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IAs estão cometendo plágio, e conflitos por direitos
autorais já começaram 

A capacidade do ChatGPT de gerar textos con-
vincentes causou um alvoroço. Mas, quando sub-
metida ao escrutínio de quem não se empolga
facilmente com a inteligência artificial (IA), a fer-
ramenta mostra seus pontos fracos. No começo, veio
aconstatação deerros nos resultados gerados.Agora,
surgiram sinais de que mecanismos do tipo cometem
plágio.

Foto: Tecnoblog

O lado sombriodas IAs que geram conteúdo foi apre-
sentado pela CNET. Mas não na forma de uma re-
portagem sobre o assunto. O veículo usou um
mecanismo do tipo para gerar notícias sobre in-
vestimentos e, bom, teve que se retratar. A
ferramenta estava apresentando cálculos incorretos.

Esse é um problema grave. Uma informação in-
correta sobre investimentos pode fazer o usuário do
site tomar uma decisão financeira equivocada. O
agravante é que a CNET não deixava claro que estava
publicando textos gerados por uma máquina.

A situação piora. Uma apuração feita pelo Futurism
indica que a IA usada pela CNET plagiou textos, in-
clusive de autores do próprio veículo. Algumas su-
postas cópias eram quase literais, havendo mudanças
de certas palavras por sinônimos, por exemplo. Ou-
tras eram bastante modificadas, mas não a ponto de
impedir a sua identificação como cópia.

Observe este trecho, extraído de um texto da CNET
(o link aponta para uma réplica, o original foi mo-
dificado):

How to avoid overdraft and NSF fees

Overdraft fees and NSF fees don't have to be a com-
mon consequence. There are a few steps you can take
to avoid them.

Agora, note como ele é parecido com um texto pu-
blicado antes pela Forbes Advisor:

How to Avoid Overdraft and NSF Fees

Overdraft and NSF fees need not be the norm. There
are several tools at your disposal to avoid them.

Não é só com a CNET

O site Big Technology encontrou outra caso cha-
mativo. Um site criado no Substack com o nome The
Rationalist publicou um texto que logo se tornou vi-
ral. A publicação chegou a ser comentada no Hacker
News. Mas alguns usuários deste último notaram al-
go errado. O texto não parecia ter sido escrito por um
humano.

Foi quando o "autor", que se identifica apenas como
"Petra", comentou ter usado ferramentas da OpenAI
(provavelmente, o ChatGPT), Jasper e Hugging Face
para "melhorar a legibilidade" do texto. Logo ficou
claro que a publicação era muito parecida com um
texto do Big Technology publicado apenas alguns
dias antes.

Eis um trecho do texto do Big Technology:

With the days of zero-interest-rate froth ending, the
investments are becoming more difficult to justify.

Repare como este trecho do texto no The Rationalist
é muito parecido com o anterior:

With the end of zero-interest-rate froth, these in-
vestments are becoming more difficult to justify.

A inteligência artificial como vilã

Tudo indica que os conflitos oriundos do uso in-
discriminado da inteligência artificial na geração de
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conteúdo estão só começando. Como esse cenário é
novo, ainda há confusão sobre como leis e políticas
de direitos autorais devem ser interpretadas quando
a tecnologia está no centro dos desentendimentos.

No caso do The Rationalist, o texto problemático não
está mais disponível. No entanto,o Substack teve dú-
vidassobre como lidar com aacusaçãodedireitos au-
torais violados por não ter conseguido determinar se,
de fato, aquele texto era umplágio. Aparentemente, o
texto foi removido pelo próprio "autor".

Foto: Emerson Alecrim/Tecnoblog / Tecnoblog

Há casos mais graves. A Getty Images está pro-
cessando a criadora do Stable Diffusion, serviço que
gera imagens a partir de textos. A companhia afirma
que a Stability AI "copiou e processou ilegalmente
milhares de imagens protegidas por direitos au-
torais" para treinar o seu sistema.

Aindanãohá informação sobre se aCNET enfrentará
disputas judiciais em razão dos aparentes plágios en-

contrados em seus textos. Seja como for, a com-
panhia não desistiu de usar ferramentas de
inteligência artificial em suas publicações.

Connie Guglielmo, editora-chefe da CNET, admitiu
que a empresa cometeu "erros" com o uso da IA. No
entanto, ela atribuiu o problema a falhas de revisão
por parte dos editores (humanos) encarregados pelas
publicações.

O veículo parou de usar a ferramenta, mas Guglielmo
declarou que voltará para a tecnologia "quando nos
sentirmos confiantes de que a ferramenta e nossos
processos editoriais prevenirão erros humanos e de
IA".

+Os melhores conteúdos no seu e-mail gra-
tuitamente. Escolha asua Newsletter favoritado Ter-
ra. !
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MIGALHAS nº 5.529 
Quinta-Feira, 26 de janeiro de 2023 - Migalhas nº
5.529.

Fechamento às 10h16.

Registro

Migalhas anuncia que, a partir de hoje, conta com
mais um Apoiador:

Di Rezende Advocacia e Consultoria

(Clique aqui)

"O militarismo pode trazer vantagens a militares es-
quecidos do votoprofissional. Mas, para o exército, é
o descrédito,a ruína, o ódiopúblico. Paraanação, que
necessita do exército, é a mais inenarrável das ca-
lamidades."

Rui Barbosa

Culpabilidades

A cada dia vai ficando mais nítido quem torceu por
um golpe no dia 8, quem o fomentou, quem o fi-
nanciou e quem, baldadamente, o executou.

Publicidade de armas

Há uma semana, noticiou-se que a Taurus, conhecida
fabricante de armas brasileira, foi obrigada a excluir
certapublicidade deseu site edesuas redessociais. A
liminar se deu no âmbito de uma ação contra a cam-
panha "Semana Brasil", veiculada antes do 7 de se-
tembro, com armas estampandosímbolosnacionaise
trechos do Hino da Independência, fazendo se revirar
no túmulo o poeta Evaristo daVeiga, autor da letra.O
fato é que a Taurus, por meio de nota enviada à re-
dação de Migalhas, diz que a notícia é falsa, e a de-
cisão não teria determinado a retirada de imagens,

mas apenas sua adequação. Adequação que, a de-
pender da situação, significa evidentemente a
remoção. Mas, enfim, de modo a fomentar o debate,
fomos ouvir também o advogado Belisário dos San-
tos Júnior, um dos fundadores da Comissão Arns, es-
ta que é autora da ação contra a empresa. Veja a
réplica daempresa ea tréplica do advogado, clicando
aqui.

Publicidade em geral

Uma das questões da nota acima se refere à pu-
blicidade das armas serem dirigidas a todos, in-
distintamente, podendo atingir menores. Mudando o
objeto, masmantendoo público, em 2016 o STJ, num
caso paradigmático, disse que é proibida a pu-
blicidade de alimentos dirigida às crianças. A partir
dessa decisão, o Estado da Bahia saiu na frente e fez
até uma lei reiterando a proibição. Questionada sua
constitucionalidade, o STF a validou, corroborando
o que decidiu o Tribunal da Cidadania. Se nem a pu-
blicidade dealimentos às criançasépermitida, quedi-
rá de armas.

Queimando pólvora à toa

No caso das armas, é preciso que a empresa ajuste o
foco, com o perdão do trocadilho. A maioria da po-
pulação brasileira optou, neste quadriênio, di-
ferentemente do anterior, por um governante que é
contra a liberalização das armas. Com efeito, no pri-
meiro dia de mandato, o atual presidente assinou
decreto que reestruturam a política de uso e acesso de
armas.

Caso Americanas

Com base no poder geral de cautela, ministro Og Fer-
nandes suspendeu devolução de valores à Ame-
ricanas que haviam sido compensados pelo BTG
Pactual. Por ora, os R$ 1,2 bilhão ficarão nas mãos do
BTG. (Clique aqui)
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Conflito de competência

Sobre adecisão narrada namigalha anterior,ministro
Og considerou, entre outros fundamentos, a pos-
sibilidade de que a reversão dos valores comprometa
a análise futura de conflito de competência entre a va-
ra Empresarial e a Justiça arbitral, tendo em vista
que, no acordo de compensação, havia a previsão de
que eventuais litígios entre as partes deveriam ser re-
solvidos por meio da arbitragem. (Clique aqui)

Migalhas dos leitores - Caso Americanas

"Cumprimento o Dr. Gustavo Rossetto Mendes Ba-
tista pela excelência do artigo! De fato, é chegada a
hora de o tema ser analisado com coragem, mo-
ralidade e justiça!" Valmi Silva

Seara - Recuperação judicial

No dia 19/1, a Assembleia Geral de Credores do Gru-
po Seara Agro aprovou um modificativo ao plano de
recuperação judicial.O processo, quetramita em Ser-
tanópolis/PR, é, atualmente, o 11º maior em an-
damento, com um passivo aproximado de R$ 2,7
bilhões. Umamigalha perto das Americanas. (Clique
aqui)

Primeiro item da pauta

No próximo dia 1º, com o início do ano Judiciário, o
STF retoma o julgamento que analisa a eficácia da
coisa julgada em matéria tributária. (Clique aqui)

Deu ruim

Moraes multou o Telegram em R$ 1,2 milhão por
descumprir bloqueio de conta do deputado Nikolas
Ferreira. Ministro observou que, como qualquer en-
tidade privada que exerça sua atividade econômica
no país, a rede social deve respeitar e cumprir, de for-
ma efetiva, decisões do Poder Judiciário. (Clique
aqui)

Migalhas dos leitores - Coaf

"Tendo em vista, sobretudo,a independênciado Ban-
co Central, creio que o Coaf ficaria em boas mãos sob
sua guarda, mesmo porque já cabe a este órgão a apu-
ração de outros ilícitos ligados à atividade fi-
nanceira." Luiz Carlos Alonso

Novo Apoiador

Fundado em 2001, o escritório Di Rezende Ad-
vocacia e Consultoria está localizado em Goiâ-
nia/GO, mas atua em todo o território nacional,
especialmente em Goiás, Tocantins e Distrito Fe-
deral. Destacando-se no segmento "full service", tem
como diferencial a área criminal como boutique e se
apresenta como referência na resolução de demandas
de média e alta complexidade, no âmbito do Direito
Civil, Agronegócio, Administrativo, Imobiliário,
Tributário, Trabalhista e Societário, com relevância
também para o Compliance e Lei Geral de Proteção
aos Dados. Clique aqui e conheça o novo Apoiador
do Migalhas.

Brumadinho

4ª turma do TRT da3ª região reconheceu paternidade
socioafetiva de padrasto que pediu indenização pela
morte do enteado. (Clique aqui)

Direitos autorais

TJ/SP condenou a plataforma de streaming "Claro
Música" a indenizar músico por violação de direitos
autorais. Segundo os autos, a empresa reproduziu
música do requerente sem autorização ou qualquer
menção à autoria. (Clique aqui)

Golpe - Estelionato

TJ/MG determinou que banco indenize idosa vítima
de um golpe dentro da instituição financeira. (Clique
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aqui)

Migalhas dos leitores - Prêmio Innovare

"Que orgulho ver a Faculdade de Direito de São Ber-
nardo do Campo se destacando e muito feliz pela pro-
fessora Denise Auad que defende o combate ao
preconceito e conhece como ninguém a Constituição
Federal de 1988 e tive o prazer de tê-la como minha
professora na graduação. Parabéns!" Fátima Siqueira
de Sene Oliveira

Colunas

Direito e Sexualidade

Estreia hoje coluna que dá início à trajetória das dis-
cussões da sexualidade como parâmetro relevante
para o Direito. Quinzenalmente, o professor
Leandro Reinaldo da Cunha buscará dialogar com
os mais diversos ramos do Direito demonstrando co-
mo aspectos relativos à sexualidade impactam no or-
denamento jurídico, bem como seus reflexos na
atividade dos tribunais. Em texto inaugural, os ele-
mentos nucleares da sexualidade e sua inserção no
mundo jurídico. Acompanhe a novidade! (Clique
aqui)

Migalhas de Vulnerabilidade

Uma análise da tutela do nome da pessoa transexual à
luz do direito à identidade pessoal, por Vitor Al-
meida. (Clique aqui)

ABC do CDC

Com a proximidade da volta às aulas, o de-
sembargador aposentado Rizzatto Nunes trata de al-
guns pontos da prestação privada do serviço escolar
que envolve pais e filhos. (Clique aqui)

Migalhas Edilícias

Na coluna de hoje, Alexandre Junqueira Gomide

aborda os contratos built to suit e sua interpretação
pelos tribunais. (Clique aqui)

CPC na prática

Elias Marques de Medeiros Neto analisa recente po-
sição do STJ sobre o prazo para a interposição de
agravo de instrumentodiantedadecisão deque tratao
artigo 357 do CPC/15. (Clique aqui)

Migalhas Consensuais

A mediação de empresas familiares é o tema abor-
dado por Ivone Hiromi Takahashi Saraiva, que des-
taca as causas da ocorrência dos conflitos e suas
possíveis consequências. (Clique aqui)

Migalhas Marítimas

Enquanto o segmento marítimo aguarda audiência
pública no âmbito da ANTAQ, designada para fe-
vereiro, tendo como finalidade discutir propostas pa-
ra aprimoramento da regulação acerca da cobrança
de sobreestadia causada por atraso no embarque de
contêineres a bordo de navios nas operações de ex-
portação, Marcelo Sammarco e Wanessa Della Pas-
chôa explicam que o TJ/SP deu mais um passo para
consolidar a sua jurisprudência a respeito do tema,
firmando posicionamento de que a armazenagem ex-
tra gerada nestas hipóteses é devida pelo exportador.
(Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Migalhas de peso

- "O habeas corpus enquanto estratégia da advocacia
ativista para incidir jurídica e politicamente na ques-
tão do cultivo de cannabis para fins medicinais no
Brasil", por Lucia Lambert Passos Ramos, Emílio
Nabas Figueiredo e Vladimir Saboia (Basilio Ad-
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vogados). (Clique aqui)

- "Da ilegal vedação ao crédito de PIS/Cofins sobre o
IPI não recuperável", por Paulo Lima (Hickmann
Advogados Associados). (Clique aqui)

- "A mediação como ferramenta naresolução decon-
flitos no âmbito da falência", por Dídimo Inocêncio
de Paula e Maria Luísa Costa (Inocêncio de Paula
Sociedade de Advogados). (Clique aqui)

- "Importância do business plan para a in-
ternacionalização de uma empresa para os EUA",
por Mara Pessoni (Witer, Pessoni & Moore an In-
ternational Law Corporation). (Clique aqui)

- "O fim do dinheiro em espécie, não duvide!", por
Stanley Martins Frasão (Homero Costa Ad-
vogados). (Clique aqui)

- "Comoo direitobancáriopodeajudar asuperaracri-
se financeira?", por Valdecir Rabelo Filho (VR Ad-
vogados). (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Infraestrutura

A Santos Brasil deu início neste mês de janeiro à mo-
vimentação de cargas gerais no novo armazém lo-
nado na área do TECON, localizado no Porto de
Imbituba/SC. O novo espaço permite atualmente a
recepção e armazenagem de 9 mil toneladas de fer-
tilizantes e poderá abrigar também produtos si-
derúrgicos e celulose. Os advogados Jorge Souza e
Danielle Franco, da área de infraestrutura do es-
critório Tojal | Renault Advogados, representaram a
Santos Brasil na obtenção da autorização junto à
Agência Reguladora. (Clique aqui)

Baú migalheiro

Há 98 anos, em 26 de janeiro de 1925, foi inaugurada
em São Paulo/SP a primeira fábrica de veículos bra-
sileira, a General Motors do Brasil. A empresa é a
maior subsidiária da General Motors na América do
Sul e a segunda maior operação do grupo fora dos Es-
tados Unidos. Em 2021, a indústria automobilística
comemorou a marca de 17 milhões de unidades pro-
duzidas no país. (Compartilhe)

Sorteio

A obra "Tutela dos animais no Direito Ambiental e
no Direito Animal" (Letras Jurídicas - 656p.), or-
ganizada por Letícia Yume Marques e Tiago Car-
doso Vaitekunas Zapater, aborda questões de
natureza moral e legal acerca do tratamento con-
cedido a animais. (Clique aqui)

Novidades

Atualmente em sua 10ª edição, a obra "Direito In-
ternacional Privado" (Thomson Reuters - Revista
dos Tribunais), de autoria de Nadia de Araujo, for-
nece um estudo sistemático e integral do Direito In-
ternacional Privado no Brasil. (Clique aqui)

A obra "Criptoativos, Tokenização, Blockchain e
Metaverso - Aspectos filosóficos, Tecnológicos, Ju-
rídicos e Econômicos", com formato impresso e di-
gital emitido na forma de token não fungível (NFT),
publicada pela Thomson Reuters - Revista dos Tri-
bunais, pretende colaborar para a digitalização do
setor e formar profissionais e especialistas no mundo
dos criptoativos e da blockchain. A versão digital do
livro fará parte de três coleções de NFTs, cujos va-
lores arrecadados serão integralmente revertidos pa-
ra o Instituto Educar+, no Complexo do Chapadão,
no RJ. A Editoravai abrir, apartir de30/1, listas dees-
pera de coleções de NFT para ajudar o projeto da
Educar+. (Clique aqui)

Migalhíssima

Hoje, às 18h30, a advogada Beatriz Daguer en-
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trevistará o advogado Guilherme Brenner Lucchesi
(Lucchesi Advocacia) no evento virtual "Rombo
contábil eriscosacado: crimecontra o mercadodeca-
pitais", organizado pelo Instituto Brasileiro de Di-
reito Penal Econômico - IBDPE. A conversa irá
tratardeaspectos criminais do rumoroso casodas Lo-
jas Americanas. Transmissão pelo Instagram, clique
aqui.

Línguas e escrita

Professora Clarice Dall'Agnol, graduada em Direito
e em Letras e Literatura, e mestre em Literatura Ur-
bana, ministra cursos de línguas e escrita desde 2003.
Todos os cursos são oferecidos nos formatos online,
híbrido e presencial. Para maiores informações, con-
tato por WhatsApp ou por e-mail. (Clique aqui)

Fintechs

Hoje, às 18h, a FGV Direito SP (FGV LAW) pro-
move o webinar gratuito"Avanços edesafiosdo mar-
co regulatório do mercado de criptoativos e ativos
virtuais para as Fintechs". (Clique aqui)

Consumidor

OAB/RJ, por meio da sua CDC - Comissão de De-
fesa do Consumidor, sinaliza ao consumidor certas
medidas que podem evitar transtornos na hora de via-
jar. (Clique aqui)

Mundo fragmentado

Digital Law Academy, conjuntamente com a Fa-
culdade de Computação e Informática da Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, realiza hoje, das
19 às 22h30, o primeiro encontro do ano, que terá co-
mo pauta "Davos - Cooperação em um Mundo
Fragmentado". (Clique aqui)

Treinamento

Radar - Gestão para Advogados possui extenso por-

tfólio de treinamentos "In Company", com temáticas
alinhadas às necessidades atuais de escritórios e de-
partamentos jurídicos. (Clique aqui)

Digitalização

AASP estará amanhã em Francisco Morato com a
unidade móvel do "Projeto Digitalização", es-
tacionada na rua João Mendes Júnior, das 10 às 17h.
A Associação promove, também, a emissão do cer-
tificado digital de forma gratuita para os associados,
incluindo o token com validade de três anos.

Fomentadores

Clique aqui para conhecer todos os Fomentadores
do Migalhas

Mural Migalhas - Oportunidade de trabalho

Sempre que se busca uma cidade no site Migalhas,
procurando-se um correspondente jurídico, e não se
encontra, o sistema nos avisa e, aí, nasce uma opor-
tunidade.Ei-laabaixo, atualizada diariamente: éo rol
de cidades nas quais há emergente necessidade de um
profissional, mas não há, ainda, nenhum migalheiro
cadastrado:

BA/Castro Alves

CE/Itaitinga

MG/Virginópolis

PR/Cruzeiro do Oeste

PR/Nova Londrina

PR/Pérola

RS/Caibaté

SC/Porto Belo
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Se você quer se candidatar para eventualmente aten-
der quem procura, clique aqui.

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA "Pledging Tanks, Bi-
den Paved Way To Fortify Kyi"

The Washington Post - EUA "U.S., Germany ap-
prove tanks for Ukraine war"

Le Monde - França "Les Occidentaux intensifient
leur aide à l'Ukraine"

Corriere Della Sera - Itália "'Noi uniti, più armi a
Kiev'"

Le Figaro - França "Les Occidentaux engagent leurs
chars contre la Russie"

Clarín - Argentina "El Papa criticó al Gobierno por
su incapacidad para contener la inflación"

El País - Espanha "La Audiencia investiga como ter-
rorismo un ataque mortal en Algeciras"

Público - Portugal "Professores portugueses são dos
que levam mais tempo a chegar ao topo"

Die Welt - Alemanha "Scholz-Kurs im Krieg: Das
Prinzip 'Stück für Stück'"

The Guardian - Inglaterra "Raab faces at least two
dozen complaints in bullying inquiry"

O Estado de S. Paulo - São Paulo "Bancos levam à
Justiça donos bilionários da Americanas"

Folha de S.Paulo - São Paulo "Inquérito da PF vai
apurar genocídio contra yanomamis"

OGlobo - RiodeJaneiro "PFinvestigasuspeita dege-
nocídio contra ianomâmis"

EstadodeMinas Gerais - Minas Gerais "Aumento da
gasolina já chega às bombas em BH"

Correio Braziliense - Brasília"Comperfil para o diá-
logo, Avelar volta à Segurança do DF"

Zero Hora - Porto Alegre "PF abre inquérito para in-
vestigar suspeita de genocídio yanomami"

O Povo - Ceará "Isenções à taxa do lixo são apro-
vadas na Câmara"

Jornal do Commercio - Pernambuco "Estado ins-
taura auditoria sobre contratos da saúde após ope-
ração mirando fundação ligada ao Imip"

Atualizado em: 26/1/2023 10:57
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