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Considerações iniciais 

 

• Linguagem/abordagem => diálogo com juristas 

• Fase do “entendimento das possibilidades da tecnologia” para 

o processo! 

• Experiência: JT  brasileira => especializada => Matéria e 

processo próprios 

• Norte metodológico => desajustes da TGP / Marco 

teórico=Luhmann (teoria sistêmica) 

 



eTGP?  

• Papel da TGP:  Descritivo? Indutora de transformações? 

 

• Exemplos no novo CPC:  

• Livre convencimento motivado! 

• Exaurimento das teses nas sentenças. 

•   Demandas repetitivas => uniformização.  

 



O momento é quando? 

• Década de 80:  máquina de escrever  => microcomputador 

                   datilofografar => digitar            Ctrl-c e ctrl-v      

• Década de 90:  internet 1.0;  1999:  TRT/SC => STDI 

• Década passada: internet mais robusta => Lei 11.419/2006 

         Promessas: celeridade -  simplificação - efetividade 

                               melhoria de vida - desmonte dos escaninhos 

 
TGP? 



2007 - projeções 

Processo sem papel - fim dos autos físicos 

Algoritmos cumprindo funções no processo - bastante automação 

SEPAJ central controlando todo mundo, inclusive  o juiz -  quem sabe um 

processo sem juiz!?! (sonho de alguns) 

Processo  experto - agente automatizado capaz de vasculhar o mundo virtual 

sem interferência das pessoas 

Uniformidade no trato de questões e partes.  Isonomia efetiva? 

 

TGP 
FATOS 



2008 - Diretrizes/princípios ? 

Subinstrumentalidade da tecnologia (ou dupla instrumentalidade) 

 

 

 

Máxima automação 

Imaginalização mínima 

Extraoperabilidade 

Máximo apoio à decisão (juiz) 

TGP 

“A tecnologia é instrumento a serviço do instrumento – o processo - e, portanto, sua incorporação deve ser feita 

resguardando-se os princípios do instrumento e os objetivos a serviço dos quais está posto o instrumento” 

 

FATOS 



2016 - os fatos atropelaram... 

• Lanier: “o que acontece quando paramos de forjar a tecnologia 

e a tecnologia começa a nos forjar?”   
 

• Os juízes, hoje, ajustam-se às restrições do sistema e deixam 

de fazer o que acham que seria devido?  
“Esse PJe não cumpre ordem judicial!” 

“A sentença que saiu em menos de 1 hora…” - um réu inventado 

Os famosos “desvios” 

 

 TGP 
FATOS 



2016 - Realidade  x  TGP 

 PROMESSAS: 

• Celeridade:    

• Ajuda da tecnologia:   

• Imaginalização: 

• O SEPAJ e o mundo virtual:  

• Suporte ao juiz:  

• E o processo? O velho ganhou status tecnológico - mesma lógica, 

mesmas peças monolíticas, mesmos agentes, mesmos papeis…  

• E o SEPAJ? controle e manutenção dos autos. Papéis especiais?!? 

 

 



2016 - Novidades? 

 AUTOMAÇÃO 

 

Pequena, mas crescente…    mexe nos alicerces da TGP 

Celeridade só com automação  

Agente humano # agente automatizado (trivial) 

 

 

DIREITO QUE SE AUTOAPLICA! 



eNORMA 

 Espécie normativa nova?  KELSEN = sentido da proposição linguística! 

Conceito: sentido/sentidos da proposição legislativa expresso/s              

tecnologicamente para execução por um computador.   

Algumas características diferenciadoras: 

1. Interpretação final do texto legal (escola realista/Holmes) 

2. Interpretação diferida temporal e espacialmente (RNs) 

3. Forma autoaplicadora (interação reativa) 

4. Pseudo-contextualização (situacionalidade restrita) 

5. Abolição do discurso de adequação 

6. Ato de vontade de quem? (legitimidade) 

 

 

 



ePROCESSO e TGP 

 

• Os impactos da tecnologia no processo são, e serão cada vez mais, 

muito expressivos. 

 

• É preciso revisar conceitos de ato, de sujeito ou agente processual, de 

autos, de prova, de assinatura, de documento.  E abrir caminhos para a 

desconstrução do atual processo (que está digitalizado mas continua 

com a lógica do processo de papel) para fazer a evolução revolucionária 

e reconstrutiva de um processo feito com as potencialidades da 

tecnologia.  

  


