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V CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO VETOR 
NORTE

DIREITO, LITERATURA E OUTRAS ARTES

Apresentação

As mudanças tecnológicas, políticas, culturais dos últimos anos trouxeram impactos em todas 

as esferas da vida. E, sem dúvida, a pandemia do COVID-19 acrescentou ainda mais 

mudanças, abalos e dúvidas. E isso repercute na esfera pública, na esfera política e na esfera 

do Direito.

Por isso, o Congresso Internacional do Vetor Norte, em 2021, chegou a sua quinta edição sob 

o tema central "O Direito e a resistência democrática no Brasil pós pandemia".

A proposta do V Congresso Internacional do Vetor Norte foi proporcionar discussões e 

debates para pensar a democracia e cidadania de forma ampla, de modo a contemplar as 

noções macro e públicas como constitucionalismo e questões micro e privadas: como direito 

sucessórios, testamentos emergenciais e etc.

Isso, pois entende-se que a cidadania e autonomia do cidadão está em conhecer seus direitos 

no espaço público e espaço privado, bem como partiu-se da ideia que defender o 

conhecimento emancipador é defender o Estado Democrático.

Nesse sentido, propôs-se grupos de trabalho e painéis que debatessem as repercussões desse 

novo normal nos nossos Direitos públicos e privados, repercussões essas que antecedem a 

COVID-19, se afloraram na pandemia e certamente continuarão no pós-pandemia.

Dessa forma, buscou-se levar aos congressistas a experiência de imersão reflexiva sobre 

direitos políticos, direitos sociais e direitos privados para esse momento em que se começa 

ver a luz no fim do túnel da pandemia, de modo que possamos avançar e não retroceder como 

sociedade democrática.

E dessa experiência de fomento de reflexão e pesquisa acadêmica, mas, sobretudo, de 

compartilhamento de conhecimento, alcança-se o presente fruto: os presente anais são a 

reunião desses debates, ideias, críticas, reflexões presentes na V Congresso Internacional do 

Vetor Norte.

Organizadores



Raphael Moreira Maia

Sílvio Teixeira da Costa Filho

Camila Ramos Celestino Silva



A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AUXILIANDO O DIREITO E PROMOVENDO 
JUSTIÇA NO BRASIL

ARTIFICIAL INTELLIGENCE ASSISTING THE LAW AND PROMOTING 
JUSTICE IN BRAZIL

Ana Carolina Neves Cavalcanti

Resumo

O uso de inteligência artificial está cada vez mais presente no mundo atual, a necessidade de 

obter mais eficiência e tecnologia se faz necessário nos dias atuais. Na área do Direito não é 

diferente. Então, qual a importância e relevância do uso da Inteligência Artificial no campo 

Jurídico? Este estudo busca esclarecer tal questão. Com o uso do método de pesquisa 

dedutivo e método de procedimento histórico e monográfico, chegou-se a conclusão que o 

uso da Inteligência Artificial é fundamental para maior eficiência das diversas áreas jurídicas, 

além de auxiliar a promoção do acesso à justiça.

Palavras-chave: Inteligência artificial, Direito, Acesso à justiça

Abstract/Resumen/Résumé

The use of artificial intelligence is increasingly present in today's world, the need for more 

efficiency and technology is needed today. In the area of law it is no different. So, what is the 

importance and relevance of using Artificial Intelligence in the Legal field? This study seeks 

to clarify this issue. Using the deductive research method and the historical and monographic 

procedure method, it was concluded that the use of Artificial Intelligence is essential for 

greater efficiency in the various legal areas, in addition to helping to promote access to 

justice.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Artificial intelligence, Right, Acess to justice
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1. INTRODUÇÃO 

 

Todos os dias surgem novas tecnologias que buscam facilitar atividades e ações 

diárias, a Inteligência Artificial é uma dessas tecnologias. No âmbito jurídico, tal situação não 

é diferente. Diversos pesquisadores e cientistas tentam encontrar maneiras de facilitar as 

profissões jurídicas e seus diversos campos, tanto para gerar maior eficiência, quanto para 

possibilitar maior acesso à justiça para a população. 

Então, deve-se questionar: Qual a importância e aplicação da inteligência artificial nas 

diversas áreas do direito, e como isso pode promover maior acesso à justiça? 

Este trabalho foi dividido em duas partes. A primeira parte teve como objetivo debater 

sobre a inteligência artificial desde o seu surgimento e como esse sistema funciona, sobre o 

projeto de lei que busca criar um marco legal no viés da sua utilização e, por fim, suas 

diversas utilidades. Na segunda parte, foi objetivado debater sobre como a inteligência 

artificial pode ser útil quando aplicada nas diversas áreas do direito, quais são os prós e 

contras da sua aplicação no ramo jurídico e como pode facilitar o acesso à justiça. 

Quanto ao método de procedimento, foi adotado o dedutivo, partindo de princípios 

gerais do uso da Inteligência Artificial e aplicando-a no campo jurídico. Em relação ao 

método de procedimento, foram aplicados o histórico e o monográfico, o histórico a partir da 

contextualização do surgimento da Inteligência Artificial e nas situações jurídicas em que 

foram utilizadas. O estudo monográfico foi empregado no estudo do Projeto de Lei 21/20.  

No primeiro capítulo será apresentado um breve debate acerca da Inteligência 

Artificial, dos algoritmos, do machine learning e do Projeto de Lei acerca da Inteligência 

Artificial. 

2. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

 

Após a Segunda Guerra Mundial, houve grandes mudanças no mundo e ao que tange 

às relações sociais e meios de produção. Instaurou-se, então, a chamada Terceira Revolução 

Industrial, período marcado pela evolução e avanço tecnológico, que revolucionou áreas como 

a ciência, a indústria e economia. A criação da internet, também foi outro marco para as 

transformações que estavam acontecendo, possibilitando maior difusão de conhecimento e 

avanço de tecnologias, como softwares e eletrônicos bastante eficientes e de alta tecnologia. 

Esses avanços tecnológicos permitiram a Quarta Revolução Industrial, iniciada em meados de 

2010, que conta com o uso da nanotecnologia, inteligência artificial, robôs, entre outros 

sistemas de automatização (SOUSA, 2017). 
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O termo “Inteligência Artificial” (IA) é a capacidade de máquinas/sistemas de 

aprenderem e interpretarem certos comandos naturalmente humanos, além de dados e, a partir 

disso, executá-los.  Esses comandos e decisões tomadas pelas máquinas são ações que se 

fossem realizadas por uma pessoa humana, seriam acatadas como “inteligentes”. A IA 

abrange diversas áreas e tem diversos ramos, como por exemplo, a lógica, a pesquisa, 

descoberta e a análise de dados. Esses ramos que computadores e máquinas são capazes de 

aprender a partir da IA são processados por meio de sistemas que contam com erros e acertos, 

que a partir de uma determinada configuração e aprendizagem começam a chegar a 

conclusões mais exatas, a partir da repetição (MCCARTHY, 2007).   

Para se chegar à inteligência artificial, há alguns componentes que auxiliam nessa 

tarefa, os algoritmos e o machine learning, por exemplo. Os algoritmos são instruções e 

regras utilizadas na área da informática que instruem a máquina a seguir determinada ação ou 

tomar determinada decisão. Já o machine learning (aprendizado da máquina), é a criação de 

algoritmos que buscam algum resultado especifico do computador/máquina. Então, a partir 

desses algoritmos a máquina passa por um processo autônomo (se assim for configurado) de 

aprendizagem, contudo, para que isso ocorra, é necessário um grande número de dados para 

essa análise e aprendizado (ELIAS, 2017). 

Dessa forma, a Inteligência Artificial a partir do uso dos algoritmos formam um 

sistema de alta eficiência e uma forma simples de executar tarefas que antes dependiam de 

seres humanos (NUNES, 2018).  

Junto ao machine learning, inúmeras são as possibilidades de execução de tarefas por 

máquinas/computadores que utilizem a IA, o aprimoramento do comando a partir dos dados 

analisados, além de executarem as tarefas programadas, permitem também que haja maior 

eficiência e rapidez na execução se comparado a um trabalho humano manual. Tarefas 

rotineiras, como análises de determinados assuntos, aprendizado supervisionado, detecção 

preventiva de diagnósticos e doenças na área da saúde, entre outras aplicações. Inclusive, a 

Inteligência Artificial aplica-se em diversas áreas jurídicas, proporcionando maior 

desburocratização, eficiência e organização (TACCA, 2018). 

Em 2020, o Deputado Federal Eduardo Bismark (PDT) propôs o Projeto de Lei 21/20, 

que visa à regulamentação e cria um marco legal acerca do uso da Inteligência Artificial no 

Brasil. Em sua ementa “Estabelece fundamentos, princípios e diretrizes para o 

desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil; e dá outras providências.” 

(BRASIL, 2020). O Projeto de Lei que ainda está em andamento, porém, traz importantes 

fatores que colaboram para a sua aprovação. No artigo 4º do Projeto de Lei, é debatido os 
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fundamentos do uso da IA, sendo ressalvado “ I - o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação; II - livre iniciativa e a livre concorrência; III -respeito aos direitos humanos e aos 

valores democráticos; IV -igualdade, não discriminação, a pluralidade e o respeito aos direitos 

trabalhistas; V - a privacidade e a proteção de dados.” (BRASIL, 2020). Assim sendo, quanto 

aos seus fundamentos, vale ressaltar a IA como uma ferramenta que auxilia no progresso 

tecnológico de diversas áreas, desde que empregado respeitando a democracia e os direitos 

fundamentais de todo cidadão brasileiro.  

No artigo 5º do Projeto de Lei 21/20, que trata sobre os objetivos, o documento aborda 

a IA como propagadora 

 I - da pesquisa e do desenvolvimento da inteligência artificial ética e livre de 

preconceitos; II - da competitividade e do aumento da produtividade brasileira, bem 

como da melhoria na prestação dos serviços públicos; III - do crescimento inclusivo, 

do bem-estar da sociedade e da redução das desigualdades sociais e regionais; IV - 

de medidas para reforçar a capacidade humana e preparar a transformação do 

mercado de trabalho, à medida que a inteligência artificial é implantada; e V - da 

cooperação internacional, com o compartilhamento do conhecimento de inteligência 

artificial e a adesão a padrões técnicos globais que permitam a interoperabilidade 

entre os sistemas (BRASIL, 2020). 

 

Dessa forma, este presente artigo anuncia a capacidade da Inteligência Artificial em 

contribuir para diversas áreas, auxiliando no aumento da produtividade de empresas, gestões, 

podendo diminuir as disparidades sociais se assim for programada para atuar nesta área, 

através de projetos. Além do mais, auxiliar no mercado de trabalho, contribuir com as 

relações internacionais, a partir de alianças estrangeiras em determinados projetos, por 

exemplo, compartilhamento de sistemas inteligentes, entre outras diversas questões. 

Portanto, conforme exposto a IA é um sistema revolucionário e que cada dia a mais 

está inserido no cotidiano do mundo todo, auxiliando e gerando maior maximização de 

resultados inteligentes antes realizados por humanos. A Inteligência Artificial tem milhares de 

aplicações e garante resultados promissores para o futuro. Nas diversas áreas abrangidas pelo 

Direito, quais seriam os benefícios com a implementação da IA? No próximo capítulo, será 

debatido como a IA pode ser inserida no meio Jurídico para gerar maior eficiência e 

desburocratização das instituições, além de contribuir com a organização gerencial e maior 

rapidez no acesso à justiça. Sem deixar de mencionar, é claro, as controvérsias da aplicação 

da IA no direito.   

 

3. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO 
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A Inteligência Artificial (IA) é uma importante tecnologia que permite a execução de 

ações e tomadas de decisões por computadores ou máquinas, ações estas que se fossem 

realizadas por humanos, seriam consideradas “inteligentes”. Assim sendo, é uma tecnologia 

que permite a maximização de diversas atividades e resultados satisfatórios em menos tempo 

e com maior probabilidade de acertos.  

No Direito, que contempla diversas áreas como o executivo, o judiciário, o legislativo, 

sem contar as profissões independentes como a advocacia, por exemplo, são áreas que 

originalmente envolvem muita burocracia e lentidão processual. Nos dias atuais, com o 

avanço tecnológico, houve muito progresso em relação à organização das instituições 

jurídicas que buscam organização e dinamização do tempo e dos dados. Então, com o avanço 

da IA, como essa ferramenta pode auxiliar para gerar maior eficiência e praticabilidade no 

meio jurídico? 

O acesso à justiça muitas vezes está ligado ao conceito de tribunais e julgamentos, os 

quais as pessoas recorrem para tentar reivindicar seus direitos como cidadãos. Contudo, um 

dos maiores empecilhos para esse tipo de acesso à justiça está relacionado com a lentidão 

processual (FULLIN, 2013). Esse fato se dá, em muitos casos, devido à grande demanda que 

urge nos tribunais brasileiros. O acúmulo de processos e o descompasso entre dados e 

decisões judiciais entre os tribunais brasileiros contribuem substancialmente para esse fator. A 

Inteligência Artificial, que vem sendo empregada nos últimos anos está sendo cada vez mais 

aperfeiçoada nos diversos tribunais buscando maior centralização dos dados processuais e 

conjuntos de decisões mais coerentes (NUNES, 2018) 

De acordo com dados disponibilizados em março de 2021, metade dos tribunais 

brasileiros já utilizam IA ou estão elaborando essa inteligência (BRASIL, 2021). A 

Inteligência artificial aplicada nas cortes brasileiras pode atuar para obter diferentes 

resultados, como auxiliar a análise de decisões nos diferentes tribunais, quais são as principais 

divergências nessas decisões, encontrar jurisprudências correspondentes a algum assunto 

determinado, ou simplesmente encontre legislações específicas que se enquadrem em um caso 

(MARANHÃO, 2017). A IA do Supremo Tribunal Federal (STF), denominada VICTOR, é 

um sistema inteligente que identifica e separa as principais pautas e processos que chegam ao 

STF, assim, a inteligência artificial VICTOR avalia os documentos judiciais com maior 

eficiência e menor tempo do que se esta mesma ação fosse realizada por um humano, cerca de 

6 vezes (seis) mais rápido (AZEVEDO, 2019). 

Na área da advocacia, por exemplo, há o ROSS, software de Inteligência Artificial do 

escritório Baker & Hostetler de advocacia dos Estados Unidos, o ROSS é considerado o 

9



primeiro advogado robô do mundo. Esse robô serve como um banco de dados acerca de 

praticamente toda a legislação americana, que responde a perguntas complexas. Além do 

mais, o ROSS é capaz de formular respostas para determinados casos com base nos seus 

algoritmos de conhecimento, como também formular hipóteses diversas (MELO, 2016). 

Ademais, os sistemas de Inteligência Artificial podem auxiliar na organização 

gerencial de escritórios de advocacia, realizando balanceamento da parte financeira, como 

também gerenciar os cliente e setorizar de acordo com o tipo de processo. Ainda, pode 

oferecer maior comunicação com o público e rede de atendimento mais dinâmica e que 

esclareça dúvidas pertinentes (SILVA; FLORÊNCIO, 2020).  

Contudo, apesar do sistema de IA gerar muitos resultados positivos quanto à sua 

aplicação na área jurídica e nos diversos ramos do direito, há também pontos negativos que 

devem ser comentados no presente resumo. A exemplo de a)suporte tecnológico avançado; b) 

investimento financeiro; c)debate ético acerca da possível violação dos direitos humanos. No 

primeiro caso, que diz respeito à necessidade de infraestrutura tecnológica de ponta para sua 

aplicação (SILVA; FLORÊNCIO, 2020), já que para implementar um sistema de IA eficiente 

e que vá atender à demanda requerida, é preciso que os sistemas de software sejam modernos 

e possuam uma base de dados atualizada. Quanto ao investimento financeiro, o primeiro 

ponto aqui já pontuado foi a necessidade de suporte tecnológico avançado, por esse motivo, é 

preciso que haja um capital para a aplicação do sistema e o machine learning da máquina, na 

maioria dos casos, por meio de técnicos especializados.  

Por último, deve-se debater sobre a questão ética e moral envolvidas no avanço da IA. 

A Inteligência Artificial tem a capacidade de tomadas de decisões autônomas, em muitos 

casos, pode ser um ponto positivo, contudo, no direito, há direitos humanos em risco e que 

podem ser violados se houver alguma tomada de decisões equivocada ou errada 

(MARANHÃO, 2017). O processo de machine learning deve ser alimentado com qualidade e 

não quantidade, já que a máquina pode analisar milhares de projetos, porém, se estes 

possuírem resultados equivocados, baseados em julgamentos parciais, a máquina poderá 

reproduzir isso como algo certo (NUNES, 2018). 

Portanto, os sistemas de Inteligência Artificial são revolucionários para o mundo atual 

e podem gerar resultados impressionantes, principalmente, na área jurídica. Essas máquinas e 

computadores podem trazer diversos benefícios para os operadores do direito, contudo, devem 

ser administradas com cautela e precisão, para que isso não ultrapasse as questões éticas, já 

que há vidas humanas envolvidas nas decisões jurídicas.  
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4. CONCLUSÃO 

 

A Quarta Revolução Industrial foi revolucionária ao que tange o surgimento e 

aplicação de novas tecnologias no mundo. A maior inserção da Inteligência Artificial (IA) em 

máquinas e computadores nas mais diversas áreas, como saúde, robótica, direito, entre outras 

gerou maior eficiência e maximização das atividades.  

Inteligência Artificial é a capacidade de máquinas e computadores de realizarem 

tarefas que se fossem realizadas por um ser humano seriam consideradas “inteligentes”. 

Algoritmos são instruções utilizadas na área da informática e robótica que instruem a máquina 

a realizar ações ou tomar decisões. Os algoritmos a partir de uma extensa avaliação de dados 

ensinam à máquina determinada programação para executar ações. Esse processo chama-se 

machine learning (aprendizado da máquina).  

Em 2020 foi proposto o Projeto de Lei 21/20, que prevê o marco legal do uso de 

inteligência artificial no Brasil, que tem como finalidade regulamentar o uso de IA no Brasil. 

A IA tem se demonstrado um excelente sistema que oferece maior eficiência a ações antes 

realizadas por humanos.  

No ramo jurídico, não é diferente. A IA pode proporcionar diversos benefícios com o 

seu uso, como a desburocratização de processos judiciais e legislativos, gerar maior eficiência 

nas diversas áreas do direito, além de auxiliar escritórios de advocacia tanto na questão 

gerencial, como também em destacar legislações que se enquadrem em um determinado caso.  

Apesar de haver pontos negativos quanto à aplicação e uso da Inteligência artificial, se 

esta for utilizada da maneira correta e sem ferir princípios éticos e direitos humanos, seu uso 

pode trazer benefícios de grande valor para a área jurídica, além proporcionar eficiência e 

resultados positivos.  

Dessa forma, é possível aferir a resposta para o problema de pesquisa em questão: a 

importância da IA para a área jurídica é inestimável e vai muito além de um simples 

mecanismo de computador, a Inteligência Artificial permite que haja maior centralização de 

dados jurídicos, que podem contribuir para maior efetividade e atuação do poder judiciário, 

por exemplo, na tomada de decisões mais coerentes e justas durante julgamentos. Além disso, 

gera maior acesso à justiça por parte da população, já que o sistema de IA maximiza as ações 

e as realiza em menor tempo se comparado a um humano, permitindo assim, que mais pessoas 

possam ter seus processos averiguados, já que a lentidão processual é um dos maiores 

desafios da justiça brasileira.   

 

11



REFERÊNCIAS 

AZEVEDO, Bernardo de. Conheça VICTOR, o sistema de inteligência artificial do STF.  

Bernardo de Azevedo, 20 de setembro de 2019. Disponível em: < 

https://bernardodeazevedo.com/conteudos/conheca-victor-o-sistema-de-inteligencia-artificial-

do-stf/>, acesso em 07 out. de 2021. 

BRASIL. Projeto de Lei Nº 21 de 2020, estabelece princípios, direitos e deveres para o uso 

de inteligência artificial no Brasil, e dá outras providências. 2020 

BRASIL. Inteligência artificial está presente em metade dos tribunais brasileiros, aponta 

estudo inédito. Supremo Tribunal Federal (STF), 9 de março de 2021. Disponível em: 

<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/09032021-Inteligencia-

artificial-esta-presente-em-metade-dos-tribunais-brasileiros--aponta-estudo-inedito.aspx>, 

acesso em 07 de out. 2021.  

ELIAS, Paulo Sá. Algoritmos e inteligência artificial exigem atenção do Direito. Revista 

Consultor Jurídico, 20 de novembro de 2017. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2017-nov-20/paulo-sa-elias-inteligencia-artificial-requer-atencao-

direito, acesso em 10 de out. 2021.  

FULLIN, Carmen Silvia. Acesso à Justiça: a construção de um problema em mutação. In: 

SILVA, Felipe Gonçalves; RODRIGUEZ, José Rodrigo (Coord.). Manual de Sociologia 

Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MARANHAO, Juliano S. A. Pesquisa em inteligência artificial e direito no Brasil. Revista 

Consultor Jurídico, 9 de dezembro de 2017. Disponível em 

https://www.conjur.com.br/2017-dez-09/juliano-maranhao-pesquisa-inteligencia-artificial-

direito-pais, acesso em 08 de out. 2021.  

MCCARTHY, John. What is artificial intelligence?. Stanford, 2007. Disponível em: 

<http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>. Acesso em 08 de out. 2021.  

MELO, João Ozório de. Escritório de advocacia estreia primeiro "robô-advogado" nos EUA. 

Revista Consultor Jurídico ConJur, 16 de maio de 2016. Disponível em: < 

https://www.conjur.com.br/2016-mai-16/escritorio-advocacia-estreia-primeiro-robo-

advogado-eua>, acesso em 07 de out. 2021. 

NUNES, Dierle. Inteligência artificial e direito processual: vieses algorítmicos e os riscos de 

atribuição de função decisória às maquinas.  Revista de Processo, vol. 285/2018, p. 421 – 

447 2018. 

 

SILVA, Jeovan Assis da.  FLORÊNCIO, Pedro de Abreu e Lima. A inteligência artificial no 

contexto da administração da justiça e da prestação jurisdicional. Anais ENAJUS, Lisboa- 

Portugal, 2020.  

SOUSA, Rafaela. "Terceira Revolução Industrial"; Brasil Escola,  2017. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/terceira-revolucao-industrial.htm. Acesso em 08 de 

outubro de 2021. 

TACCA, Adriano. ROCHA, Leonel Severo. Inteligência artificial: reflexos no sistema do 

direito. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Ceará, v. 38.2, 2018. 

 

12

https://bernardodeazevedo.com/conteudos/conheca-victor-o-sistema-de-inteligencia-artificial-do-stf/
https://bernardodeazevedo.com/conteudos/conheca-victor-o-sistema-de-inteligencia-artificial-do-stf/
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/09032021-Inteligencia-artificial-esta-presente-em-metade-dos-tribunais-brasileiros--aponta-estudo-inedito.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/09032021-Inteligencia-artificial-esta-presente-em-metade-dos-tribunais-brasileiros--aponta-estudo-inedito.aspx
https://www.conjur.com.br/2017-nov-20/paulo-sa-elias-inteligencia-artificial-requer-atencao-direito
https://www.conjur.com.br/2017-nov-20/paulo-sa-elias-inteligencia-artificial-requer-atencao-direito
https://www.conjur.com.br/2017-dez-09/juliano-maranhao-pesquisa-inteligencia-artificial-direito-pais
https://www.conjur.com.br/2017-dez-09/juliano-maranhao-pesquisa-inteligencia-artificial-direito-pais
https://www.conjur.com.br/2016-mai-16/escritorio-advocacia-estreia-primeiro-robo-advogado-eua
https://www.conjur.com.br/2016-mai-16/escritorio-advocacia-estreia-primeiro-robo-advogado-eua

	1. INTRODUÇÃO
	AZEVEDO, Bernardo de. Conheça VICTOR, o sistema de inteligência artificial do STF.  Bernardo de Azevedo, 20 de setembro de 2019. Disponível em: < https://bernardodeazevedo.com/conteudos/conheca-victor-o-sistema-de-inteligencia-artificial-do-stf/>, ace...
	BRASIL. Projeto de Lei Nº 21 de 2020, estabelece princípios, direitos e deveres para o uso de inteligência artificial no Brasil, e dá outras providências. 2020

	BRASIL. Inteligência artificial está presente em metade dos tribunais brasileiros, aponta estudo inédito. Supremo Tribunal Federal (STF), 9 de março de 2021. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/09032021-In...
	ELIAS, Paulo Sá. Algoritmos e inteligência artificial exigem atenção do Direito. Revista Consultor Jurídico, 20 de novembro de 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-nov-20/paulo-sa-elias-inteligencia-artificial-requer-atencao-direito, ac...


