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II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

ACESSO À JUSTIÇA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TECNOLOGIAS DO 
PROCESSO JUDICIAL II

Apresentação

Renovando o compromisso assumido com os pesquisadores de Direito e tecnologia do Brasil, 

é com grande satisfação que a SKEMA Business School e o CONPEDI – Conselho Nacional 

de Pesquisa e Pós-graduação em Direito apresentam à comunidade científica os 12 livros 

produzidos a partir dos Grupos de Trabalho do II Congresso Internacional de Direito e 

Inteligência Artificial (II CIDIA). As discussões ocorreram em ambiente virtual ao longo dos 

dias 27 e 28 de maio de 2021, dentro da programação que contou com grandes nomes 

nacionais e internacionais da área em cinco painéis temáticos e o SKEMA Dialogue, além de 

354 inscritos no total. Continuamos a promover aquele que é, pelo segundo ano, o maior 

evento científico de Direito e Tecnologia do Brasil.

Trata-se de coletânea composta pelos 255 trabalhos aprovados e que atingiram nota mínima 

de aprovação, sendo que também foram submetidos ao processo denominado double blind 

peer review (dupla avaliação cega por pares) dentro da plataforma PublicaDireito, que é 

mantida pelo CONPEDI. Os oito Grupos de Trabalho originais, diante da grande demanda, se 

transformaram em doze e contaram com a participação de pesquisadores de vinte e um 

Estados da federação brasileira e do Distrito Federal. São cerca de 1.700 páginas de produção 

científica relacionadas ao que há de mais novo e relevante em termos de discussão acadêmica 

sobre a relação da inteligência artificial e da tecnologia com os temas acesso à justiça, 

Direitos Humanos, proteção de dados, relações de trabalho, Administração Pública, meio 

ambiente, formas de solução de conflitos, Direito Penal e responsabilidade civil.

Os referidos Grupos de Trabalho contaram, ainda, com a contribuição de 36 proeminentes 

professoras e professores ligados a renomadas instituições de ensino superior do país, os 

quais indicaram os caminhos para o aperfeiçoamento dos trabalhos dos autores. Cada livro 

desta coletânea foi organizado, preparado e assinado pelos professores que coordenaram cada 

grupo. Sem dúvida, houve uma troca intensa de saberes e a produção de conhecimento de 

alto nível foi, mais uma vez, o grande legado do evento.

Neste norte, a coletânea que ora torna-se pública é de inegável valor científico. Pretende-se, 

com esta publicação, contribuir com a ciência jurídica e fomentar o aprofundamento da 

relação entre a graduação e a pós-graduação, seguindo as diretrizes oficiais. Fomentou-se, 



ainda, a formação de novos pesquisadores na seara interdisciplinar entre o Direito e os vários 

campos da tecnologia, notadamente o da ciência da informação, haja vista o expressivo 

número de graduandos que participaram efetivamente, com o devido protagonismo, das 

atividades.

A SKEMA Business School é entidade francesa sem fins lucrativos, com estrutura 

multicampi em cinco países de continentes diferentes (França, EUA, China, Brasil e África 

do Sul) e com três importantes acreditações internacionais (AMBA, EQUIS e AACSB), que 

demonstram sua vocação para pesquisa de excelência no universo da economia do 

conhecimento. A SKEMA acredita, mais do que nunca, que um mundo digital necessita de 

uma abordagem transdisciplinar.

Agradecemos a participação de todos neste grandioso evento e convidamos a comunidade 

científica a conhecer nossos projetos no campo do Direito e da tecnologia. Já está em 

funcionamento o projeto Nanodegrees, um conjunto de cursos práticos e avançados, de curta 

duração, acessíveis aos estudantes tanto de graduação, quanto de pós-graduação. Em breve, 

será lançada a pioneira pós-graduação lato sensu de Direito e Inteligência Artificial, com 

destacados professores da área. A SKEMA estrutura, ainda, um grupo de pesquisa em Direito 

e Inteligência Artificial e planeja o lançamento de um periódico científico sobre o tema.

Agradecemos ainda a todas as pesquisadoras e pesquisadores pela inestimável contribuição e 

desejamos a todos uma ótima e proveitosa leitura!

Belo Horizonte-MG, 09 de junho de 2021.

Profª. Drª. Geneviève Daniele Lucienne Dutrait Poulingue

Reitora – SKEMA Business School - Campus Belo Horizonte

Prof. Dr. Edgar Gastón Jacobs Flores Filho

Coordenador dos Projetos de Direito da SKEMA Business School
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RACIONALIDADE CRÍTICA E FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES 
ALGORÍTMICAS: A NECESSÁRIA CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE 

TRANSPARÊNCIA ALGORÍTMICA E ACCOUNTABILITY

CRITICAL RATIONALITY AND GROUNDS FOR ALGORITHMIC DECISIONS: 
THE NECESSARY CREATION OF MECHANISMS OF ALGORITHMIC 

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

Naony Sousa Costa Martins 1
Fabrício Veiga Costa 2

Resumo

Objetiva-se com a presente investigação propor uma discussão científica acerca da 

necessidade de transparência e mecanismos de accountability no que tange as decisões 

produzidas em processos orientados por inteligência artificial. Desta forma, discute-se o 

impacto da utilização da inteligência artificial e algoritmos no direito processual civil face o 

estreitamente do locus procedimental de construção participada e racional das decisões 

judiciais, sob a ótica da isonomia e da fundamentação das decisões. Importante esclarecer 

que a abordagem crítica do objeto de investigação proposto se deu mediante a pesquisa 

bibliográfica e documental, análises comparativas, interpretativas e sistemáticas.

Palavras-chave: Inteligência artificial, Processo democrático, Fundamentação das decisões

Abstract/Resumen/Résumé

The aim of this investigation is to propose a scientific discussion about the need for 

transparency and accountability mechanisms with respect to decisions produced in processes 

guided by artificial intelligence. In this way, the impact of the use of artificial intelligence 

and algorithms in civil procedural law is discussed in view of the narrow procedural locus of 

participatory and rational construction of judicial decisions, from the perspective of isonomy 

and the reasoning of decisions. It is important to clarify that the critical approach to the 

proposed research object took place through bibliographic and documentary research, 

comparative, interpretative and systematic analyzes.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Artificial intelligence, Democratic process, Rationale 
for decisions
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INTRODUÇÃO 

 

O presente resumo tem por objetivo propor uma discussão científica acerca da 

transparência algorítmica e da necessidade de criação de mecanismos efetivos de accountability 

no contexto das decisões produzidas em processos orientados por inteligência artificial, dados 

e algoritmos. Desta forma, discute-se o impacto da utilização das referidas tecnologias no 

direito processual civil face o estreitamente do locus procedimental de construção participada, 

dialógica e racional das decisões judiciais, em especial sob a ótica da isonomia e da 

fundamentação das decisões no processo constitucional democrático. 

Para tanto, mostra-se relevante compreender que a utilização da inteligência artificial 

e dos algoritmos não constituem por si um entrave a observância dos princípios do processo 

constitucional democrático, mas sim a ausência de critérios que oportunizam a verificação da 

publicidade e o acesso à informação da programação algorítmica de modo a oportunizar as 

partes interessadas o direito de construção participada das decisões judiciais, cujo reflexo, 

inclusive, será verificado na fundamentação da decisão. 

Para se chegar ao escopo desta pesquisa será utilizada a técnica teórico conceitual, 

tendo em vista a utilização de análise de conteúdo, por meio de levantamento bibliográfico, de 

dados jurisprudenciais e documentais acerca do tema. De acordo com as técnicas de análise de 

conteúdo, afirma-se que se trata de uma pesquisa teórica, de modo que o procedimento adotado 

servirá para que se demonstre que a utilização da inteligência artificial e dos algoritmos sem a 

necessária transparência algorítmica e mecanismos de accountability são contrárias a 

principiologia de um processo democrático, em especial no tange a observância da ampla 

defesa, contraditório, isonomia, direito a informação, publicidade e fundamentação das 

decisões. 

  

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A informatização provocada pela chamada Revolução da Internet impactou diversos 

setores, dentre eles o Direito e, de forma mais específica, o direito processual. Diante disso, 

“começamos a discutir os impactos de um movimento que se iniciou no final da década de 

1990, início dos anos 2000, mas que transcendeu sua mera aplicação instrumental, qual seja, a 

virada tecnológica no Direito e seus impactos no campo processual” (NUNES, 2020, p. 17). No 

âmbito do direito processual, a literatura comumente aponta alguns entraves no que se refere a 
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utilização da inteligência artificial1 e dos algoritmos2 no processo, em especial na fase decisória, 

tais como “(i) o emprego de data sets viciados; (ii) discriminação que pode ser gerada por 

algoritmos de machine learning (iii) e a necessária a opacidade dos algoritmos não 

programados” (FERRARI, 2020, p. 206).  

A utilização da inteligência artificial no direito processual, “está conectada ao que se 

denomina de machine learning (aprendizado da máquina), (...)” (VALE, 2020, p. 631). As 

técnicas de machine learning utilizam dois tipos de algoritmos os supervisionados e os não 

supervisionados (VALE, 2020, p. 633). De acordo com Luís Manoel Borges do Vale, “os 

algoritmos supervisionados são aqueles nos quais o programador escolhe quais os dados serão 

utilizados e processados pela máquina e qual o resultado que o sistema deve apresentar, (...)” 

(2020, p. 633). Desta forma, ainda de acordo com o referido jurista, a utilização dos algoritmos 

supervisionados oportuniza “maior transparência e controle das ações executadas pela máquina, 

de tal sorte que a ferramenta de inteligência artificial é passível, em maior medida, de ser 

auditada (...)” (VALE, 2020, p. 633). Já no que tange aos algoritmos não supervisionados, 

seriam modalidades de algoritmos “que não dependem de uma categorização prévia de dados. 

Assim, a partir de dados não rotulados o próprio sistema identifica padrões, aproximando 

situações correlatas, sem que exista uma classe predefinida”. (VALE, 2020, p. 633). 

Importa mencionar, que a utilização de algoritmos do tipo supervisionados, ou seja, 

previamente definidos pelo programador, não constitui uma garantia de transparência. Isto 

ocorre, pois apesar das partes interessadas no processo conhecerem o caminho cognitivo que 

foi estabelecido no procedimento pelo programador e tratar-se de modalidade de algoritmos 

auditáveis, estes são sujeitos a erros e podem apresentar falhas que não foram previstas pelo 

programador (LUCON, 2020, p. 457). Neste cenário a utilização da inteligência artificial e dos 

dados no direito processual civil brasileiro, em especial sob a ótica do processo democrático, 

 
1 De acordo com José Luis Bolzan de Morais “inteligência artificial (IA) significa dotar computadores e softwares 

de capacidade para processar imensos volumes de dados e – principalmente – para encontrar padrões e fazer 

previsões sem ter sido programados para tanto, produzindo dados a partir de dados, ou metadados, aptos a produzir 

conhecimentos específicos baseados em padrões e comportamentos, bem como realizar controles”. (MORAIS, 
José Luis Bolzan. O ESTADO DE DIREITO “CONFRONTADO” PELA “REVOLUÇÃO DA 

INTERNET”!. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM. v. 13, n. 3. 2018. p. 884). 
2 De acordo com Luís Manoel Borges Vale, o algoritmo “nada mais é do que uma sequência ordenada de instruções 

que direciona comando para o computador desempenhar certas tarefas. Desse modo, o programador, quando 

arquiteta o algoritmo, estabelece um “input” (dados iniciais que alimentam o sistema) e um “output” (objetivo 

desejado com o processamento dos dados que alimentam o sistema) ”. (VALE, Luís Manoel Borges do. A tomada 

de decisão por máquinas: a proibição, no direito, de utilização de algoritmos não supervisionados. In: 

NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique Santos; WOLKART, Erik Navarro. (org.) INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL E DIREITO PROCESSUAL: OS IMPACTOS DA VIRADA TECNOLÓGICA NO 

DIREITO PROCESSUAL. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 631. 
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deve ser acompanhada pela existência de transparência algorítmica, bem como por mecanismos 

aptos a realização de accountability.  

No que se refere a transparência algorítmica, Paulo Henrique dos Santos Lucon destaca 

que a ideia de “(...) ”transparência algorítmica” possui duas acepções distintas. Em primeiro 

lugar, ele pode ser entendido pela transparência do próprio funcionamento do sistema. Ademais, 

a expressão pode referir-se à transparência da forma como os dados são utilizados” (LUCON, 

2020, p. 457). Por sua vez, o termo accountability, trata-se de uma expressão de origem inglesa 

que ainda não foi traduzida para a língua portuguesa (PINTO, 2020, p. 49). Conforme preconiza 

Henrique Alves Pinto, o termo accountability trata-se do “agir pautado por responsabilidade 

ética, transparência das ações, com uma devida e adequada prestação de contas de tais atos. Tal 

concepção liga-se à ideia de governança e também à de responsabilidade civil” (2020, p. 49).  

No contexto do paradigma de Estado Democrático, a adoção da inteligência artificial, 

dos dados e dos algoritmos no processo, deve ser acompanhada da criação de um espaço 

procedimental que oportuniza a todos interessados o direito a efetiva participação, em 

contraditório, da construção do mérito da demanda. Para isso, como já destacado, é essencial a 

efetivação do direito à informação sobre o processo cognitivo dos referidos mecanismos 

tecnológicos, de modo a efetivar o princípio da isonomia, enquanto paridade de armas no 

âmbito argumentativo. Somado a isso, a fundamentação da decisão somente pode ser verificada 

quando é reflexo da análise de todos os pontos controvertidos discutidos de forma participada 

pelos sujeitos do processo, o que não será possível sem a efetiva transparência algorítmica. 

Vale citar, conforme pontuam os juristas Dierle Nunes e Ana Luiza Pinto Coelho 

Marques que “as decisões tomadas por humano são impugnáveis, pois é possível delimitar os 

fatores que ensejaram determinada resposta e o próprio decisor deve ofertar o iter que o induziu 

a tal resposta [...]” (2018, p. 8). Por sua vez, complementam os juristas, “os algoritmos 

utilizados nas ferramentas de inteligência artificial são obscuros para a maior parte da 

população – algumas vezes até para seus programadores – o que os torna, de certa forma, 

inatacáveis” (NUNES; MARQUES, 2018, p. 8). Referidas ponderações evidenciam, mais uma 

vez, a necessária criação de mecanismos de accountability, bem como da efetiva transparência 

algorítmica no contexto do processo democrático. 

Portanto, a produção de uma decisão legítima no contexto do processo democrático 

demanda necessariamente a construção participada do seu mérito, cabendo a cada interessado 

manifestar sua vontade face o bem tutelado, bem como trazer para demanda seus 

questionamentos. Para se alcançar este objetivo, face a adoção de mecanismos de inteligência 

artificial, dados e algoritmos, no direito processual civil torna-se essencial a garantia da 
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efetivação dos princípios constitucionais que orientam o processo, em especial contraditório, 

isonomia, informação e dever de fundamentação das decisões. Importante mencionar, que para 

a efetivação dos princípios acima mencionados, será essencial a existência de mecanismos 

efetivos de transparência algorítmica e de accountability, no contexto dos processos orientados 

por dados e algoritmos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Nesta pesquisa, procurou-se demonstrar a necessidade da criação de mecanismos 

efetivos de acccountability para o uso da inteligência artificial e dos algoritmos do âmbito do 

direito processual civil. Somado a isto, destacou-se a importância da transparência algorítmica 

enquanto um fator que garante isonomia, construção discursiva e racional das decisões e a 

fundamentação das decisões judiciais. 

Em se tratando de democracias o processo participado de construção das decisões, 

pautados pela presença da isonomia, contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões, 

constitui fator legitimador e de fiscalização da decisão final. Sob esta perspectiva quanto mais 

ampla e isonômica a participação dos interessados na construção desta decisão maior a sua 

efetividade e legitimidade.  

Assim, a adoção da inteligência artificial e dos algoritmos no direito processual 

brasileiro deve ser permeada por um procedimento que oportunize o amplo conhecimento das 

partes interessadas dos elementos informadores dos algoritmos e de mecanismos de 

accountability. É importante ainda ressaltar que o espaço digital de ampla discursividade das 

questões que permeiam as peculiaridades da pretensão deduzida somente será democrático se 

os critérios do debate forem baseados na racionalidade crítica e na isonomia decorrente das 

proposições trazidas pelo texto da Constituição brasileira de 1988. 
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