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RESUMO

A presente pesquisa ainda em curso tem como objetivo tratar da influência da chamada 4ª Revolução Industrial que se caracteriza pela utilização 
da Computação Cognitiva, também chamada de Inteligência Artificial no âmbito das relações jurídicas a partir da propositura dos meios 
alternativos de solução de conflitos na edição da Lei nº 13.105/15, o Código de Processo Civil. Pretende-se analisar as diversas plataformas 
virtuais (Lawtechs) de solução de controvérsias já existentes e em atividade, ampliando através da acessibilidade digital a alteração do paradigma 
ganhar x perder, para o do ganhar x ganhar, a partir de uma relação dialógica e participativa das partes na construção de um consenso, sendo que 
todo o processo poderá ocorrer por meio virtual ou híbrido, ou seja, parte virtual e parte presencial. Pretende-se apontar breves noções do 
sistema Blokchain suas aplicabilidades neste novo conceito de acesso à Justiça. A partir de pesquisa bibliográfica norteada pelo método teórico-
analítico e o acesso aos sítios das plataformas, buscando demonstrar o salto qualitativo que trará a utilização dessas novas tecnologias para as 
relações da sociedade na solução de seus conflitos uma vez que são colocados, em prática e em tempo real, efetivando os princípios da 
Celeridade e do Acesso à Justiça, assim como os impactos na forma de se praticar o direito no país. Dentre as ciências sociais, há uma que possui 
uma peculiaridade quanto estes critérios para que venham se alterar posicionamentos uma vez que é dependente do movimento da sociedade 
para que surja sua ferramenta de aplicabilidade, ou seja, do surgimento de um fato novo e contínuo será instituída uma norma para a regulação 
deste, mas isso não se dará de forma imediata, e uma vez instituído este binômio, e havendo mutação do fato que possui norma concebida, 
demandará mais um longo tempo para que se conceba uma nova norma reguladora. Neste hiato se aplicará ao fato que sofreu mutação a 
regulação do fato que lhe deu origem até que se edite norma nova, esta é a Ciência do Direito. Pode afirmar-se que a Ciência do Direito não 
possui um movimento de alteração diretamente proporcional ao movimento da sociedade, que ela busca reger através das normas instituídas no 
ordenamento jurídico vigente. Esta inflexibilidade é justificada visto que se faz necessário dar garantias às relações firmadas entre as pessoas, 
gerando com isso a denominada Segurança Jurídica. Essa mesma inflexibilidade também se dá na estrutura do Poder Judiciário que demandou 
muito tempo para que qualquer cidadão pudesse ter direito ao acesso à Justiça, ou seja, ter acesso aos órgãos do poder que exercem a justiça 
podendo assim reivindicar os seus direitos. No bojo da terceira onda “cappelletiana”, editou-se o CPC, Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, que 
determina em seu artigo 165 a criação de centros judiciários para o desenvolvimento de programas para auxiliar, orientar e estimular a 
autocomposição, ampliando o acesso à justiça através da antecipação da prestação jurisdicional, contudo sem a necessidade da via processual 
para tanto. A 4ª Revolução Industrial, também denominada de Revolução 4.0, que se dá pela automação da produção industrial, substituindo 
parte da mão de obra humana por máquinas inteligentes e sistemas interligados, e a utilização da computação cognitiva, onde empresas privadas 
tem disponibilizado a via plataformas digitais acesso à autocomposição fora da via judicial, desta forma provocando uma mudança revisional dos 
processos do poder judiciário, com o objetivo de adequar-se a esta nova realidade. Com isso, verifica-se que a utilização de novas tecnologias vem 
somar de modo positivo nas formas de resolução de conflitos entre os membros da sociedade, aumentando exponencialmente o acesso à Justiça, 
dado a agilidade do processo, o que permitirá que se restabeleça o convívio entre as partes e consequentemente propiciará uma mudança 
qualitativa na formação dos sujeitos, alcançando a paz social.
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