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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE MAGISTRATURA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÁBIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, brasileiro, advogado, RG 13.188.901, CPF 060.458.108-48,
residente e domiciliado na Rua João Guimarães Rosa, 200, bloco 12 – apartamento 34, Jd.
Veloso, Osasco, SP, advogando em nome próprio, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa.,
expor e requerer o quanto segue:
 
Consoante a inclusa notícia divulgada pelo STJ, vários Tribunais estão utilizando tecnologias
vulgarmente denominadas Inteligência Artificial. O website do CNJ fornece 641 resultados quando
é pesquisado o assunto emprego de IA pelo Judiciário brasileiro. Diversos atos normativos do
CNJ fazem referência ao uso de IA na esfera judiciária.
 
O requerente é advogado e tem algumas dúvidas acerca da utilização dessas tecnologias.
 
O Estatuto da OAB confere aos advogados o poder/dever de postular em juízo. Ao empregar sua
prerrogativa, o advogado deve invocar o cumprimento da Lei (ou da melhor interpretação dela)
em benefício de seus clientes. Isso pressupõe o conhecimento do texto legal.
 
As partes devem ser tratadas igualmente pelos Juízes (art. 139, I, do CPC), vedada a
discriminação de qualquer natureza (art. 5º, da CF/88).
 
Em decorrência do princípio constitucional da publicidade (art. 37, caput, da CF/88), o Estado tem
obrigação de divulgar o conteúdo das Leis promulgadas e dos atos administrativos que as
regulamentam. Os cidadãos (e também seus advogados) não podem se defender em juízo
alegando o desconhecimento da Lei (art. 3º, da LINDB).
 
As prerrogativas profissionais dos advogados, a igualdade das partes e o princípio da publicidade
tendem a desaparecer quando o Judiciário utiliza recursos de Inteligência Artificial, especialmente
se estas forem empregadas para decidir incidentes, a admissibilidade de recursos e até mesmo
questões preliminares ou o mérito destes. Quem programa uma Inteligência Artificial pode incluir
no sistema rotinas que possibilitarão a discriminação de cidadãos e de seus advogados por
razões econômicas.
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Os advogados não conhecem os segredos dos recursos tecnológicos empregados pelos
Tribunais. Portanto, eles não estão nem mesmo em condições de alegar qualquer tipo de
ilegalidade ou prejuízo decorrente de uma rotina maliciosa colocada em prática pela Inteligência
Artificial que aprecia a admissibilidade, as preliminares ou o mérito dos recursos.
 
A legislação brasileira é generosa em relação às partes. Os juízes são responsáveis pelos seus
atos (art. 143, do CPC). Quem será responsabilizado pelos abusos judiciais praticados pela
Inteligência Artificial?
 
Na esmagadora maioria dos processos, a paridade de armas nunca foi uma realidade. Bancos,
multinacionais e empresas brasileiras de grande porte contratam poderosos escritórios de
advocacia. Os cidadãos, consumidores e empregados que foram lesados por essas empresas
geralmente contratam modestos escritórios de advocacia.
 
A desigualdade econômica entre os advogados não deve produzir um desequilíbrio processual.
Isso quase sempre não ocorre quando o caso é julgado pelo juiz natural. Mas quando um recurso
é previamente apreciado por uma Inteligência Artificial o resultado da demanda pode ser decidida
não pelo critério jurídico e sim pela capacidade econômica que cada escritório tem de investir ou
não em tecnologias de informação.
 
O fantasma na máquina não é um entrave para quem pode contratar fantasmas semelhantes. O
problema ocorre quando um modesto escritório de advocacia não pode fazer isso. A
desigualdade se torna a norma e a vítima dessa ilegalidade nem mesmo estará em condições de
provar que o tratamento desigual resultou da desigualdade econômica das partes e de seus
advogados perante a Inteligência Artificial que apreciou o recurso.
 
Refletindo sobre as novas hierarquias e desigualdades criadas pelas novas tecnologias, Carissa
Véliz diz o seguinte:
 

“Quando os ocidentais criticam o sistema chinês de ordenamento social, um
contra-argumento comum é dizer que o Ocidente também têm sistemas nos
quais as pessoas são pontuadas e sofrem penalidades como resultado;
acontece que os sistemas ocidentais de crédito são mais opacos. Com
frequência, cidadãos sequer sabem que eles existem. Há algo de verdadeiro
nesta resposta. Normalmente, não estamos plenamente conscientes de omo
nossa pontuação de crédito é calculada nem sabemos como ela é usada,
por exemplo. Existem outros tipos de pontuação também. A maioria das
pessoas não sabe disso, mas como consumidor você está sujeito a
pontuações secretas que determinam quanto tempo você espera em uma
ligação para uma empresa, se você pode devolver itens em uma loja e a
qualidade do serviço que você recebe. Não há como optar por não ser
ranqueado como consumidor – é algo que lhe é imposto.” (Privacidade é
poder, Carissa Véliz, editora Contracorrente, São Paulo, 2021, p. 89)

 
O requerente não é um ludista e tem tentado se adaptar à nova realidade. Entretanto, ele prefere
deixar o entusiasmo para os jovens advogados e para aqueles que não sabem o mal que a
prática do “copiar e colar” decisões tem produzido na arena judiciária (documentos em anexo).
 
Face ao exposto, requer ao CNJ a edição de norma obrigado os Tribunais (STF incluído) a
divulgar os critérios que foram empregados para pontuar os advogados e as partes e para
hierarquizar economicamente as demandas, obrigando-os a rejeitar o uso de IA que criem algum
tipo de desequilíbrio processual entre os escritórios de advocacia que podem e aqueles que não
podem investir em tecnologias modernas para a confecção de suas peças recursais.
 
N. termos,
 
P. deferimento,
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Osasco, 11 de outubro de 2021.
 
 
Fábio de Oliveira Ribeiro
OAB/SP 107.642
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