
 

EDITAL DE SELEÇÃO 

GRUPO DE PESQUISA 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AOS PRECEDENTES 

 

Nome: Inteligência artificial aplicada aos precedentes 

 

Líderes: Osmar Mendes Paixão Côrtes (http://lattes.cnpq.br/0732893752787600) e 

Roberta Ferme Sivolella (http://lattes.cnpq.br/0189515753980043) 

 

Proposta/Objetivo: O GPIAP destina-se a promover estudos e debates sobre a 

Inteligência Artificial aplicada aos Precedentes, por meio do estudo dos mecanismos 

existentes alusivos à “Justiça 4.0”, e ao Direito Digital aplicado a cada microssistema 

jurídico, segundo suas peculiaridades, e sua adequação aos escopos e à sistemática dos 

precedentes vinculantes, com ênfase na repercussão geral. As ações do Grupo buscam 

interagir com a sociedade, por meio de contribuições voltadas à efetividade dos sistemas 

de inteligência artificial aplicado aos precedentes, tanto sob a forma de publicações 

acadêmicas, produções digitais disponibilizadas ao público em geral, quanto na 

interação com órgãos públicos e da sociedade civil para a obtenção e compartilhamento 

de dados e soluções, voltados ao aprimoramento dos institutos envolvidos. 

 

Metodologia: Estudos de textos sobre precedentes e inteligência artificial, análise de 

conteúdo e de casos e debates. 

 

Lattes do grupo: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8179569876215796 

 

Linhas de Pesquisa:  

 

1. O sistema de precedentes e a inteligência artificial no Brasil e em outros países 

2. Interatividade e efetividade do uso da IA aplicada os precedentes 

3. O acesso à Justiça e a IA aplicada aos precedentes 

4. A transparência e o equilíbrio na IA aplicada aos precedentes 

5. A segurança jurídica e a IA aplicada aos precedentes 

6. A isonomia e a IA aplicada aos precedentes 

7. Aplicação dialógica da IA e os precedentes 

8. Temas relevantes e repercussões sociais dos precedentes 

 

Quantidade de vagas para pesquisadores e alunos: 20 vagas 

 

Periodicidade e dia das reuniões: 1 reunião mensal (virtual) - terças às 18 horas, 

iniciando no dia 13/09/2022. 

 

http://lattes.cnpq.br/0189515753980043


 

Requisitos para candidatura: Graduação finalizada  

 

Processo seletivo: Análise curricular com ênfase na produção acadêmica 

 

Admissão: Por ordem de inscrição 

 

Período de inscrição: 09/08/2022 a 09/09/2022 

Link para inscrição: https://forms.gle/va6FJgu7ra8DABrp9 

 

Resultado do processo seletivo: 12/09/2022 

 

Brasília, 09 de agosto de 2022. 

 

Osmar Mendes Paixão Côrtes 

Roberta Fere Sivolella 

Líderes do grupo de pesquisa 

 

https://forms.gle/va6FJgu7ra8DABrp9

