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Inteligência Artificial é tema de debate promovido pelo
Centro de Inovação do Judiciário da FGV Conhecimento
II Fórum de Direito e Tecnologia abordou desafios e perspectivas da IA
a partir do projeto de lei 21/2020

A Fundação Getulio Vargas, por meio do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV
Conhecimento, promoveu o II Fórum de Direito e Tecnologia no dia 03 de outubro de 2022. Esta edição abordou
os desafios e as perspectivas de uso e da regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil.
Estiveram presentes no Centro Cultural da FGV, no Rio de Janeiro, o ministro do Superior Tribunal de Justiça,
professor da FGV, corregedor do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Centro de Inovação da FGV
Conhecimento, Luis Felipe Salomão; o ministro do STJ e presidente da Comissão de Juristas do Senado Federal
sobre Regulação da Inteligência Artificial, Ricardo Villas Bôas Cueva; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Figueira; o subprocurador-geral de Justiça de Relações Institucionais e Defesa de
Prerrogativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Marfan Martins Vieira; o desembargador do TJRJ,
presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, e coordenador adjunto do Centro de Inovação da FGV
Conhecimento, Elton Leme; o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, diretor-geral da Escola

O Ministro Luis Felipe Salomão e a Juíza Federal Caroline Tauk
compõem a mesa de abertura do II Fórum de Direito e Tecnologia

de Magistratura do TRF2, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador
acadêmico da FGV Conhecimento, Marcus Abraham;
o desembargador do TJRJ, presidente da Mútua dos
Magistrados, professor da FGV e coordenador acadêmico da FGV Conhecimento, Ricardo Couto de
Castro; a juíza federal do TRF2 e coordenadora acadêmica do Centro da FGV Conhecimento, Caroline
Tauk; e a vice-presidente da Seccional Rio de Janeiro
da Ordem dos Advogados do Brasil e sócia-fundadora da Basílio Advogados, Ana Tereza Basílio.

A aplicação da Inteligência Artificial e sua eficiência nos sistemas de justiça brasileiros ganharam destaque nos últimos anos, atravessando a ideia de gestão e uso de ferramentas tecnológicas no Poder Judiciário. O ministro Luis
Felipe Salomão ressaltou as pesquisas realizadas pelo Centro de Inovação da FGV Conhecimento. “A contribuição
que o Centro de Pesquisa pretende oferecer é justamente essa ideia de tornar o Judiciário mais previsível, com
maiores dados para o desenvolvimento de políticas públicas”, explicou ele. De acordo com a juíza federal Caroline
Tauk, o Judiciário é quem está na vanguarda em relação às iniciativas de IA no país. Durante a abertura do evento,
ela pontuou que os dados, hoje, são analisados de forma mais eficiente e reforçou que as máquinas reproduzem
apenas o que os humanos lhes ensinam. Em vídeo, o senador e relator do Projeto de Lei 21/2020, Eduardo Gomes,
declarou que todas as áreas e bases das relações humanas consideram as novas dinâmicas de IA.
Durante o primeiro painel, o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva abordou as perspectivas da tramitação
legislativa do marco legal da IA, que visa estabelecer
princípios, direitos, deveres e instrumentos de governança para utilização dessa tecnologia. “Não há país
no mundo que tenha, até agora, um projeto de lei tão
ambicioso como o nosso, com exceção, talvez, da
União Europeia”, afirmou. Já a professora da Universidade de Brasília e membra da Comissão de Juristas do
Senado Federal sobre Regulação da Inteligência Artificial, Ana Frazão, problematizou questões relacionadas à regulação da IA, como os modelos de riscos

O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o Professor da USP Juliano
Maranhão, a Juíza Federal Caroline Tauk e a Professora da UnB Ana
Frazão participaram do primeiro painel

oferecidos. Sob outra perspectiva, o professor livre-docente da Universidade de São Paulo e também membro da
CJSUBIA, Juliano Maranhão, indicou diferenças entre modelos de acurácia de dados e utilizou um estudo de caso
sobre a aplicação da Inteligência Artificial para aferir doenças, especialmente em portadores de diabetes.
Sob moderação da professora da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora colaboradora do Centro de
Inovação do Judiciário da FGV Conhecimento, Renata Braga, e da também pesquisadora do Centro Fernanda
Bragança, os convidados do segundo painel debateram sobre os desafios da aplicação da IA no que diz respeito
ao meio ambiente, à saúde e às cidades inteligentes. “Tecnologia não é software, é um instrumento aplicado de
forma a melhorar um processo”, pontuou o pesquisador do Centro José Leovigildo de Melo Coelho Filho.
Por sua vez, a head da Future Carbon Solutions, Juliana Lopes, tratou sobre o enfrentamento das mudanças climáticas a partir de um olhar sistêmico facilitado pelo uso de tecnologias como a Inteligência Artificial, que permite processamento rápido de um grande volume de dados. Para ela, esse cenário traz a possibilidade de análises
preditivas e amplia o espectro de tomada de decisões. Já o vice-presidente médico do Grupo Alliar, Gustavo
Meirelles, ressaltou que o grau de acerto das máquinas no contexto da radiologia já alcançou níveis elevados, o
que possibilita que a utilização da IA amplie o diagnóstico de mais pacientes e alivie o sistema de saúde. Por outro
lado, a coordenadora de projetos do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento Labs do Climatempo, Priscila
Luz, apresentou casos de aplicação da IA para monitoramento de cidades inteligentes, como melhoria na previsão
de chuva, de risco de deslizamentos em massa e no planejamento de parques eólicos.
Com o evento, o Centro de Inovação do Judiciário da FGV Conhecimento reitera seu compromisso de contribuir
para o aperfeiçoamento do sistema de justiça, a partir do desenvolvimento de pesquisas, estudos, publicações,
fóruns de discussão, seminários, entre outras atividades acadêmicas.

