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O 'Meio' e a 'Rede'



CASTELLSCASTELLS

Ser/estar-em-rede
  “O poder dos fluxos é 

mais importante que os 
fluxos do poder”



CASTELLSCASTELLS

Política 
     (i)   Primavera árabe
     (ii)  Obama
     (iii) e-democracia 

Sociologia 
        redes sociais



 

• Economia
• Nasdaq 
• Riqueza das redes (Yochai Benkler) 
• Externalidades (Rendimentos‘crescentes’ 

– ‘Lei da Abundância’)

• Netware e Wetware
• Wikinomics  - The Wiki Way 



Marshal McLuhan
“O meio é a mensagem”
(afetação da mensagem)

Os meios são extensões 
do ser humano



 Suposta indistinção do Meio 

Meio(mídia)

       

Filmar o livro



   



McLuhan + Castells + Dinamarco :

o O meio não é neutro

o O processo é um meio não um fim em si mesmo

o Se muda o meio muda o processo



McLuhan + Castells + Dinamarco:

o As características mudam

o Mudam os “princípios”

o O meio é a rede que condiciona a racionalidade 
do processo



            Princípios do i-ProcessoPrincípios do i-Processo

 Princípio da Interação

 Princípio da intermidialidade

 Princípio da preservação da 
Privacidade

 Princípio da hiper-realidade

 Princípio da 
Desterritorialização

 Princípio da Imaterialidade

 Princípio da responsabilização 
algorítimica/automatização

 Princípio da Conexão 

 Princípio da Instantaneidade



Princípio da ConexãoPrincípio da Conexão

Oralidade  
X

Escritura



1. Legis Actiones

2. Per formulas

3. Extraordinaria cognitio

PROCESSO ROMANO 



Processo Canônico

PAPA INOCÊNCIO III
          Decretal de 1216 

“Quod non est in actis
non est in mundo”



Oralidade e EscrituraOralidade e Escritura

1.Regolamento  Giudiziario - 1834 
- Gregório XVI

2. ZPO Hannover 1850
3.  Código de KLEIN - 1895
4. Campanha de CHIOVENDA – 

anos 20
5.CAPPELLETTI – anos 60



Princípio da Escritura

Regra do Jogo

só vale o que está dentro dos 
autos



PRINCÍPIO DA ESCRITURA

Separação Autos-mundo



PRINCÍPIO DA CONEXÃO

Conexão: Autos-mundo



Princípio da Conexão

Verdade-virtual

virtual # real????

virtual # atual



Princípio da ConexãoPrincípio da Conexão

LPE – Lei 11.419/2006

Art. 8o  Os órgãos do Poder

 Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de 
processamento de ações judiciais por meio de autos total 
ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a 
rede mundial de computadores e acesso por meio de 
redes internas e externas.



Princípio da Conexão
Lei 11.419/2006
Art. 13.  O magistrado poderá determinar que 
sejam realizados por meio eletrônico a exibição e 
o envio de dados e de documentos necessários à 
instrução do processo.

(...)
§ 2o  O acesso de que trata este artigo dar-se-á 
por qualquer meio tecnológico disponível, 
preferentemente o de menor custo, considerada 
sua eficiência.



Quod est in  
        
           est in actis-mundo



Inteligência Coletiva
Pierre Lévy 

“uma inteligência distribuída por toda 
parte, incessantemente valorizada, 
coordenada em tempo real, que resulta 
uma mobilização efetiva das 
competências” (LÉVY, Pierre  A Inteligência 
Coletiva, 2007)



Processo PlugadoProcesso Plugado
Beneficiário da Inteligência Coletiva da Rede



 IEML e o eJudiciário 

(Information Economy MetaLanguage)                   
Pierre Lévy

Transformar o oceano de dados da 
memória digital participativa, comum 
a toda a humanidade, em 
conhecimento(cognição) processual, 
por meio da interação com os 
sujeitos dos processo
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