
O FUTURO DO DIREITO: UMA ANÁLISE SOBRE A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ÂMBITO
JURÍDICO BRASILEIRO

Congresso Internacional de Direito e Tecnologia, 1ª edição, de 10/05/2021 a 13/05/2021 
ISBN dos Anais: 978-65-89908-05-0

FERRÉ; Ingryd Fernandes da Silva , JESUS; Rafael Xavier de 

RESUMO

Nos dias atuais, é possível verificar como a utilização de técnicas de
inteligência artificial na vida dos operadores jurídicos tem aumentado
exponencialmente. Todavia, ainda há uma divergência entre opiniões,
consistente no posicionamento favorável ao avanço da I.A dentro da área
jurídica e, ao mesmo tempo, no receio em assimilar a aplicação das novas
ferramentas na execução dessas atividades. Nesse sentido, o trabalho
tem como objetivo analisar a aplicabilidade dos “sistemas inteligentes” no
direito, através de uma revisão bibliográfica de autores especialistas no
assunto, demonstrando que a utilização de referidos sistemas facilita a
dinâmica e interatividade da prestação jurisdicional, garantindo ganhos de
produtividade e tempo em tribunais e organizações públicas e privadas.
Constata-se, a partir das inúmeras matérias e pesquisas realizadas sobre
o tema, que os sistemas inteligentes são capazes de auxiliar na execução
de tarefas repetitivas, minimizando o tempo de trabalho dos operadores
jurídicos e melhorando os índices de resoluções de conflitos, por meio da
aplicação de algumas técnicas, a exemplo do deep learning. Entretanto,
não há como ignorar a necessidade de se normatizar os direitos e deveres
provenientes da relação entre o homem e a I.A, bem como de criar uma
legislação apta a delimitar o papel da inteligência artificial no
ordenamento jurídico brasileiro, visando, sobretudo, evitar uma
substituição do trabalho humano pela automatização dos serviços
prestados. Por fim, torna-se essencial que todos os operadores dominem o
modo pelo qual os algoritmos serão estabelecidos, sob pena de não
conseguirem acompanhar as novas tendências dentro de suas áreas de
atuação.
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