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EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

   A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO PARANÁ 

– AMAPAR, entidade representativa da magistratura paranaense e que 

congrega os Magistrados em exercício e aposentados do Paraná, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e requerer o que 

segue: 

 

   1. Em 22 de setembro do corrente ano, Vossa 

Excelência proferiu decisão no SEI nº 84036-64.2021.8.16.6000 

constituindo “Grupo de Trabalho para análise e elaboração de proposta 

atualizada de implementação de projeto-piloto de automação de geração 

de minutas de decisões judiciais”. 

 

   2. De início, esta Associação reconhece a relevância da 

questão e louva a iniciativa de Vossa Excelência, alinhada que está com 

a busca pelo aprimoramento da atividade jurisdicional e do incremento da 

produtividade com foco na tecnologia da informação. 

 

   3. Porém, o rol de nominados para compor o Grupo de 

Trabalho não conta com nenhum magistrado ou magistrada. Pede-se 
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vênia, portanto, para requerer a mudança desse estado de coisas. 

   4. É que, a despeito do brilhantismo dos nomes 

indicados, o magistrado e a magistrada, que exercem diuturnamente a 

atividade jurisdicional, são as pessoas altamente qualificadas para opinar 

sobre fluxos de trabalho e minutas de decisões judiciais. 

 

   5. Ademais, a magistratura é o público-alvo do aludido 

grupo de trabalho, na medida em que o sistema gerará minutas 

automáticas a serem utilizadas por juízes e juízas. 

 

   6. Por tal motivo, seja pela questão do aproveitamento 

da experiência e do conhecimento, seja pelo enfoque em trazer a 

experiência do usuário para o desenvolvimento, não há lógica em se 

deixar fora da comissão os magistrados e magistradas. 

 

   7. Pelo exposto, esta Associação dos Magistrados do 

Paraná REQUER a Vossa Excelência a designação de ao menos um 

magistrado ou uma magistrada para compor o Grupo de Trabalho em 

questão. 

 

   Nestes termos,  

   Pede deferimento. 

   Curitiba, 5 de outubro de 2021. 

 

 

GERALDO DUTRA DE ANDRADE NETO 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO PARANÁ 


