de um novo direito, frente a essas novas tec-
nologias, determinado de “Direito à Explicação”. Segundo essa definição, estar-se-ia 
diante de um direito difuso de toda a coletividade, em saber como as decisões automá-
ticas foram geradas, seus parâmetros, suas definições, seus usos, usuários atingidos 
e suas consequências. Não apenas a decisão, mas toda a lógica do sistema deve ser 
posta à disposição da sociedade (WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, 2017).

Desta forma tem-se que, colocando sob a ótica de um controle externo da so-
ciedade e dos atores que a forma, pode-se avaliar melhor os programas e perceber 
seus padrões de vulnerabilidades e conceitos pré-definidos. O denominado “direito 
à explicação” não encontra respaldo legal, de forma específica, em nenhum diploma 
analisado. Porém, o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que 
há “direito às informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedi-
mentos utilizados para a decisão automatizada”. Desta forma, pode-se referendar que 
existe uma construção legal nesse sentido, apesar da falta de detalhamento acerca do 
assunto.

Não se pode conceber, em nossa base constitucional e jurisprudencial, uma 
decisão sem a explanação de motivos, especialmente no que tange à seara jurídica. 
Assim também deve ser concebido o uso de programas que são auxiliares na deter-
minação de áreas sensíveis da sociedade. A transparência deve ser a chave criadora 
desses softwares e de seu uso, desde sua criação até o resultado e suas consequên-
cias. A atuação de um controle externo crítico, é o caminho para que não haja a per-
petuação de manifestações desproporcionais e preconceituosas

É nesse sentido que continua Kuhn (1987) especificando que preconceito e 
resistência parecem ser mais a regra do que a exceção no desenvolvimento científico 
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avançado. As decisões humanas estão sujeitas a heurísticas e vieses. Heurísticas 
são atalhos cognitivos, mecanismos de reconhecimento de informações que ajudam a 
encontrar respostas simples, posto que, partindo de informações pretéritas, o sistema 
cognitivo responde imediatamente quando se encontra em uma situação semelhante. 
Buscando uma consistência nas histórias narradas, a solução muitas vezes é gerada 
sem levar em conta a deficiência da informação disponível (BOEING, ROSA, 2020).

Um viés cognitivo, por sua vez, é um erro sistemático de pensamento que ocorre 
quando as pessoas estão processando e interpretando informações no mundo ao seu 
redor, afetando suas decisões e julgamentos. Existem tipos diferentes de vieses, como 
o viés de atenção (prestar atenção em alguma coisa enquanto ignora outra), efeito de 
desinformação (tendência de as informações pós-evento interferirem na memória do 
evento original), viés de confirmação (favorecer as informações que estão de acordo 
com as suas crenças existentes e diminuir aquelas que não estão de acordo), dentre 
outros (CONECTOMUS, 2020).

Apesar da máquina não sofrer as interferências que sofre a cognição humana, 
ela pode reproduzir esses vieses e heurísticas em seu processamento. Essa exemplifi-
cação pode ser dada com o que ocorreu com o processo de recrutamento da empresa 
Amazon. A empresa automatizou o seu processo de escolha de novos empregados, 
utilizando uma inteligência artificial para pontuar os candidatos, de acordo com o que 
era apresentado em seus currículos. O problema foi que, depois de algum temo, a 
Amazon começou a perceber que o sistema não estava pontuando os candidatos de 
uma forma neutra.

Os modelos computacionais que foram utilizados para gerar o aprendizado na 
máquina e treiná-la com a observação, envolviam o repositório de currículos dos últi-
mos 10 anos. O problema é que a grande maioria desses currículos eram de homens, 
haja vista a sua hegemonia no setor de tecnologia. A tecnologia experimental de recru-
tamento da Amazon, então, seguiu o mesmo padrão, aprendendo a penalizar currícu-
los que continham a palavra “mulher” (DASTIN, 2018).

Ou seja, não é que a máquina tivesse sido criada para ser preconceituosa, ou 
que houvesse a imposição de um controle de currículos femininos, mas, pelo uso de 
banco de dados, a máquina “aprendeu” que se tinham poucas mulheres escolhidas, é 
porque ser mulher deveria ser considerado ruim, portanto, penalizado. O preconceito 
não foi intencional, mas a máquina reproduziu a realidade do banco de dados, resul-
tando em um processo de escolha enviesado. Portanto, a neutralidade das máquinas é 
um mito a ser quebrado. Não basta que a máquina não seja preconceituosa, ela deve 
ser calibrada a “lutar” contra o preconceito.

Como nenhum modelo é capaz de captar a complexidade humana, ao criar-se 
um, escolhem-se aspectos da realidade que ele deve levar em consideração, e as ca-
racterísticas deixadas de lado configuram pontos cegos, com modelos que revelam as 
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opiniões e prioridades de seus criadores. Além do mais, quanto mais complexo for o 
processo que o modelo busca descrever, mais variáveis ele deverá levar em conside-
ração, aumentando o risco de exclusões arbitrárias (BOEING, ROSA, 2020).

Para Cathy O’ Neil (2016), um modelo computacional pode se tornar uma arma 
de destruição em massa quando ele é opaco (ou seja, não se sabe especificamente 
como ele funciona e quais os repositórios ele usa), quando possui a capacidade de 
crescer exponencialmente, e quando ele é projetado para operar em prejuízo daque-
les a ele sujeitos. Portanto, observa-se que o uso de um sistema autônomo dentro da 
Administração Pública tem o condão de virar uma “arma de destruição em massa” 
pelo seu potencial de ferir os direitos fundamentais. Essa situação é ainda mais visível 
quando se deparada com a possibilidade do uso de IA para realizar decisões judiciais, 
as quais detém uma enorme força de ser contra os direitos fundamentais.

Quando embutidas em um algoritmo, as opiniões se revestem de autoridade 
científica e são inteligíveis para a maior parte das pessoas, porém, elas continuam per-
petuadas em torno de processos de avaliação de riscos e atribuição de probabilidade 
de ocorrência futura do evento, sem realmente passar por um crivo de análise sobre 
o que é realmente relevante o suficiente para ser levado em consideração (BOEING, 
ROSA, 2020).

Portanto, como balizar o uso de sistemas de Inteligência Artificial, sem que 
esses algoritmos se consubstanciem em verdadeiras máquinas de injustiça de modo 
escalável para toda a sociedade? A decisão automatizada é uma realidade cada vez 
mais constante, porém ela deve ser estudada e analisada de forma criteriosa para que 
não se conversa em um arsenal contra os direitos fundamentais. No próximo subtópico 
faz-se há uma análise acerca de movimentos e critérios que podem ser utilizados para 
minimizar os riscos aos direitos individuais dentro das decisões autônomas.

4.4.3.  ETICIDADE NAS MÁQUINAS: A CONSTRUÇÃO DE UMA IN-
TELIGÊNCIA  ARTIFICIAL A PARTIR DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

O presente tópico prima por elaborar algumas das diretrizes básicas que de-
vem ser levadas em consideração para o uso de IA dentro do Poder Judiciário. Sem 
buscar esgotar o assunto, projeta-se aqui uma base para a determinação de compa-
tibilizar o uso da Inteligência Artificial com os direitos fundamentais tendo em vista a 
possibilidade de ameça nesse contexto.

Em sua Carta, a Comissão Europeia para Eficiência da Justiça (2017) especifi-
cou os cinco princípios sobre o uso da IA em sistemas judiciais. Quais sejam: respeito 
pelos dirietos fundamentais, assegurando que a elaboração e a implementação de fer-
ramentas e serviços de IA sejam compatíveis com os mesmos; princípio da não discri-
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minação, no sentido de que é necessário previnir o desenvolvimento ou intensificação 
de qualquer discriminação entre indivíduos ou grupo de indivíduos; princípio da quali-
dade e segurança, determinando que no processamento de decisões e dados judiciais 
devam ser usadas fontes certificadas e dados intangíveis com modelos elaborados 
em um ambiente seguro; princípio da transparência, imparcialidade e justiça, no 
sentido de tornas os métodos de processamento de dados acessíveis e compreensí-
veis; e princípio sob controle do usuário, que seria a garantia de que os usuários sejam 
informados e controlem suas escolhas.

Quando as ferramentas de IA são utilizadas dentro de um contexto de resolu-
ção de disputas, ou como ferramenta para auxiliar a tomada de decisões, é necessá-
rio a garantia de não prejudicialidade do direito a um julgamento igualitário, justo e com 
contraditório e ampla defesa, observando os princípios do devido processo legal e do 
Estado de Direito. Deve haver uma ética desde a concepção dos sistemas, a partir da 
fase de projeto e da aprendizagem da máquina, com regras que proíbam a violação 
direta ou indireta de valores fundamentais.

Ademais, o Estado continua como agente responsável pelo seu uso, e podendo 
ser demandado caso a solução tecnológica não funcione como pretendida, em nada 
modificando a responsabilidade de órgãos estatais pela proteção de bens individuais 
e coletivos, devendo o mesmo criar estruturas apropriadas para dar orientações nor-
mativas e limites para o uso e comportamento (RIEM,2019) .

Além das questões relacionadas aos vieses e problemas técnicos dos algorti-
mos, como já explicado em linhas anteriores, uma das grandes quesões envolvendo 
algoritmos é a sua potencial “opacidade”, ou seja, a dificuldade de decodificar seu 
resultado, seja porque a forma de utilização está blindada por algum segredo em-
presarial, sejam porque os seres humanos vão ficando cada vez menos capazes de 
compreender, explicar ou prever seu resultado. A opacidade se baseia em questões 
relativas a concorrência, a propriedade intelectual, a seguarança do programa, ou 
ao próprio modelo de deep learning (DONEDA, ALMEIDA, 2016). Desta forma, um 
programa para ser utilizado no âmbito do Poder Judiciário deve ser transparente e 
auditável, de modo que não deva ter opacidades que dificultem o seu entendimento 
de funcionamento, e posterior indagações.

Também cuidados especiais devem ser tomados no desenvolvimento, implata-
ção e utilização dos programas, especialmente no que se refererem aos dados pes-
soais sensíveis, como aqueles relacionaos a raça, dados genéticos, biométricos, saú-
de, orientação sexual, para que não exista o vazamento ou utilização indevida deses 
dados.

Ademais, o apredndizado de máquina e as análises científicas devem servir 
para combater uma possível descriminação exsistente, revelada através do agrua-
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pamento ou classificação de dados relativos a indivíduos ou grupo de indivíduos, 
garantindo que os métodos não irão reproduzir ou agravar essas discriminações ou 
conduzir a análises ou usos deterministas.

De mesma forma, quando uma decisão automatizada subsidiar, ou ser uma fer-
ramenta de auxílio para a solução de um deslinde que envolva um direito fundamen-
tal, esta deve ser revisada por uma pessoa natural, ou ter a possibilidade de revisão 
por uma pessoa natural. Essa concepção já é prevista na Lei Geral de Proteção de 
Dados, em seu art. Que fala (colocar artigo).

RIEM (2019), ampliando a lista de diretrizes proposta por Wischmeyer (2018), 
define que as estratégias e concepções a serem observadas dentro da formulação de 
um sistema de IA no contexto de uma situação onde poderá haver violações de direi-
tos fundamentais. Esse presente trabalho se filia a visão dos autores, determinando 
que esses fatores são fundamentais para um bom uso da IA dentro de um ambiente 
tão sensível quanto o do Poder Judiciário.

São tais: a visibilização do efeito regulatório de sistemas inteligentes, a obser-
vância de um nível de qualidade adequado para sistemas inteligentes, a ausência de 
discriminação por esses sistemas; a proteção de dados e segurança informacional na 
utilização de sistemas inteligentes, o emprego do sistema de forma a ser adequado 
para resolução do problema, a garantia de transparência, clareza quanto à respon-
sabilidade civil na sua utilização, viabilização de controle de determinados sistemas 
de forma democrática e pelo Estado de Direito, proteção contra o compromentimento 
duradouro das condições de vida de gerações futuras, e sensibilidade para erros e 
possibilidade de revisão.

Desta forma, percebe-se que a utilização de sistemas que usam a Inteligência 
Artificial dentro do Poder Judiciário deve ser encorajada, em virtude do seu potencial 
benéfico, especialmente no que tange à redução de custos e a celeridade proces-
sual. No entanto, esse mesmo uso deve ser visto com cuidado, posto que se trata de 
uma tecnologia de potencial crescimento progressivo, e que infere diretamente com os 
direitos fundamentais, portanto, há necessidade de consideração acerca da compati-
bilização dessas soluções com os direitos individuais consagrados na Carta Magna, 
como também em convenções internacionais, visando a junção da tecnologia com a 
justiça.
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de novas tecnologias detém uma característica de amplicação 
de horizontes e mudanças significativas no modo como a sociedade interaje uns com os 
outros, seja na forma de indivíduos, seja em ficções jurídicas como os poderes. É com 
a criação da Internet que se vislumbrou uma das maiores modificações sociais introdu-
zidas por meio da tecnologia, determinando em uma revolução não apenas nos meios 
de comunicação, mas também no modo como as relações sociais são desenvolvidas.

Novas tecnologias implicam em novos riscos, complexidades e novos desafios 
na hora de lidar com esses fenômenos, especialmente no que tange a regulação jurí-
dica dos mesmos. É necessário que haja uma premente reflexão acerca das interfe-
rências que essas mudanças trazem para a sociedade como um todo, e ter umm olhar 
multidisciplinar e não segmentado quanto a isso. Existe todo um acervo de legislações 
e princípios que podem ser aplicadas às novas relações jurídicas advindas do progres-
so tecnológico, mas outras novas devem surgir.

Os próximos anos sugerem uma mudança não apenas social, mas também 
paradigmática nos conceitos da própria humanidade em si. A Inteligência Artificial está 
ficando cada vez mais próxima da inteligência humana, e existe uma preocupação 
tangente e específica no que irá acontecer quando a última barreira da humanidade for 
quebrada por uma máquina. A humanidade caminha para a última fronteira, e o que 
virá depois dela ser atingida?

Em que pese essas indagações serem apenas de cunho filosófico, o pragma-
tismo dessas questões se baseiam em uma forma nova do Direito tratar sobre esses 
assuntos. A determinação jurídica para lidar com questoes sempre teve um cunho 
de ação e reação. Ou seja, primeiro havia um problema suficiente para ser levado ao 
tratamento jurídico, e depois aparecia a solução para este problema, geralmente codi-
ficada. No entanto, a tecnologia caminha em um espaço de crescimento exponencial, 
ou seja, a forma antiga de apresentar soluções jurídicas pode não ser a mais acertada 
para essas novas relações, pois a morosidade da apresentação do que fazer pode 
deixar relações jurídicas sem tutela.

Desta forma, é necessário que haja uma mudança paradigmática no modo de 
se ver a relação do Direito com a tecnologia, modificando a noção secular de diferen-
ciação entre ciências exatas e ciências humanas, que coloca cada uma em um círculo 
separado, e começar a analisar as questões humanas de uma maneira mais complexa. 
Ao Direito também cabe ter uma visão mais ativista no constante a como regular as 
novas relações, modificando a sua maneira de lidar com as situações, e começando a 
regular situações que ainda não existem, mas possivelmente irão existir em um futuro 
muito próximo.
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A solução para essa questão é regular as tecnologias de uma maneira mais 
abstrata e principiológica, para que possam haver soluções jurídicas avindas desse 
arcabouço legislativo, inferindo que a jurisprudência possa se valer do espírito dos 
princípios envoltos em uma legislação para resolver casos concreto, atingindo assim 
um nível de tutela consistente na concretização da proteção de direitos.

As soluções tecnológicas em matéria de Inteligência Artificial já começaram a 
ser observadas dentro de várias áreas, incluindo do Direito. Desde de soluções priva-
das para a formulação automática de petições iniciais, até projetos desenvolvidos no 
bojo do Poder Judiciário, não se pode mais ficar alheio a esse uso no sistema jurídico. 
A IA sendo utilizada em larga escala é importante para solucionar alguns dos graves 
problemas que envolvem o Judiciário brasileiro, especialmente aqueles relacionados à 
morosidade e ao acesso à justiça. As soluções em IA podem servir (e já estão servin-
do) para agilizar tarefas rotineiras como analisar requisitos de admissibilidade proces-
sual, e estruturação automática de ementas, o que aumenta a eficiência do Judiciário. 
Ademais, ela também pode ser utilizada em um sentido mais amplo, como para mediar 
soluções extrajudiciais e eliminar o alto índice de judicialização de demandas.

Apesar do uso ser cada vez mais frequente, a determinação de uma IA como 
efetivo “juiz”, que utiliza um programa para analisar um caso concreto e dizer o direito, 
ainda é distante, não apenas pela dificuldade que envolve a linguagem jurídica e os 
meandros de uma decisão judicial, como também pela impossibilidade de ser realizado 
em virtude do que está disposto na Carta Magna, a qual deixa bem claro que o juiz 
(aqui descrito como aquela pessoa investida do poder de Estado Juiz) deve ser pessoa 
natural, portanto, uma solução de IA não poderia ser juiz em um caso concreto, mas 
sim, apenas serviço auxiliar.

Observa-se, portanto, a utilização em larga escala de meios que detém uma 
tecnologia cada vez mais rebuscada, para realizar ações rotineiras. Essa utilização é 
não apenas bem vista, como necessária, no entanto, deve-se levar em consideração 
também os riscos e analisar quais medidas tomar.

Um dos grandes riscos envolvendo as novas tecnologias, é o comprometimento 
de dados pessoais. A proteção de dados pessoais no Brasil não é um assunto novo, 
e está presente desde as fases iniciais do processo constituinte, com o Habeas Data. 
No entanto, ela adquire uma nova roupagem com o advento da internet, especifica-
mente no que se refere à proteção de dados pessoais. Com as relações econômicas e 
sociais cada vez mais centradas no uso massivo de dados pessoais, há uma urgente 
necessidade de proteção dos mesmos, uma vez que eles detêm um grande potencial 
de disrupção do modelo político e social do momento, devendo os direitos e garantias 
dos cidadãos serem protegidos.

Não alheio a essa necessidade, o Brasil, dialogando com outras fontes norma-
tivas editou a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), que, juntamente com 
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o Marco Civil da Internet, compõem o microssistema de proteção de dados pessoais 
e garantias fundamentais do cidadão no meio digital, passando a tratar, portanto, de 
forma consolidada o tratamento de dados pessoais no Brasil. A edição da LGPD e sua 
posterior implementação demonstra que o Direito não se encontra alheio às mudanças 
de relações jurídicas e sociais que ocorrem por consequencia das mudanças tecnoló-
gicas.

O potencial da utilização de uma ferramenta sem que haja uma sistematização 
de como ela deve ocorrer, pode ser altamente lesivo no que se refere aos direitos e 
garantias fundamentais. A exemplo, a utilização de um sistema de Inteligência Artificial 
dentro do Poder Judiciário que não seja aberto a auditorias, que não seja formatado 
de acordo com os princípios éticos existentes e que não seja seguro, pode ser uma 
verdadeira “arma” no que se refere a seu potencial lesivo.

Nesse sentido, merece atenção a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça 
com a sua resolução 332 de 21 de agosto de 2020, a qual determina regras e princí-
pios a serem observados pelos atores públicos encarregados de projetar e implantar 
ferramentas nesse campo, assim como aqueles agentes que irão utilizá-las. Com o 
rápido desenvolvimento da IA nos processos judiciais, o objetivo de normativas para 
sua implementação é garantir que a tecnologia continue a serviço do interesse geral e 
que seu uso respeite os direitos fundamentais.

Por mais que se fale, em um ponto de vista “dataísta”, que os seres humanos 
também são como algoritmos, e que o processamento de um cérebro humano não é 
diferente de um cérebro artificial, a tecnologia ainda não ultrapassou essa fronteira. As 
máquinas são melhores do que os seres humanos em fazer contas e jogar xadrez, mas 
ainda falta alguma caracterísca nos robôs para que eles possam entender os mean-
dros humanos em sua sensibilidade.

Atribuições como empatia, análise de sentimentos, observações racionais ten-
do em vista o caso concreto, são coisas que ainda não muito longe de serem mimeti-
zadas por um ser inanimado. Quando a fronteira final for ultrapassada, pode ser que as 
máquinas sejam melhores que os seres humanos em tudo, no entanto, enquanto não 
chegar até essa barreira final, existem coisas que as máquinas não conseguem fazer, 
como o ato julgar. Este, ainda ficará sob o domínio dos seres humanos.
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