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RESUMO 

 

 

 

 
 

No contexto de hiperconectividade em que vivemos, algoritmos dotados de inteligência 

artificial (artificial intelligence, AI) estão ganhando cada vez mais espaço e investimentos 

com aplicação em diferentes áreas, alterando aspectos sociais, democráticos e 

mercadológicos. Com o avanço tecnológico, particularmente no que diz respeito às 

técnicas de aprendizagem automática (machine learning, ML) e aprendizagem profunda 

(deep learning, DL), o direito vigente pode não ter as respostas mais justas e adequadas 

para responder aos danos advindos do cenário de inteligências artificiais cada vez mais 

autônomas, denominadas neste trabalho de "AIs fortes". O presente trabalho se destina, 

portanto, a pensar em como atribuir responsabilidade neste cenário, trazendo conceitos e 

debates fundantes desta discussão, bem como analisando possíveis soluções para o 

contexto de irresponsabilidade distribuída como, por exemplo, a criação de uma 

personalidade eletrônica, bem como de um sistema de seguros obrigatórios, fundo 

compensatório e exigência de registro para robôs inteligentes. 

 

 

 

 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial; responsabilidade civil; irresponsabilidade 

distribuída; personalidade eletrônica; seguros obrigatórios; e fundo compensatório. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 
In the context of hyperconnectivity in which we live, algorithms endowed with artificial intelligence 

are gaining more and more space and investments with application in different areas, changing 

social, democratic and market aspects. With the advancement of technology, specially regarding 

techniques of machine learning and deep learning, current law may not have the most fair and 

adequate answers to respond to the damages arising from the scenario of increasingly autonomous 

artificial intelligences called in this work "Strong AIs". The present work is intended, therefore, to 

think about how to assign responsibility in this scenario, bringing the concepts and debates found in 

this discussion, as well as analyzing possible solutions to the context of distributed irresponsibility, 

such as the attribution of electronic personality, compensatory fund and compulsory insurance for 

smart robots. 

 

 

 

 

 

 

 

 
KEY-WORDS: Artificial intelligence; civil responsibility; distributed irresponsibility; e- 

personality; compulsory insurance; and compensatory fund. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
A Inteligência Artificial (Artificial Inteligence, AI) è considerada uma das inovações 

tecnológicas mais relevantes para a sociedade contemporânea1. Apesar de ainda pouco 

explorada frente as possibilidades que ela pode vir a oferecer, sua importância se relaciona 

diretamente aos impactos que terá na vida de cada usuário, quais sejam, praticidade, 

comodidade, ou mesmo riscos2, dentre outras características que ela pode apresentar. 

Com um crescimento exponencial, pesquisas apontam que em 2020 haja até 50 bilhões de 

dispositivos inteligentes sendo comercializados em todo o mundo3, e esse número aponta 

para a necessidade de uma análise crítica do fenômeno, que vá além da constatação de seus 

benefícios. Carros autônomos (self-driving cars), softwares que elaboram contratos e 

analisam jurisprudência, chatbots que interagem com os consumidores como se humanos 

fossem, são somente alguns dos exemplos de como a AI pode operar, que escondem sérios 

riscos e potenciais danos que hoje estão sendo amplamente abordados. 

Nesse contexto, parece interessante lembrar a relevância da Lei de Moore, criada em 

1965, por Gordon Moore, Co-fundador da Intel4. Por meio dessa lei, o empreendedor e 

informático estadunidense afirmou que a cada dezoito meses, o poder de processamento 

de computadores (estando neste termo compreendida a informática em geral, e não apenas 

 

 

 
1     Ver:   ITU. Assessing    the    Economic    Impact    of    Artificial    Intelligence.    Disponível em: 

<https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-ISSUEPAPER-2018-1-PDF-E.pdf>. Acesso em: 

22/06/2018; ILO. The economics of artificial intelligence: Implications for the future of work. Disponível 

em:   <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- 

cabinet/documents/publication/wcms_647306.pdf>. Acesso em: 22/06/2018; McKinsey. Artificial 

Intelligence the Next  Digital Frontier? Disponível em: 

<https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/H 

ow%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI- 

Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx>. Acesso em: 22/06/2018. 
2 O professor Dr. Luca Belli ressalta benefícios e riscos trazidos pelo uso da inteligência artificial em palestra 

ministrada durante a 32ª edição do Seminário Internacional da ABDTIC, organizado pela Associação 

Brasileira de Direito das Tecnologias da Informação e das Comunicações, em São Paulo. Apud in: CDTV: 

Convergência Digital. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_fqewcIT_08>. Acesso em: 

23/06/2019. 
3 BARKER, Colin. 25 billion connected devices by 2020 to build the internet of things. ZDNet, 11 nov. 

2014. 
4 Empresa Norte Americana de tecnologia. Disponível em: 

<https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/company-overview/company-overview.html>. Acesso em: 

06/06/2019. 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-ISSUEPAPER-2018-1-PDF-E.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_647306.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_647306.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx
http://www.youtube.com/watch?v=_fqewcIT_08
http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/company-overview/company-overview.html
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computadores domésticos) dobraria5, mantendo, pelo menos, o mesmo custo e espaço.6 

Diversos especialistas afirmam que, tecnicamente, haverá um momento no qual essa lei 

não conseguirá continuar se cumprindo7. Entretanto, até hoje, cinquenta e quatro anos 

após sua criação, ela ainda pode ser verificada na realidade com o crescimento 

exponencial da intel computacional. Essa propriedade colabora para a criação do cenário 

de irresponsabilidade distribuída, a ser debatido afrente, bem como joga luz à necessidade 

de regulações que tratem deste fenômeno. 

Diante da desconsideração do poder de agência de robôs (bots) sofisticados e de um 

sistema de responsabilidade civil despreparado à recepção desses novos actantes8, uma 

grande questão surge no centro dessa já usual “fetichização da tecnologia”9: como atribuir 

responsabilidade em um cenário de irresponsabilidade distribuída na era da inteligência 

artificial forte10? 

Nesse sentido, a fim de responder o questionamento colocado acima, a presente pesquisa 

visa tecer considerações sobre como se deve distribuir responsabilidade civil quando não 

 
 

 

5 Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/curiosidade/701-o-que-e-a-lei-de-moore-.htm>. Acesso 

em: 05/06/2019. 
6Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/06/o-que-e-lei-de-moore-entenda- 

teoria-que-preve-futuro-da-informatica.html>. Acesso em: 05/06/2019. 
7 Ver:    CIPOLI,    Pedro.    Estamos    chegando    ao    fim    da    Lei    de    Moore?    Disponível em: 

<https://canaltech.com.br/hardware/estamos-chegando-ao-fim-da-lei-de-moore-57693/>. Acesso em: 

22/06/2018;   HAMMAN,   Renan.   A  era  da   Lei   de  Moore  está  chegando  ao  fim.   Disponível em: 

<https://www.tecmundo.com.br/processadores/20738-a-era-da-lei-de-moore-esta-caminhando-para-o- 

fim.htm>. Acesso em: 22/06/2018; CES 2019: CEO da Nvidia reafirma que Lei de Moore está morta. 

Disponível em: <https://www.tudocelular.com/eventos/noticias/n136214/chefe-nvidia-diz-lei-de-moore- 

esta-morta-ces.html>. Acesso em: 22/06/2018. 
8 O referido termo é utilizado neste trabalho conforme a interpretação cunhada pelo antropólogo francês 

Bruno Latour, englobando todos os agentes humanos e não-humanos, dado que o termo “ator” remete a 

agentes humanos. 
9 “Fetichização da tecnologia” foi um termo cunhado pelo professor Eduardo Magrani e seria melhor 

explicado como o movimento de conectar todo e qualquer produto à internet, mesmo quando tal conexão é 

absolutamente desnecessária. Visando elucidar tal conceito, Magrani se vale do termo “Internet das Coisas 

Inúteis”, que relaciona-se “(...) ao posicionamento crítico sobre a adaptação de tecnologias avançadas em 

objetos sem que haja necessidade para tanto, visto que tornar um objeto inteligente sem necessidade pode 

complicar seu uso e encarecer o produto desnecessariamente, inexistindo um aprimoramento útil. Em 

diversos casos, o objeto analógico mais simples, sem tecnologia avançada envolvida, atende 

suficientemente ao consumidor, sem necessidade de ser algo high tech, podendo custar menos e ter uma 

utilização facilitada.” MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da 

hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
10 Inteligência artificial forte (ou strong AI) é uma espécie de AI, que será melhor explicada no capítulo 

seguinte. 

http://www.tecmundo.com.br/curiosidade/701-o-que-e-a-lei-de-moore-.htm
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/06/o-que-e-lei-de-moore-entenda-
http://www.tecmundo.com.br/processadores/20738-a-era-da-lei-de-moore-esta-caminhando-para-o-
http://www.tudocelular.com/eventos/noticias/n136214/chefe-nvidia-diz-lei-de-moore-
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se puder determinar quem foi o responsável pelo dano11, ou mesmo quando o dano tiver 

sido resultado das ações de diversos agentes12, de modo que não se possa estipular a quem 

responsabilizar especificamente e em que extensão essa responsabilidade deve ocorrer. 

Entende-se que esses dois cenários poderão acontecer, com frequência, com o advento da 

inteligência artificial forte. 

Para tal, este trabalho está dividido em cinco sessões. Em primeiro lugar, conceitos 

essenciais ao entendimento do TCC serão esclarecidos. Nessa sessão serão apresentadas 

as definições de AI (weak e Strong AI), hiperconectividade, robô, irresponsabilidade 

distribuída, dentre outros conceitos aqui considerados. 

Em segundo lugar, se discutirá sobre o que é personalidade eletrônica, qual é a sua 

importância dentro dessa estrutura a ser delineada e os caminhos que precisamos percorrer 

para entender robôs como sujeitos de direito. 

Em terceiro lugar, tanto o sistema de responsabilidade civil brasileiro, quanto o cenário 

de irresponsabilidade distribuída serão explorados, a fim de que o problema central da 

pesquisa fique bem explicitado. 

Adiante, finalmente, possíveis soluções práticas serão levantadas, sobretudo com base em 

uma análise minuciosa do relatório (2015/2103(INL))13, elaborado pela Comissão dos 

Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu. Tais soluções envolvem, principalmente, a 

criação de um sistema de registro e seguros obrigatórios, bem como de um fundo 

compensatório. Por fim, uma conclusão será desenvolvida. 

 

 
1. CONCEITOS RELEVANTES 

 

 
O fenômeno da AI, que pautará a discussão a ser travada nesta pesquisa, traz conceitos 

incomuns à maior parcela da sociedade. Boa parte destes ainda são controversos para uns, 

 

 

11 I.e., o desenvolvedor da tecnologia, o programador, a empresa, o próprio robô ou consumidor, dentre 

outros. 
12 Um dano pode derivar, por exemplo, da junção de diversas variáveis, como: a programação dada a 

determinado robô, em conjunto com a própria autonomia da máquina e com a convivência desta com 

determinada família – que pode ensinar valores moralmente reprováveis ou atos até ilícitos ao bot. 
13 Parlamento Europeu. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 

//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//PT>. Acesso em: 08/05/2018. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
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que se dividem com definições diversas, e desconhecidos para outros, que nem sempre 

compreendem termos específicos cunhados nesse debate. 

Dessa forma, para que se tenha a devida compreensão das soluções que serão propostas 

nesse TCC, é imprescindível que se entenda as premissas utilizadas, também em termos 

conceituais. Por isso, palavras e expressões como Strong e weak AI, deep learning, 

machine learning, hiperconectividade, irresponsabilidade distribuída, dentre outras 

precisam ser explicadas. 

Nesse sentido, em primeiro lugar vale ressaltar que, o termo “inteligência artificial”14 foi 

cunhado por um pesquisador de Stanford, John McCarthy, em 1956 (Conferência de 

Dartmouth) e, segundo a Comissão Europeia, pode ser definido como: 

Sistemas que exibem comportamento inteligente, analisando seu ambiente e 

realizando ações - com algum grau de autonomia - para atingir objetivos 

específicos. Os sistemas baseados em AI podem ser puramente baseados em 

software, atuando no mundo virtual (por exemplo, assistentes de voz, software 

de análise de imagem, mecanismos de busca, sistemas de reconhecimento de 

voz e expressão) ou em dispositivos de hardware (por exemplo, robôs 

avançados, carros autônomos, drones ou aplicações da Internet das Coisas).15
 

 

Partindo desse conceito, é importante diferenciar sistemas com a chamada “AI limitada” 

ou “AI fraca” (weak AI) da “AI geral” ou “AI forte” (strong AI). Esta primeira está 

presente nos sistemas projetados para realizar tarefas específicas e pré-determinadas, tão 

bem quanto ou melhor do que humanos. Já a segunda é aquela embutida em sistemas que 

têm uma capacidade de simular, amplamente, o raciocínio humano, realizando tarefas em 

geral e se adequando a diferentes situações.16
 

Vale ressaltar, neste ponto, que alguns pesquisadores acreditam que a inteligência 

artificial jamais alcançará este marco, nunca chegando a ser considerada forte, e que, 

 

14 “O conceito de inteligência artificial, de maneira geral, vem sendo alvo de críticas por gerar problemas 

semânticos. A ideia da artificialidade, para a parte majoritária dos teóricos, está ligada ao ímpeto de 

emularmos tecnicamente a inteligência humana em agentes não-humanos. No entanto, ainda que seja uma 

meta ambiciosa, a inteligência artificial já demonstra um avanço enorme em relação à sua capacidade 

lógico-racional, fazendo com que a emulação da inteligência lógico-racional humana seja algo superável 

nos próximos anos. O conceito, portanto, tende a ficar defasado, tornando-se limitador em sua própria 

semântica. Por conta da indeterminação deste termo, alguns teóricos optam por substituir a expressão por 

“Inteligência         Computacional”,         entre         outras         nomenclaturas.”         Disponível         em: 

<https://www.computerworld.com/article/2906336/emerging-technology/what-is-artificial- 

intelligence.html>. Acesso em: 09/05/2018. MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade 

na era da hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
15 Comissão Europeia. Artificial Inteligence for Europe. {SWD(2018) 137 final}. Brussels, 25.4.2018. 
16 Disponível em: https://www.computerworld.com/article/2906336/emerging-technology/what-is- 

artificial-intelligence.html. Acesso em: 09/05/2018. 

http://www.computerworld.com/article/2906336/emerging-technology/what-is-artificial-
http://www.computerworld.com/article/2906336/emerging-technology/what-is-
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portanto, robôs não terão maior capacidade cognitiva do que esta detida por seres 

humanos.17 Entretanto, com o avanço tecnológico mencionado acima, identificável na 

sociedade, essa possibilidade parece cada vez mais próxima da realidade e, portanto, o 

ceticismo precisa ceder espaço para discussões orientadas pela prevenção e proteção de 

possíveis consumidores desta tecnologia. 

Ainda sobre o tópico, sistemas com AI (fraca ou forte) podem conter capacidade de 

machine learning e deep learning. O termo machine learning, melhor traduzido para 

aprendizado automático, consiste na capacidade que o sistema tem de adquirir 

conhecimento próprio por meio da extração de padrões a partir de dados brutos - coletados 

por meio do uso de algorítimos.18/19 Já o termo deep learning, remete a uma subcategoria 

de machine learning, que diz respeito a oportunidades de aprendizagens profundas com o 

uso de redes neurais para incrementar resultados da inteligência de artefatos em diversas 

esferas, como reconhecimento facial, reconhecimento vocal, dentre outros20. Conforme 

ensina Eduardo Magrani21: 

[Deep learning] Vai além da perspectiva neurocientífica sobre a atual geração 

de modelos de aprendizagem de máquinas. Apela a um princípio mais geral de 

aprendizagem de múltiplos níveis de composição, que podem ser aplicados em 

estruturas de aprendizagem de máquinas que não são necessariamente 

inspiradas nos sistemas neurais humanos. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

17 TEGMARK, MAX. Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. Estados Unidos: 

Doubleday, 08/2017. 
18 MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade. Porto 

Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
19 Neste TCC, entende-se por algoritmos “os conjuntos de regras que os computadores seguem para resolver 

problemas e tomar decisões sobre um determinado curso de ação. Em termos mais técnicos, um algoritmo 

é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema 

ou executar uma tarefa, ou seja, uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para a 

resolução de uma tarefa. ” MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da  

hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
20 “Deep learning is a subset of machine learning in which the tasks are broken down and distributed onto 

machine learning algorithms that are organized in consecutive layers. Each layer builds up on the output 

from the previous layer. Together the layers constitute an artificial neural network that mimics the 

distributed approach to problem-solving carried out by neurons in a human brain.” 

http://webfoundation.org/docs/2017/07/AI_Report_WF.pdf. 
21 MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade. Porto 

Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 

http://webfoundation.org/docs/2017/07/AI_Report_WF.pdf
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A AI, junto à Internet das Coisas (Internet of Things, IoT)22, dentre outros elementos, 

compõem o cenário de hiperconectividade ora mencionado. Segundo Magrani23: 

 

O termo hiperconectividade foi cunhado inicialmente para descrever o estado 

de disponibilidade dos indivíduos para se comunicar a qualquer momento e 

tem desdobramentos importantes.24 Podemos citar alguns: o estado em que as 

pessoas estão conectadas a todo momento (always-on); a possibilidade de estar 

prontamente acessível (readily accessible); a riqueza de informações; a 
interatividade; o armazenamento ininterrupto de dados (always recording).25 

O termo hiperconectividade está hoje atrelado às comunicações entre 

indivíduos (person-to-person, P2P), indivíduos e máquina (human-to-machine, 

H2M) e entre máquinas (machine-to-machine, M2M) valendo-se, para tanto, 

de diferentes meios de comunicação.26/27 

 
Todo o cenário descrito acima é composto por artefatos mais ou menos inteligentes, que 

têm capacidade de interagir, moldar sentimentos e opiniões alheios, influenciar indivíduos 

e gerar danos. Esses artefatos, popularmente chamados de robôs (bots), serão 

compreendidos neste trabalho tanto por aqueles com existência física, quanto por 

algorítmos28/29. 

Apesar de a sociedade parecer demonstrar grande entusiasmo com a possibilidade de 

interação com esses novos actantes, o sistema jurídico existente se mostra despreparado 

 

22 “Existem fortes divergências em relação ao conceito de IoT, não havendo, portanto, um conceito único 

que possa ser considerado pacífico ou unânime. De maneira geral, pode ser entendido como um ambiente 

de objetos físicos interconectados com a Internet, por meio de sensores pequenos e embutidos, criando um 

ecossistema de computação onipresente (ubíqua), voltado a facilitar o cotidiano das pessoas, introduzindo 

soluções funcionais nos processos do dia a dia.” Apud in: MAGRANI, Eduardo. A Internet das Coisas: 

Privacidade e Ética na Era da Hiperconectividade. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, 03/2018. 
23 MAGRANI, Eduardo. A Internet das Coisas. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio Editora, 2018, p.21. 
24 QUAN-HAASE, Anabel; WELLMAN, Barry. Hyperconnected net work: computer-mediated community 

in a high-tech organization. In: ADLER, Paul S.; HECKSCHER, Charles (Ed.). The firm as a collaborative 

community. Nova York: Oxford University Press, 2006. P. 285. 
25 FREDETTE, John et. Al. “The promise and peril of hyperconnectivity for organizations and societies”, 

op. cit., p. 113. 
26 BREWSTER, Tom. When machines take over: our Hyperconnected world. BBC, 25 Jan. 2014. 
27 FREDETTE, John et. Al. “The promise and peril of hyperconnectivity for organizations and societies”, 

op. cit., p. 113. 
28 “O termo robô advém da palavra checa robota, que significa servo ou trabalhador forçado. Portanto, na 

gênese do termo há uma forte vinculação da ideia de robô como um escravo moderno da humanidade. (...) 

Aqui (neste trabalho) nos importa mais o conteúdo e poder de agência/influência, do que a forma de 

manifestação autônoma de vontade.” MAGRANI, Eduardo. A Internet das Coisas: Privacidade e Ética na 

Era da Hiperconectividade. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 03/2018. 

29 “Em ciência da computação, um algorítmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter 

uma solução para um determinado tipo de problema.” Ziviani, 2011, p. 1; The Editors of Encyclopedia 

Britannica. Algorithm. Apud in: Wikipedia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo>. 

Acesso em: 05/06/2019. 
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para o endereçamento da responsabilidade civil de artefatos com AI forte. Assim, quando 

da sua comercialização, isso pode acabar gerando um quadro de “irresponsabilidade 

distribuída”30 entre os diversos actantes relacionados, direta ou indiretamente, aos 

eventuais danos cometidos. 

A irresponsabilidade distribuída é um termo que busca designar o possível efeito 

resultante da impossibilidade de reconhecimento do nexo causal entre a conduta de 

determinado agente e o dano consequente. Tal problema ocorrerá, especialmente, quando 

o dano for gerado em meio a um complexo sistema sociotécnico31, no qual não resta 

evidente nem a responsabilidade do artefato inteligente, nem das demais pessoas 

envolvidas.32/33
 

Conforme pontuam pesquisadores do Alan Turing e Oxford Internet Institute:34
 

 

O design modular dos sistemas pode significar que nenhuma pessoa ou grupo 

pode entender completamente a maneira pela qual o sistema irá interagir ou 

responder a um fluxo complexo de novas entradas. "Da programação linear 

tradicional aos algoritmos autônomos, o controle comportamental é 

gradualmente transferido do programador para o algoritmo e seu ambiente 

operacional. A diferença entre o controle do designer e o comportamento do 

algoritmo cria uma lacuna de responsabilização em que a culpa pode 

potencialmente ser atribuída a vários agentes morais simultaneamente. 

 

Diante de todo o exposto, faz-se essencial utilizar os conceitos acima consolidados para 

que o problema tangenciado torne-se nítido. A partir disso, insta pensar em novas 

propostas para o atual e insuficiente arcabouço jurídico e, para tal, o primeiro passo a ser 

dado é caminho à reflexão sobre a natureza que artefatos com AI forte devem receber, 

tendo em vista tanto os ônus, quanto os bônus a serem por eles assumidos na sociedade. 

 

 

 

30 Termo cunhado por Eduardo Magrani. Segundo suas palavras, esta denominação refere-se “ao possível 

efeito decorrente da falta de identificação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano produzido”. O 

termo será melhor explicado adiante. Apud in: MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e 

privacidade na era da hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
31 Sistemas sociotécnicos “consistem em uma Rede que conecta humanos e Coisas, possuindo, assim, maior 

capacidade de interação e também imprevisibilidade.” MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e 

privacidade na era da hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
32 MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade. Porto 

Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
33 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002539/253952E.pdf>. Acesso em: 

11/05/2018. 
34 Mittelstadt, Brent, et al. The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society July– 

December 2016. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002539/253952E.pdf
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2. CAMINHOS PARA UMA PERSONALIDADE ELETRÔNICA: ROBÔS COMO 

SUJEITOS DE DIREITOS 

 
 

2.1 Conceito de sujeito de direito 

 

À luz do Direito brasileiro, o conceito de pessoa é sinônimo ao de sujeito de direito, sendo 

este todo e qualquer ente, natural ou jurídico, que possui capacidade de manifestar-se 

juridicamente. 

Segundo Maria Helena Diniz35, a definição jurídica do termo “pessoa” é: 

 
O ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo 

de sujeito de direito. Sujeito de direito é aquele que é sujeito de um dever 

jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica, que é o poder de fazer valer, 

através de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou melhor, o poder 

de intervir na produção da decisão judicial. 

 

 
A partir do nascimento com vida, o ser humano adquire personalidade e, com ela, 

capacidade de contrair deveres e usufruir de direitos na ordem civil36. Conforme os 

ensinamentos de Pontes de Miranda, “personalidade é o mesmo que (ter) capacidade de 

direito, poder ser sujeito de direito”37 – isto é, a possibilidade de ser sujeito de direito38. 

No sistema jurídico brasileiro atual, existem a pessoa física (ou natural) e a jurídica, sendo 

a primeira figura relativa aos seres humanos, e a segunda relativa a uma ficção jurídica39, 

prevista em lei e controlada pela vontade humana para realização de uma finalidade.40
 

 

 
 

35 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. Vol. 1, p. 242. 

Saraiva: São Paulo. 2011. 
36 Vide artigo 1º do Código Civil Brasileiro: Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 

29/05/2018. 
37 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, p. 207-209. Rio de Janeiro: Borsói, 1972. 
38 Vide artigo 2º do Código Civil Brasileiro: Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento 

com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção os direitos do nascituro. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29/05/2018. 
39 Importa ressaltar que essa denominação (“ficção jurídica”) é controversa. Maria Helena Diniz, por 

exemplo, ressalta discordância em relação ao termo, em função da crença de que essa concepção, por ser 

subjetiva, não condiz com a realidade, dado que se o Estado é uma pessoa jurídica, e concluindo-se que ele 

é uma ficção legal, o Direito por ele emanado também o será. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil 

Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil. Vol. 1. Pág. 244. Saraiva: São Paulo. 2011 
40 MARÇAL, Vinícius de Medeiros. ALMEIDA JÚNIOR, Jesualdo Eduardo. Sujeito de Direito: 

Personalidade e Capacidade Perante a Sociedade. Toledo, 2010. Disponível em: 

https://jus.com.br/tudo/direito-civil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm
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A figura da pessoa jurídica começou a ser idealizada no período clássico do Direito 

Romano, e melhor vislumbrada no período pós-clássico, em função do avanço mercantil 

que demandava uma união de esforços para concretização de objetivos comuns. 

No entanto, a ideia de “pessoa jurídica” amplamente difundida e conhecida hoje, titular 

de ônus e bônus na sociedade, detentora de personalidade e patrimônio próprios, nasceu 

no século XIX, tendo por precursor Savigny, seguido por Ihering, Windscheid, Otto 

Gierke, dentre outros.41
 

Tal teoria da ficção jurídica, adotada pelo nosso ordenamento jurídico, sustenta que 

apenas o homem pode ser sujeito de direito e, por isso, para que entes autônomos possam 

exercer direitos patrimoniais, há a necessidade de uma criação artificial da lei.42
 

Para Calixto Salomão Filho, a ficção é o meio que Savigny encontrou de afirmar o caráter 

artificial dessa atribuição, sem renunciar a realidade particular dos agrupamentos 

humanos aos quais atribui-se personalidade jurídica.43
 

Ainda, segundo Ricardo Negrão44: 

 
A personalidade jurídica é uma ficção jurídica, cuja existência decorre da lei. 

É evidente que às pessoas jurídicas falta existência biológica, característica 

própria das pessoas naturais. Entretanto, para efeitos jurídicos e, leia-se, para 

facilitar a vida em sociedade, concede-se a capacidade para uma entidade 

puramente legal subsistir e desenvolver-se no mundo jurídico. Sua realidade, 

dessa forma, é social, concedendo-lhe direitos e obrigações. 

 

 
Como rapidamente tangenciado acima, a consequência prática dessa criação legal é a 

titularidade, por parte das pessoas jurídicas, de personalidade, vida, e patrimônio próprios, 

além da possibilidade de exercer todos os atos que não sejam privativos das pessoas 

naturais, e de ser sujeito ativo ou passivo de ilícitos. 

À título elucidativo, vale ressaltar que as pessoas jurídicas de Direito público (interno) 

compreendem a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as Autarquias e as 

 

<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/2059/2130>. Acesso 

em: 29/05/2018. 
41 Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/32688/pessoa-e-personalidade-juridica#_ftn3>. Acesso em: 

29/05/2018. 
42 Savigny, Traité de droit romain, §85. 
43 COMPARATO, Fábio Konder. SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 

5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 329. 
44 NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa, Vol. 1. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 

p. 263. 

http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/2059/2130
https://jus.com.br/tudo/direito-comercial
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demais entidades de caráter público. Já as pessoas jurídicas de Direito privado são as 

sociedades, associações, fundações privadas, organizações religiosas e partidos políticos. 

A importância do referido instituto atrela-se sobretudo ao mecanismo da limitação da 

responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica – especialmente em se tratando das pessoas 

jurídicas de Direito privado. Assim, tendo em vista que a pessoa jurídica é um ente 

autônomo, com patrimônio próprio, ela responde ilimitadamente pelas responsabilidades 

por ela contraídas – como via de regra. Trata-se de uma proteção contra eventuais riscos 

de mercado, muitas vezes imprevisíveis, e de um incentivo para a atividade empresarial. 

Nas palavras de Wilges Ariana Bruscato45: 

 
O reconhecimento social e legislativo dos riscos aos quais o empresário se 

submete se justifica, porque a par dos fatores que o empresário pode controlar 

no exercício de sua atividade, há outros fora de sua esfera de influência e 

controle, como as questões concernentes à macroeconomia. Tais fatores ficam 

a cargo do planejamento estratégico do governo, sendo, facilmente, 
influenciado por decisões políticas. Muitas das decisões da macroeconomia 

podem afetar, negativamente, determinados empresários ou setores da 

economia. E, ante tal fato, mesmo que o empresário seja prudente e diligente 

na condução de seus negócios, há acontecimentos que se precipitam e que nem 

toda a cautela poderia evitar. É justo, portanto, que se lhe reconheça uma 

proteção. 

 

 
Em outras palavras, é essencial reconhecer os riscos existentes na atividade empresarial, 

e criar mecanismos para lidar com eles da melhor maneira possível. Por isso, por meio da 

personificação de determinados entes, busca-se atender interesses de pessoas físicas, e 

viabilizar objetivos práticos. 

Em suma, observa-se que, segundo nosso ordenamento jurídico, não há dúvidas de que o 

ser humano é pessoa, sujeito de direito e detentor de personalidades. Do mesmo modo 

pode-se fazer tal afirmação em relação às pessoas jurídicas – sejam elas públicas ou 

privadas. Esse fato nos leva a crer na possibilidade, do ponto de vista jurídico, de criação 

de uma “pessoa eletrônica” – instituto que será melhor abordado abaixo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

45 BRUSCATO, Wilges Ariana. Empresário individual de responsabilidade limitada. São Paulo: Quartier 

Latin, 2005, p. 184 
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2.2 Conceito de pessoa eletrônica 

 

A partir da elucidação do conceito de sujeito de direito, podemos compreender que esta 

condição não é exclusiva de pessoas físicas, abarcando também a pessoa jurídica – uma 

ficção adotada pelo ordenamento jurídico. Essa simples constatação revela que, do ponto 

de vista histórico e legal, há possibilidade de criação de ficções jurídicas dotadas de 

personalidade para fins econômicos, civis, dentre outros. Isso, de plano, é uma porta aberta 

para a criação da chamada personalidade eletrônica. 

A personalidade eletrônica foi concretamente proposta pela Comissão Europeia de regras 

de civil law em robótica, por meio da resolução (2015/2103(INL)). Ela se trata de um 

status jurídico legal a ser conferido à robôs altamente sofisticados (i.e., com AI forte), 

dotados de autonomia e imprevisibilidade, a fim de permitir-lhes tornarem-se “atores em 

seu próprio direito”46. 

Assim como a pessoa jurídica, a pessoa eletrônica – ou e-person – seria nada mais que 

uma ficção jurídica, voltada a endereçar problemas práticos decorrentes da interação 

humano-robô. Com o ganho de personalidade, o bot seria responsável por estar em 

compliance com as regulações que o regem, pelo seu agir e influência que exerce na 

sociedade e, em última escala, pelos danos eventualmente por ele gerados. 

Vale a ressalva neste ponto que, como bem colocado pelo professor Dr. Eduardo Magrani, 

esta avaliação teria de considerar a velocidade de aprendizado e evolução individual do 

robô (baseados no processamento de dados).47
 

“Mas como se poderia castigar um robô? Não poderia ser tão simples quanto ‘puxar a 

tomada’.”48 Vislumbra-se duas possibilidades, quais sejam: a reabilitação e indenização. 

A reabilitação perpassa pela ideia de reprogramação do artefato transgressor. Já a 

indenização, relaciona-se a obrigação que ele teria em indenizar o indivíduo lesionado 

por sua conduta. 

 

 

46 VLADECK, David. Machines Without Principals: Liability Rules And Artificial Intelligence. Disponivel 

em: <https://perma.cc/EJ5M-YMCJ>. Acesso em: 15/03/2019. Apud in MAGRANI, Eduardo. A Internet 

das Coisas: Privacidade e Ética na Era da Hiperconectividade. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, 03/2018. 
47 MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade. Porto 

Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
48 Idem. 

https://perma.cc/EJ5M-YMCJ
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Ainda segundo Magrani49: 

 
Reside justamente aí a pertinência da resolução europeia. A proposta de 

atribuição de um novo tipo de personalidade (eletrônica), considerando 

características próprias das Coisas inteligentes, conjugada com a ideia de um 

seguro obrigatório ou fundo compensatório pode ser um primeiro passo 

importante. A nova proposta europeia reflete uma resposta prática mais célere 

para o problema (...) de “irresponsabilidade distribuída”50, que ocorre quando 
não se encontra uma conexão clara entre um agente e o dano gerado. 

 

Destaque-se que, a proposta colocada em pauta pela Comissão Europeia (a ser comentada 

ao fim do trabalho) confere resposta prática e célere ao problema da irresponsabilidade 

distribuída, causada por artefatos com strong AI. Para artefatos existentes hoje em 

mercado, com weak AI, faz-se suficiente uma sistemática mais simples de 

responsabilização (que não é objeto deste trabalho). 

Indo além, a mencionada proposta atende à críticas empregadas por estudiosos quanto a 

criação de uma personalidade eletrônica. Isto é, afirma-se com frequência que a criação 

da e-personality acarretaria na impossibilidade de obtenção da reparação, por parte do 

indivíduo lesionado. Ora, como o robô indenizará suas vítimas? Ele terá recursos 

próprios? A vítima o levará à juízo? Se sim, com base em qual regramento jurídico (dado 

que não há um estatuto que regule a existência e responsabilidade de robôs)? 

De fato, hoje em dia, caso o dever de indenizar recaísse puramente sobre um robô 

autônomo, grandes seriam as chances de se criar um sistema no qual o dano jamais viria 

a ser reparado. Novamente, nesse ponto reside a pertinência da proposta da Comissão 

Europeia. Ela lida bem com esse cenário na medida em que reconhece a vasta autonomia 

do robô, foge da lógica da atribuição de responsabilidade à empresa desenvolvedora da 

tecnologia como regra, divide ônus entre diversos actantes envolvidos no processo de 

construção do dano, e cria uma sistemática eficaz de reparação da vítima. 

Importa iluminar o fato de que, a criação da personalidade eletrônica, dentro dessa lógica, 

é o atestado jurídico de reconhecimento da autonomia, plena capacidade e independência 

do robô. Esse reconhecimento é essencial para que a proposta da Comissão prospere, dado 

que, caso não reconhecidas essas características – isto é, caso continue se entendendo que 

 
 

49 Idem. 
50 “Esse fenômeno jurídico é também denominado por outros autores como “problem of the many hands” 

ou “accountability gap”.” Apud in: MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era 

da hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
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o robô (com strong AI) é um simples bem, incapaz, sujeito à ordens humanas –, não fará 

sentido pensar em arcabouços que retirem a responsabilidade da empresa que criou o 

artefato e o colocou em mercado. Isso é de extrema inadequação, em se tratando desse 

tipo de artefato, por diversos motivos que serão explorados em profundidade abaixo. 

Por fim, destaque-se que a personalidade eletrônica aqui sustentada é cabível e tem sua 

aplicação defendida à artefatos que atendam requisitos da matriz de autonomia desenhada 

por Karni Chagal51, analisada em minúcias adiante. Esses artefatos, detentores de uma 

inteligência artificial forte, ainda não são produzidos e comercializados. Por isso, alguns 

pesquisadores52 afirmam que: 

Certainly, the reasons to justify an electronic personhood are not there yet. 

Nevertheless, since computational intelligence grows exponentially, as well as 

their level of interaction on our daily lives and on the connected public sphere, 

with the gain of new stages of autonomy, we must inevitably think about 
possibilities of establishing new forms of accountability and liability for the 

activities of AI, including the possibility of attributing rights, subjectivity and 

even an e-personhood in the near future. 

 

The granting of an electronic personality is the path suggested by the European 

Parliament for smart robots and, quite possibly, it can be necessary, depending 

on the degree of autonomy conferred on AIs. Such construction, however, is 

not immune to criticism, notably as regards the comparison between an AI and 

a natural person. 

 

Such criticism, however, can be overcome by instruments already available on 

legal regulation. The recognition that the AI expresses a center of interests 

would already be more than sufficient to admit that it has subjectivity and 

therefore deserving at least some rights. Nothing would prevent the granting of 

subjectivity to A.I.s in this first moment for a future grant of an effective 

personality depending on the degree of their autonomy. This is an initial path, 

but it would play an important role in guaranteeing the reparation of victims, 

avoiding a scenario of ‘distributed irresponsibility’.53
 

 
51 MAGRANI, Eduardo; SILVA, Priscilla; VIOLA, Rafael. Novas perspectivas sobre ética e 

responsabilidade de inteligência artificial. 
52 Idem. 
53 “Certamente, as razões para justificar uma personalidade eletrônica ainda não se fazem presente. No 

entanto, como a inteligência computacional cresce exponencialmente, assim como seu nível de interação 

em nossas vidas cotidianas e na esfera pública conectada, com o ganho de novas etapas de autonomia, 

devemos inevitavelmente pensar em possibilidades de estabelecer novas formas de prestação de contas e 

responsabilidade por atividades da IA, incluindo a possibilidade de atribuir direitos, subjetividade e até 

mesmo uma personalidade eletrônica no futuro próximo. A concessão de uma personalidade eletrônica é o 

caminho sugerido pelo Parlamento Europeu para robôs inteligentes e, muito possivelmente, pode ser 

necessário, dependendo do grau de autonomia conferido à IAs, como explorado neste trabalho. Tal 

construção, no entanto, não está imune a críticas, especialmente no que diz respeito à comparação entre um 

AI e uma pessoa natural. Tal crítica, no entanto, pode ser superada por instrumentos já disponíveis na 

regulamentação legal. O reconhecimento de que a AI é expressão de um centro de interesses já seria mais 

do que suficiente para admitir a existência de subjetividade e, portanto, merecimento de pelo menos alguns 

direitos. Nada impediria a concessão de subjetividade a IAs neste primeiro momento, para uma concessão 

futura de uma personalidade efetiva dependendo do grau de sua autonomia. Este é um caminho inicial, mas 
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Como bem pontuado por Magrani, Viola e Silva, “as razões para justificar uma 

personalidade eletrônica ainda não se fazem presentes” – afinal, o tipo de tecnologia que 

a embasaria ainda está em processo de desenvolvimento. Assim, até que haja sua 

concretização em mercado, não há que se cogitar conceder e-personality, restando aos 

robôs menos sofisticados e autônomos, já existentes, “apenas” algum grau de 

subjetividade. 

De toda sorte, o debate aqui apresentado é válido e precisa ser levado adiante, neste 

momento: i) porque representa peça chave para materialização da proposta da Comissão 

Europeia – importante para lidar com tecnologias que podem se apresentar em um futuro 

próximo; e ii) para que estejamos preparados para uma boa recepção desses actantes na 

sociedade, de forma a minimizar danos e mitigar riscos. 

 
 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESAS E ROBÔS 

 

 
3.1 Breves considerações sobre o modelo de responsabilidade 

civil brasileiro 

O modelo de responsabilidade civil brasileiro está intimamente atrelado à noção de 

reparação de danos. Ele faz parte, em essência, de um sistema que obriga determinado 

indivíduo a reparar danos causados a outrem em decorrência de sua ação ou omissão.54 

Segundo melhor definição delineada por De Plácido e Silva55, responsabilidade civil é: 

Dever jurídico, em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja em 

face de fato ou omissão, que lhe seja imputado, para satisfazer a prestação 

convencionada ou para suportar as sanções legais, que lhe são impostas. Onde 

quer, portanto, que haja obrigação de fazer, dar ou não fazer alguma coisa, de 

ressarcir danos, de suportar sanções legais ou penalidades, há a 

responsabilidade, em virtude da qual se exige a satisfação ou o cumprimento 

da obrigação ou da sanção 
 

 

 

 

teria um papel importante na garantia da reparação das vítimas, evitando um cenário de "irresponsabilidade 

distribuída".” Apud in: MAGRANI, Eduardo; SILVA, Priscilla; VIOLA, Rafael. Novas perspectivas sobre 

ética e responsabilidade de inteligência artificial. 
54 Responsabilidade Civil: Origem e Pressupostos Legais. Disponível em: <http://www.ambito- 

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11875>. Acesso em: 26/04/2019. 
55 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico conciso. 1 ed. Rio de Janeiro. Forense, 2008. 
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A responsabilidade civil é majoritariamente classificada segundo a razão da culpa ou 

natureza jurídica da norma infringida. No que tange ao primeiro critério, ela pode ser 

subdividida em objetiva ou subjetiva. Já em relação ao segundo indicador, a 

responsabilidade pode ser contratual ou extracontratual.56
 

A responsabilidade civil subjetiva é gerada por uma ação ou omissão culposa ou dolosa57. 

Por muito tempo, essa modalidade de responsabilidade foi a única considerada nas leis 

brasileiras, resolvendo grande parte das lides existentes. 

Com o decorrer do tempo e desenvolvimento de uma sociedade industrial, passou-se a 

entender que a responsabilidade civil subjetiva era insuficiente para endereçar todos os 

litígios gerados pelas relações delineadas no corpo social. 

Assim, nasce a responsabilidade civil objetiva, cuja atribuição independe de culpa ou 

dolo. Segundo Rui Stoco58: 

A necessidade de maior proteção a vitima fez nascer a culpa presumida, de sorte 

a inverter o ônus da prova e solucionar a grande dificuldade daquele que sofreu 

um dano demonstrar a culpa do responsável pela ação ou omissão. O próximo 

passo foi desconsiderar a culpa como elemento indispensável, nos casos 

expressos em lei, surgindo a responsabilidade objetiva, quando então não se 

indaga se o ato é culpável. 

 

 
A primeira lei a incorporar tal tipo de responsabilidade foi o Código de Defesa do 

Consumidor59 (CDC), datado de 1990, desprezando o fator “culpa” para 

responsabilização de fornecedores, fabricantes, produtores e construtores. 

Em seus artigos 12 e 14, há o acolhimento da chamada “teoria do risco do negócio”, na 

qual o fornecedor responde independentemente de culpa por qualquer dano causado ao 

consumidor, devendo assumi-lo em razão da atividade que realiza. Ou seja, a intenção 

 

56 Responsabilidade Civil: Origem e Pressupostos Legais. Disponível em: <http://www.ambito- 

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11875>. Acesso em: 26/04/2019. 
57 “O dolo é uma conduta voluntária e intencional do agente que praticando ou deixando de praticar uma 

ação, tem o objetivo de causar dano ou cometer ato ilícito. Já a culpa é caracterizada quando a pessoa comete 

o mesmo ato ilícito, após ter uma conduta voluntária, porém descuidada que veio a causar dano a terceiro 

ou ensejou o ato ilegal. Nesta hipótese, o ato ilícito se dá pela atitude do agente ter sido praticada por 

negligencia, imprudência ou imperícia.” Apud in: CARDOSO, PHILLIPE. Você Sabe a Diferença de Dolo 

e Culpa? Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/58998/voce-sabe-a-diferenca-de-dolo-e-culpa>. 

Acesso em: 20/05/2019. 
58 STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed.. São Paulo Editora 

Revista dos Tribunais, 2007. 
59 Lei 8.078/90. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 

26/04/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
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subjetiva pouco importa nessa relação de consumo, pois esta não faz parte dos critérios 

determinantes no momento de se condenar à reparação do dano. Havendo ou não a 

pretensão de lesar, o que interessa é a existência do prejuízo. Por isso, o causador é 

obrigado a repará-lo.60
 

Em outro extremo, há a teoria do “risco do desenvolvimento”, aplicável àqueles riscos não 

cognoscíveis pelo mais avançado estado da ciência e da técnica no momento da introdução 

do produto no mercado de consumo e que só vêm a ser descobertos após um período de 

uso do objeto em decorrência do avanço dos estudos científicos. Segundo essa teoria, neste 

caso, não seria justo responsabilizar o fabricante do produto.61
 

Nem a “teoria do risco do negócio” ou do “risco do desenvolvimento” conseguem dar 

respostas justas e adequadas para danos e reparações necessárias advindas do cenário de 

inteligência artificial forte, como se observará na próxima sessão. 

Adiante, outro grande marco na absorção deste novo gênero de responsabilidade 

(objetiva), dentro do direito civil, foi sua disciplina pelo Código Civil de 200262, no artigo 

927, que afirma: 

Haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.63 

(Grifo nosso) 

 

 
A criação e disciplina desse tipo de responsabilidade facilitou o acesso à justiça e 

reparação ao consumidor, que historicamente via-se muito desamparado pelo sistema 

jurídico, haja vista sua hipossuficiência frente às grandes corporações. Hoje, quando se 

pensa em reparação por vícios ou danos gerados por produtos – sejam eles inteligentes ou 

não – pensa-se quase que automaticamente neste enquadramento legal. Por isso, como se 

verá afrente, em não se tratando de uma máquina que mereça ser observada a partir do 

 

 

 
 

60 TULA, Wesendonck. A responsabilidade civil pelos riscos do desenvolvimento: evolução histórica e 

disciplina no Direito Comparado. Direito & Justiça v. 38, n. 2, p. 213-227, jul./dez. 2012. 
61 CALIXTO, Marcelo Junqueira. O art. 931 do  Código  Civil  de  2002  e  os  riscos  do desenvolvimento. 

Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, Padma v. 6, n. 21, p. 75-77, jan./mar. 2005. SILVA, João 

Calvão da. A responsabilidade civil do produtor, p. 75. 
62 Lei 10.406/02. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso 

em: 26/04/2019. 
63 Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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regramento criado pela Comissão Europeia, haverá grande chance de um dano cometido 

por ela ser tratado pela responsabilidade civil objetiva, à luz do CDC64. 

O dano na responsabilidade civil contratual origina-se da violação de um dever estipulado 

em um contrato ou negócio jurídico. Já na extracontratual – também denominada 

responsabilidade em sentido estrito ou técnico – relaciona-se à violação de deveres 

previstos no ordenamento jurídico como um todo. Ambas ensejam consequência jurídica 

idêntica, qual seja: a obrigação de reparar.65
 

Os pressupostos gerais para configuração de qualquer tipo de responsabilidade destacada 

acima, são: i) existência de ato ilícito; ii) nexo causal; iii) existência de dano; e iv) culpa 

ou dolo (exceto em casos de responsabilidade objetiva, conforme elucidado acima). 

Do artigo 186 do Código Civil66, depreendem-se estes requisitos: 

 
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. 
 

Ou seja, ato ilícito é uma ação ou omissão humana, não permitida pelo direito, seja em si 

ou em suas consequências. O nexo causal é o fio condutor que relaciona o ato ao resultado. 

Isto é, que demonstra que o resultado danoso só ocorreu devido à prática do ato ilícito. O 

dano é a lesão final causada a outrem e, por fim, a culpa e o dolo são os fatores que, via 

de regra, permitem a responsabilização do agente pelo fato.67
 

Neste ponto vale repetir, finalmente, que no caso da responsabilidade objetiva, basta que 

o ator pratique o ato ilícito e, então, gere dano a outrem para que sua responsabilidade 

reste configurada. Não há necessidade de comprovação de culpa ou dolo para que o fato 

seja atribuído ao indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

64 Lei 8.078/90. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 

26/04/2019. 
65 Responsabilidade Civil: Origem e Pressupostos Legais. Disponível em: <http://www.ambito- 

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11875>. Acesso em: 26/04/2019. 
66 Lei 10.406/02. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso 

em: 26/04/2019. 
67 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. Apud In: 

Responsabilidade Civil: Origem e Pressupostos Legais. Disponível em: <http://www.ambito- 

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11875>. Acesso em: 26/04/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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3.2 Cenário de irresponsabilidade distribuída na era da 

inteligência artificial forte 

 
Como bem pontuado na introdução desta pesquisa, com o avanço da tecnologia vamos 

conviver, cada vez mais, com artefatos inteligentes, que por meio de sua capacidade de 

aprendizado, terão alto nível de autonomia e imprevisibilidade no seu agir e pensar. 

Tais artefatos, assim como crianças, inicialmente aprenderão determinados comandos 

com certos grupos de pessoas (que imputarão dados nesse sistema), e a partir disso, por 

meio da sua própria capacidade cognitiva, condicionada e treinada pelas informações e 

dados resultantes da convivência com outros humanos, desenvolverão outros 

conhecimentos, hábitos, trejeitos, personalidades, dentre outros. 

Com o desenvolvimento dessas características, o “agir” do robô torna-se imprevisível – 

como o dos humanos. A título exemplificativo, imaginemos que uma empresa poderia 

criar um bot, altamente inteligente (com strong AI), para realizar o serviço de atendimento 

ao cliente de outras companhias. Sua inteligência elevada, necessária para que a interação 

máquina-humano fosse o mais natural possível, o permitiria aprender comportamentos e 

absorver comportamentos que poderia até reproduzir traços da personalidade daqueles 

com quais interage. 

Esse fato poderia leva-lo a eventualmente ofender pessoas e fazer comentários de cunho 

racista, machista ou homofóbico, por exemplo. Isso porque, apesar de ter “nascido” com 

inputs básicos para desempenhar aquele papel seguindo as boas práticas de convivência 

(i.e., sendo cordial, gentil, objetivo, dentre outros), ao interagir com uma quantidade 

significativa de pessoas verbalmente agressivas, racistas, homofóbicas, machistas, dentre 

outros, o bot seria fortemente influenciado nesse sentido, reproduzindo o modo de agir 

para se aproximar e se identificar com o público com o qual dialoga com frequência.68
 

 
 

68 Exemplo que, em parte, se aproxima a este narrado é o caso do robô Tay. “Em 2016, a Microsoft lançou 

um chatbot - um programa de Inteligência Artificial -, denominado Tay. Dotado de capacidade deep 

learning, o robô moldava sua visão de mundo baseando-se na interação online com outras pessoas e 

produzindo expressões autênticas a partir delas. A experiência, contudo, se mostrou desastrosa, e a 

companhia teve de desativar a ferramenta menos de 24 horas depois do início de seu funcionamento em 

razão da produção resultados preocupantes. Palavras que configuram discursos de ódio contra minorias 

historicamente marginalizadas foram proferidas. Tay afirmou, por exemplo, que Hitler estava certo e que 

ela odiava judeus. Adicionalmente, disse que odeia feministas e que elas deveriam “morrer e queimar no 

inferno”.” Apud in: MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da 

hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
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Essa situação representaria um dano àquele indivíduo alvo do comentário, bem como aos 

caixas e à imagem das empresas que adquiriram tal artefato – que provavelmente 

buscariam reparo junto àquela que desenvolveu o produto inteligente. Acontece que não 

necessariamente esse distúrbio comportamental seria um defeito de produção merecedor 

de reparação por parte da empresa desenvolvedora. 

Como dito anteriormente, assim como os humanos, robôs altamente inteligentes 

aprendem com o ambiente no qual estão inseridos e com pessoas com as quais interagem, 

bem como com suas próprias experiências e opiniões, o que os torna autônomos e 

imprevisíveis69. Caso tal empresa comprove que realizou todos os testes necessários e 

tomou todas as precauções possíveis durante a criação do produto, ela não poderá ser 

responsabilizada pelos danos finais – sob pena da criação de um sistema fortemente 

desencorajador da criação e desenvolvimento de novas tecnologias de ponta. 

Esse é o cenário de irresponsabilidade distribuída: é possível pensar que nenhuma 

empresa poderia ou deveria ser responsabilizada – afinal, todas elas realizaram seu 

trabalho de forma adequada, seguindo padrões de segurança e visando proporcionar ao 

cliente a melhor experiência possível. Tendo isso em vista, bem como: i) o fato de que 

nosso sistema de responsabilidade civil não enxerga bots como agentes passíveis de 

responsabilização; e ii) o fato de que o indivíduo que sofreu o dano merece reparação, 

resta-nos a seguinte pergunta: a quem responsabilizar e como fazê-lo de forma justa? 

Segundo o professor Eduardo Magrani: 

 
A irresponsabilidade distribuída é um termo que busca designar o possível 

efeito resultante da impossibilidade de reconhecimento do nexo causal entre a 

conduta de determinado agente e o dano consequente. Tal problema ocorrerá, 

especialmente, quando o dano for gerado em meio a um complexo sistema 

 

 

 
 

 
 

69 Segundo o professor Dr. Luca Belli, a inteligência artificial pode seguir preceitos éticos com base na 

conduta e comportamento daqueles que o cercam, assim como seres humanos. Ainda, destaca que os 

algoritmos que compõem a “caixa preta” do artefato podem ter viéses – o que deve ser observado de forma 

consciente e crítica por aqueles que o utilizam. Para tal, o especialista pede por mecanismos de transparência 

para instruir a população. Essa fala foi transmitida durante a 32ª edição do Seminário Internacional da 

ABDTIC, organizado pela Associação Brasileira de Direito das Tecnologias da Informação e das 

Comunicações, nos dias 10 e 11 de dezembro, em São Paulo. Apud in: CDTV: Convergência Digital. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_fqewcIT_08>. Acesso em: 23/06/2019. 

http://www.youtube.com/watch?v=_fqewcIT_08
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sociotécnico70, no qual não resta evidente nem a responsabilidade do artefato 

inteligente, nem das demais pessoas envolvidas.71/72 

 
Conectando o conceito ao exemplo oferecido, neste caso há um rompimento do nexo 

causal entre a conduta e o dano em decorrência do fato de o bot não ser reconhecido pelo 

direito como agente capaz de gerar danos. Nesse caso, a solução mais fácil seria transferir 

a responsabilidade à outras pessoas envolvidas na situação, sobretudo à empresa que 

desenvolveu a tecnologia – que funcionaria como uma “tutora” do artefato.73
 

Acontece que: i) não resta clara sua responsabilidade, haja vista que, em não se tratando 

de falha no processo geral de criação do bot, porque a empresa deveria ser 

responsabilizada?; e ii) criar um sistema de responsabilização perpétua das empresas 

pelos produtos autônomos e imprevisíveis que colocam no mercado – espontaneamente 

adquiridos por consumidores –, gerará um grande desincentivo ao desenvolvimento desse 

tipo de tecnologia, bem como fará com que seus preços sejam elevados para acomodar o 

risco. 

Isso tudo pode determinar uma redução do desenvolvimento tecnológico e de seus 

potenciais benefícios, ocasionando um acesso restritivo a tal tipo de artefato, acarretando 

em menos eficiência nas empresas que seriam potenciais consumidoras, causando maior 

desigualdade entre aqueles que conseguem manter acesso à tecnologia e aqueles que não 

o têm, dentre outros. 

Neste caso exemplificativo não há dúvidas da responsabilidade direta do bot pelo dano 

causado ao indivíduo alvo (i.e., pela fala desproporcionalmente ofensiva, racista, 

homofóbica, etc.), bem como à empresa que o utiliza para prestar serviço de atendimento. 

 

70 Sistemas sociotécnicos “consistem em uma Rede que conecta humanos e Coisas, possuindo, assim, maior 

capacidade de interação e também imprevisibilidade.” MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e 

privacidade na era da hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
71 MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade. Porto 

Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
72 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002539/253952E.pdf>. Acesso em: 11/05/2018. 
73 Modelo similar àquele da responsabilidade vicária, constante do artigo 932 do Código Civil. Em breves 

linhas: “(...) a chave para a compreensão da responsabilidade vicária é o potencial controle do tutor sobre 

os atos do tutelado. Essa responsabilidade independe de um ato culposo pelo tutor (responsabilidade 

objetiva), mas requer no mínimo uma negligência ou imprudência por parte do tutelado. Ou seja, o 

responsável não violou deveres perante o ofendido, mas será responsabilizado por uma atribuição legal de 

compensar danos por ilícitos alheios.” Apud in: ROSENVALD, Nelson. Responsabilidade vicária e 

responsabilidade contributiva. 2015. Disponível em: <https://www.nelsonrosenvald.info/single- 

post/2015/12/08/Responsabilidade-vicária-e-responsabilidade-contributiva>. Acesso em: 10/06/2018. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002539/253952E.pdf
http://www.nelsonrosenvald.info/single-
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No entanto, para que houvesse uma atribuição justa de responsabilidade, ainda teríamos 

de nos questionar sobre a responsabilidade indireta daqueles que induziram, instigaram 

ou mesmo auxiliaram o artefato no desenvolvimento deste agir antiético e ilícito e, 

consequentemente, na produção do dano. 

Buscando uma resposta jurídica para um problema muito similar a este narrado, Caitlin 

Sampaio Mulholland desenvolveu importante tese sobre o que chamou de presunção de 

causalidade. Neste ensaio, ela abordou o quadro de obscuridade do nexo causal entre 

agentes, corroborando a ideia de causalidade alternativa.74
 

Segundo a autora, em existindo um único nexo causal que não possa ser reconhecido de 

forma direta, é possível atribuirmos sua presunção a todo o grupo econômico relacionado 

àquela empresa, viabilizando o ressarcimento pelos danos gerados por meio da facilitação 

do ônus probatório para a vítima.75
 

Entretanto, como bem colocou Magrani: 

 
Quando pensamos nos danos ocorridos dentro de sistemas sociotécnicos 

complexos, temos uma aplicação de nexo causal e de responsabilidade jurídica 

ainda mais desafiadora. Isso porque estamos falando muitas vezes da ação 

causada por um somatório de agências de seres humanos, instituições e 

coisas inteligentes com autonomia e poder de agência próprios. Nesse caso, 

o foco no grupo econômico, apesar de conseguir responder a diversos casos de 

dano, pode não ser suficiente para a atribuição justa de responsabilidade na era 

de IoT e de inteligência artificial forte. (Grifos nossos) 

 
Tendo todo esse cenário em vista, o relatório (2015/2103(INL))76, elaborado pela 

Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu, surgiu como a opção que 

parece atacar o problema de modo mais holístico, sendo então a resposta mais adequada 

ao endereçamento deste quadro de incerteza jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de 

Janeiro: GZ, 2010. Apud in: MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da 

hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
75 MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de 

Janeiro: GZ, 2010. Apud in MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da 

hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019. 
76 Parlamento Europeu. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 

//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//PT>. Acesso em: 08/05/2018. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
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4. POSSÍVEIS SOLUÇÕES: ANÁLISE CRÍTICA AO REGULAMENTO DA 

UNIÃO EUROPEIA (UE) 

 
Em 21 de janeiro de 2017, a Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu 

publicou o relatório (2015/2103(INL))77, que objetivou oferecer recomendações à 

Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica. 

Neste relatório a Comissão faz uma série de considerações básicas78, que servem como 

norte do que é proposto, para então sugerir uma forma de regulação da responsabilidade 

de artefatos altamente inteligentes. 

Tal regulação envolve, substancialmente, três frentes: i) a exigência de registro de robôs 

inteligentes; ii) a criação de um sistema de seguros obrigatórios; e iii) criação de um fundo 

compensatório. Para melhor compreensão, esses três pilares serão analisados e, em alguns 

aspectos, confrontados, separadamente nas subseções abaixo. 

 
4.1 Exigência de registro para robôs inteligentes 

 

Em primeiro lugar, a Comissão sugere que bots inteligentes sejam registrados perante 

órgão público, uma Agência Europeia. Tal registro seria como um número de CPF, ou 

seja, seria capaz de identificar e mostrar o histórico de cada robô inteligente atuante na 

sociedade. 

Dessa forma, em caso da ocorrência de um dano, seria fácil distinguir qual bot esteve 

envolvido ou mesmo gerou diretamente a situação analisada, qual empresa o colocou no 

mercado, quais foram os primeiros comandos imputados na máquina, em qual categoria 

de seguro está inscrito (vide próxima seção), dentre outros. 

 

 

 
 

77 Idem. 
78 I.e.: “C. Considerando que é necessário criar uma definição geralmente aceita de robô e de IA, que seja 

flexível e não crie obstáculos à inovação;” “Q. Considerando que, em última instância, existe uma 

possibilidade de que, numa perspectiva a longo prazo, a IA possa ultrapassar a capacidade intelectual 

humana;” “V. Considerando que é necessário um conjunto de normas que rejam, em especial, a 

responsabilidade, a transparência e a prestação de contas e traduzam os valores universais (...); e que as 

normas não devem afetar o processo de investigação, inovação e desenvolvimento na área da 
robótica;” (grifos nossos). Parlamento Europeu. Disponível em: 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017- 

0005+0+DOC+XML+V0//PT>. Acesso em: 08/05/2018. 
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Esse é um primeiro passo para a criação de um sistema de responsabilidade efetivo, dado 

que o cidadão comum precisará primeiro conseguir identificar com que máquina está 

lidando, para que então possa endereçar corretamente suas queixas e lides. Além disso, é 

uma medida que se coaduna com princípios como: da transparência, informação, 

publicidade, proteção de dados, accountability (ou prestação de contas), dentre outros. 

Importa destacar que, o movimento de criação de agências e/ou autoridades autônomas 

responsáveis pela fiscalização de assuntos correlatos à robótica, inteligência artificial, 

proteção de dados, dentre outros tópicos, tem sido muito forte em diversos países 

democráticos79. 

O Brasil deu um primeiro passo neste sentido ao criar a Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados (ANPD), com o advento da publicação da Lei Nacional de Proteção de Dados 

brasileira80, para esse fim específico. Vale apenas ressaltar, entretanto, que em decorrência 

de modificações feitas no projeto pelo ex-presidente Michel Temer, a ANPD transformou-

se em órgão anômalo, com alta subordinação à Presidência da República81. 

No caso da criação de uma agência especializada em assuntos de robótica e AI, a 

Comissão Europeia sugere que suas atribuições seriam: 

(...) domínio da robótica e da inteligência artificial, com o objetivo de prestar 

o aconselhamento técnico, ético e regulamentar especializado necessário para 

apoiar os esforços dos intervenientes públicos relevantes, (...) a nível nacional, 

no sentido de dar uma resposta tempestiva, ética e fundada às novas 

oportunidades e desafios, principalmente de natureza transfronteiriça, 

decorrentes do desenvolvimento tecnológico na robótica (...).82
 

 
 

Ou seja, tal autoridade seria responsável por parte da administração e pela fiscalização 

dos mecanismos criados para lidar com a robótica e inteligência artificial, tanto em si, 

quanto em sua interação com a sociedade. Além disso, ela teria o condão de conscientizar 

 

79 Ver: High-level expert group on Artificial Intelligence. Disponível em: <https://ec.europa.eu/digital- 

single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence>. Acesso em: 22/06/2019; European data 

protection board. Disponível em: <https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en>. Acesso em: 

22/06/2019. 
80 Lei 13.709/2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015- 
2018/2018/lei/L13709.htm>. Acesso em: 10/05/2019. 
81 “Diferentemente do que propunha o texto aprovado pelo Congresso, que previa a criação de uma entidade 

autônoma ligada ao Ministério da Justiça, a nova autoridade será um órgão da Presidência da República, 

que tem apenas "autonomia técnica". Os integrantes da ANDP virão de cargos remanejados de outros órgãos 

da administração.” Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-12/governo- 

publica-mp-que-cria-orgao-para-protecao-de-dados>. Acesso em: 10/05/2019. 
82 Parlamento Europeu. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//PT>. Acesso em: 08/05/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-12/governo-
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
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o corpo social quanto aos usos e riscos atrelados à estes artefatos, dar respostas éticas e 

adequadas ao saudável desenvolvimento dessas tecnologias, dentre outros. 

Por fim, de forma a reforçar os argumentos elencados acima, os pesquisadores Danilo 

Doneda e Yasodora Cordova, em artigo intitulado “Um lugar para os robôs (nas 

eleições)”, se debruçaram sobre a problemática da utilização de APIs (Application 

Program Interface) no processo eleitoral, pensando na possibilidade de registro dos robôs 

para o controle das informações que circulam em redes de bots. 

Segundo os autores:83
 

 
Lembrando que os bots são basicamente software, é possível a utilização de 

APIs para o controle das informações que circulam em redes de bots com fins 

eleitorais. Ao menos para fins de verificação. Assim, se o Tribunal Superior 

Eleitoral fornecer uma API para consulta e cadastro de bots a serem utilizados 

por candidatos em eleições, o Brasil sairá na frente na proposição de soluções 

para um problema que atinge a todos: mitigar o uso de bots para espalhar 
desinformação, ao incentivar que uma atividade que costuma ser um tanto 

obscura possa ser realizada às claras. (...) Desse modo, uma API pode ser 

especificada para que os bots sejam: (i) Identificados como bots pelos usuários 

de redes sociais, seja em sua descrição ou por outra forma clara, deixando claro 

que não é uma pessoa, fazendo constar a agremiação política que o mantém, 

quem é o responsável pelo seu código e outras informações; e (ii) Registrados 

em um cadastro público do TRE, que também deverá disponibilizar dados 

sobre sua afiliação, seus responsáveis, data da criação, plataforma de 

atuação do agente e link para repositório de código aberto. 

 

 
(...) 

 

 
Seria assim possível, inclusive, agilizar as apurações sobre abusos nas 

eleições, permitindo que os próprias eleitores possam consultar no TRE, 

com o link do perfil dos bots, seus dados e sua “natureza”. No caso de se 

identificar e caracterizar um bot não registrado, o seu uso poderá ser 

reprimido com os remédios à disposição na legislação eleitoral, sem que se 

fira a liberdade de expressão e informação imprescindíveis para formar a 

convicção da sociedade. Desse modo, a decisão de requisitar os dados do dono 

do perfil, especialmente em casos de informações falsas, acusações ou perjúrio, 

seria muito mais eficiente, em um processo pode ser circunscrito inteiramente 

ainda dentro do tempo de campanha. (Grifos nossos). 

 

 

 

Como se pode observar, o registro de robôs traz benefícios e serve não apenas ao fim 

específico de se criar um sistema de responsabilidade efetivo  – o que já seria, por si  só, 

 
 

83  DONEDA, Danilo.  CORDOVA,  Yasodora. Um  lugar  para  os robôs (nas  eleições).  Disponível  em: 

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/um-lugar-para-os-robos-nas-eleicoes-20112017>. Acesso 

em: 06/06/2019. 

http://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/um-lugar-para-os-robos-nas-eleicoes-20112017
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de extrema relevância. Ele serve também a outros objetivos gerais, que hoje já estão sendo 

mapeados por estudiosos, inclusive tendo impactos no nosso regime democrático de 

governo, e reforçando os princípios constitucionais e legais destacados acima. 

 

 
4.2 Criação de seguros obrigatórios 

 

Em segundo lugar, a Comissão propõe a criação de um sistema de seguros obrigatórios 

para bots autônomos e imprevisíveis, que em grande parte se assemelha ao sistema de 

seguros para carros, amplamente conhecido. 

De acordo com o relatório84: 

 
(...) uma possível solução para a complexidade de atribuir responsabilidade 

pelos danos causados pelos robôs cada vez mais autônomos, pode ser um 
regime de seguros obrigatórios, conforme já acontece, por exemplo, com os 

carros; observa, no entanto, que ao contrário do que acontece com o regime de 

seguros para a circulação rodoviária, em que os seguros cobrem (apenas) atos 

e falhas humanas, um regime de seguros para a robótica deveria ter em conta 

todos os potenciais elementos da cadeia de responsabilidade. 
 

No próprio parecer, as peculiaridades deste regime não são profundamente exploradas, 

restando aqui um trabalho de assim fazê-lo. Desta forma, inicialmente, importa destacar 

que tal seguro não poderia ser destinado a todo e qualquer robô. Aparelhos celulares, 

computadores e relógios digitais convencionais são exemplos do que não prescinde deste 

tipo de garantia, sob pena de encarecimento desnecessário do produto. 

Assim, o primeiro passo é pensar sobre os níveis de autonomia e imprevisibilidade que 

bots teriam de ter, para que precisassem se submeter ao regime de seguros. Nesta tarefa, 

nos auxilia a pesquisadora Karni Chagal. 

O parecer em comento assenta que robôs fortemente inteligentes são aqueles “cuja 

autonomia é estabelecida pela sua interconectividade com o ambiente e sua capacidade 

de modificar suas ações de acordo com mudanças”85. 

 

 

 

 

84 Idem. 
85     Parlamento   Europeu.   Disponível   em:  <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//PT>.   Acesso   em:   08/05/2018.   Apud  in: 

MAGRANI, Eduardo; SILVA, Priscilla; VIOLA, Rafael. Novas perspectivas sobre ética e responsabilidade 

de inteligência artificial. In: MULLHOLLAND, Caitlin; FRAZAO, Ana. Inteligência Artificial e Direito: 

Ética, Regulação e Responsabilidade. Ed. RT, 2019. (Prelo) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-


32 

 

 

 

Sob a perspectiva de Chagal86: 

 

 
A classificação de autonomia é de difícil implementação, diante da 

complexidade dos sistemas de Inteligência Artificial, uma vez que a autonomia 

não é uma classificação binária, podendo focar em vários espectros diferentes. 

A título de exemplo, duas métricas possíveis para se avaliar a autonomia são a 

liberdade de ação da máquina com relação ao ser humano e a capacidade da 

máquina de substituição da ação humana. Tais métricas são ramificadas e 

complexas, com várias sub análises possíveis e, de acordo com Chagal, esses 

testes também devem considerar o estágio específico do processo de tomada de 
decisão da máquina. 

 
Assim, a autora explica que, para que tenhamos um parâmetro, devemos analisar 

características de diferentes robôs inteligentes, dentro dos quatro estágios de tomada de 

decisões, quais sejam: i) observar (recolher informações atuais por meio das fontes 

disponíveis); ii) orientar (analisar a informação colhida e utiliza-la para influenciar sua 

realidade); iii) decidir (o curso da ação); e iv) agir (implementar sua decisão) (OODA; 

observe – orient – decide – act).87
 

À luz desses estágios OODA, quanto menos requisitos forem preenchidos, maior será a 

probabilidade de o produto receber o tratamento comum de responsabilidade civil. De 

modo contrário, sistemas que enquadram-se em mais requisitos (i.e., sistemas de 

pensamento), fazem jus à esse tratamento diferenciado aqui discutido. 

Para dar concretude às suas propostas e análise, Chagal verifica o nível de autonomia dos 

artefatos por meio do quadro abaixo, cuja métrica é a capacidade de substituição humana 

em tarefas complexas e o nível poder decisório do bot à luz do ciclo OODA88: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

86 MAGRANI, Eduardo; SILVA, Priscilla; VIOLA, Rafael. Novas perspectivas sobre ética e 

responsabilidade de inteligência artificial. In: MULLHOLLAND, Caitlin; FRAZAO, Ana. Inteligência 

Artificial e Direito: Ética, Regulação e Responsabilidade. Ed. RT, 2019. (Prelo) 
87 Idem. 
88 MAGRANI, Eduardo; SILVA, Priscilla; VIOLA, Rafael. Novas perspectivas sobre ética e 

responsabilidade de inteligência artificial. In: MULLHOLLAND, Caitlin; FRAZAO, Ana. Inteligência 
Artificial e Direito: Ética, Regulação e Responsabilidade. Ed. RT, 2019. (Prelo) 
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Conforme quadro desenhado por Chagal, observa-se que o robô roomba89 não preenche 

qualquer requisito do ciclo OODA. Trata-se de um artefato com inteligência limitada, com 

capacidade de desenvolvimento de tarefas simples, programadas e específicas. No caso 

da ocorrência de qualquer dano durante o uso desta máquina, a responsabilidade a ser 

aplicada deve ser aquela convencional: seja a consumerista, caso configurada relação de 

consumo90, ou a responsabilidade latu sensu, conforme as modalidades explicadas na 

sessão acima. Nesse caso, como o robô não é autônomo o suficiente para aprender com o 

ambiente no qual se insere e tomar decisões, a responsabilidade deve ser aplicada à 

empresa que o colocou no mercado – ou grupo econômico à ela atrelado – quando da 

 

 

 

 

89  Roomba é um robô residencial que auxilia, sobretudo, nos serviços de limpeza da  casa. Disponível em: 

<https://www.irobot.com.br/sobre-a-irobot/sobre-a-irobot>. Acesso em: 15/05/2019. 
90 Importa destacar que nem todo comprador do produto inteligente será considerado consumidor à luz do 

Código de Defesa do Consumidor. À titulo exemplificativo, caso uma empresa compre esse produto em 

larga escala para revende-lo, a relação de consumo não restará qualificada – conforme Artigo 2 da Lei 

8.078/90. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 15/05/2019. 

http://www.irobot.com.br/sobre-a-irobot/sobre-a-irobot
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
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comprovação de vício ou erro no produto, negligência ou imperícia na elaboração do 

artefato, etc. 

Por outro lado, os robôs doutores compõem a última etapa de autonomia pensada por 

Chagal, preenchendo quase todos os requisitos do ciclo OODA. Isso significa que o 

artefato tem alta capacidade de raciocínio e aprendizado, o que o torna imprevisível no 

agir e pensar, bem como apto a substituir seres humanos em funções complexas. Essa 

independência é o que distancia a responsabilidade humana quando da ocorrência de 

danos e enquadra o bot nessa sistemática elaborada pela Comissão Europeia. 

Ou seja, para entender se um artefato faz jus à um registro, atrelado a um seguro e a um 

fundo compensatório, primeiro ele deve ser testado sob a ótica dos ciclos OODA e, 

encontrando-se apto a realizar três ou mais estapas deste, o robô deve ser abarcado por 

esse novo sistema de proteção proposto. Sendo assim, a depender do nível de autonomia 

da máquina à luz desta matriz, o robô poderá ser aproximado à uma ferramenta, à um 

animal treinado, ou mesmo à um ser humano. 

Como dito previamente, a Comissão Europeia não aprofundou-se, em seu relatório, na 

descrição deste seguro proposto. Assim como fez com o registro e mesmo com o fundo 

compensatório, ela ficou adstrita a afirmar a importância desses mecanismos, sem 

explora-los. De todo modo, entendo que o seguro deve: i) ser categorizado conforme 

autonomia dos bots que farão jus à sua contratação; ii) levar em conta danos mais 

recorrentes ou prováveis; e iv) ser pago pelo consumidor final do produto. 

O primeiro aspecto defendido diz respeito aos limites de responsabilidade que cada 

categoria de seguro poderia oferecer. Dando um passo atrás, todo robô que passasse pelo 

teste dos ciclos de OODA seria visto a partir da ótica desse novo sistema de compensação. 

Entretanto, isso não significa que todos teriam o mesmo nível de autonomia, 

imprevisibilidade e, portanto, responsabilidade. Isto é, tanto um carro autônomo, quanto 

um robô doutor passariam no teste. Não obstante, o robô doutor tem uma inteligência 

ainda muito mais sofisticada do que aquela do carro autônomo. 

De acordo com esta análise, o seguro deveria ter categorias para abarcar essas máquinas 

que, apesar de inteligentes, têm níveis de autonomia distintos. Cada categoria teria um 

limitador de responsabilidade – representado pelo valor das indenizações máximas a 

serem oferecidas de acordo com cada situação de dano prevista. Quanto mais inteligente, 
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autônomo e imprevisível o robô, maior o potencial de dano e, por isso, maiores os valores 

de indenização prestados pelo seguro. 

O segundo aspecto aborda a cartela de situações previstas e indenizáveis pelo seguro. Isto 

é, todo seguro prevê uma série de situações – via de regra, amplas –, e indeniza o 

assegurado caso um desses danos ocorra. Isso é feito com base em um estudo de 

probabilidade, viabilidade financeira, dentre outros fatores chave para que a contratação 

do serviço seja factível para o consumidor. 

Nesse tocante, como há uma limitação natural desse sistema quanto ao poderia ser 

assegurado, afirmo que as situações objeto do seguro devem ser aquelas mais corriqueiras 

e/ou prováveis, com maior potencial de dano, conforme a realidade social na qual se insere 

o consumidor e o robô. 

Por fim, o terceiro aspecto defendido trata-se de uma escolha estratégica, que visa atribuir 

algum grau de responsabilidade ao consumidor que decidir incorporar esses artefatos em 

seu dia-a-dia. Note que, quando um bot segue para o ambiente determinado por seu dono, 

a empresa que o produziu deixa de ter controle e conhecimento sobre sua rotina, bem 

como sobre seu processo de educação e aprendizado. Estas questões passam a ser de 

responsabilidade do próprio artefato inteligente, que tem capacidade de se desenvolver, e 

do seu tutor – que desempenha um papel crucial no tipo de comportamento que o robô 

terá. 

Todos esses fatores, juntos, são decisivos na construção da matriz de risco financeiro de 

cada robô: estará mais propenso a gerar danos aquele artefato que for inserido em 

ambientes mais tóxicos, agressivos, menos éticos e responsáveis – o que tem um impacto 

direto no sistema de seguros. Por isso, é coerente que o tutor do artefato também tenha 

uma parcela de responsabilidade financeira por esse bem inteligente. 

Finalmente, vale pontuar que alguns indivíduos, interessados pelo assunto, vêm 

comparando este seguro proposto pela Comissão Europeia ao seguro DPVAT (Seguro de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), existente no 

Brasil desde 1974. 

Trata-se de um seguro obrigatório, instituído pela Lei 6.194, cujo objetivo é indenizar 

vítimas lesionadas por acidentes de trânsito. O DPVAT não aponta culpado e pode ser 
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solicitado por qualquer pessoa – motorista, passageiro ou pedestre – que tiver sofrido 

determinados danos causados por veículos automotores de via terrestre. 

Tal seguro é pago anualmente por indivíduos que possuem veículos automotores, 

juntamente com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), sendo 

precondição para a regularização do automóvel. 

Segundo a referida Lei:91
 

 
Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou 

parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada. 

 

(...) 

 

 
Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja 

ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 

 

 
Conforme a norma, existem três modalidade de cobertura:92

 

 
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; 

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - 

no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. 

 

 
Por outro lado, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres não cobre: (i) Acidentes sem vítimas; (ii) Danos pessoais que não sejam 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga; (iii) Multas e fianças 

impostas ao condutor; (iv) Acidentes ocorridos fora do território nacional; (v) Acidentes 

com veículos estrangeiros em circulação pelo Brasil.93
 

No caso do sistema de seguros obrigatórios para fins de reparação de danos causados por 

robôs autônomos, entende-se que a analogia com o seguro DPVAT no Brasil é 

parcialmente adequada. 

 
 

91 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6194.htm>. Acesso em: 06/06/2019. 
92 Disponível em: <https://www.seguradoralider.com.br/ParceiroDPVAT/Pages/Como-Funciona-o- 

Programa-Parceiro-DPVAT.aspx>. Acesso em: 06/06/2019. 
93 Disponível em: <https://www.seguradoralider.com.br/ParceiroDPVAT/Pages/Como-Funciona-o- 

Programa-Parceiro-DPVAT.aspx>. Acesso em: 06/06/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6194.htm
http://www.seguradoralider.com.br/ParceiroDPVAT/Pages/Como-Funciona-o-
http://www.seguradoralider.com.br/ParceiroDPVAT/Pages/Como-Funciona-o-
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Por um lado, como colocado acima, o seguro aqui defendido deve ser pago pelo 

consumidor final do produto, de modo obrigatório, como requisito para regular uso do 

artefato. Além disso, a autoridade referida no tópico acima deve encarregar-se de editar 

lei ou norma jurídica de natureza distinta, para regular o assunto, definir parâmetros, 

uniformizar práticas de mercado, dentre outros. Nesses aspectos, então, tal sistema se 

assemelha àquele empregado ao DPVAT. 

Por outro lado, entende-se aqui que o seguro para uso de robôs autônomos deve ter 

categorias diversas, bem como prover uma cartela mais ampla de situações passíveis de 

indenização – pelos motivos elucidados acima. Assim, no que tange a estes tópicos, esse 

seguro se diferencia do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

de Vias Terrestres. 

 

 
4.3 Criação de fundo compensatório 

 

Por fim, a Comissão propõe a criação de um fundo compensatório94, que trataria das 

indenizações não abarcadas e promovidas pelo seguro. Ou seja, todo dano não previsto 

 

94 Insta afirmar que há países que já se valem de fundos compensatórios para lidar com danos ocorridos em 

sociedade, que merecem atenção haja vista seu histórico de sucesso. A Nova Zelândia é um bom exemplo 

do que se afirma acima. Segundo explica Maria Gabriela Castanheira Bacha em seu artigo "Nova Zelândia: 

uma análise jurídica e econômica sobre seu sistema indenizatório de danos acidentais": Na Nova Zelândia, 

pessoas que sofrem danos não precisam ir a juízo para ter seu prejuízo compensado, uma vez que todos os 

danos acidentais são indenizados com recursos de um fundo constituído especialmente para esse fim.Trata- 

se do Accident Compensation Scheme (ACS), administrado pela Accident Compensation Corporation 

(ACC) e regulado, principalmente, pelo Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation Act, de 2001. 

A função da Accident Compensation Corporation é de cobrir, com abrangência, qualquer dano pessoal 

sofrido, seja ele resultante de culpa ou não, por residentes e visitantes da Nova Zelândia. Ou seja, é possível 

obter a ajuda da ACC independentemente de como a pessoa sofreu o dano ou de quem foi a culpa. Tal ajuda 

inclui diversos serviços, tais como pagamento de tratamento necessário para a recuperação da vítima, 

suporte residencial enquanto o indivíduo se recupera, e assistência financeira enquanto a pessoa não pode 

trabalhar devido ao dano sofrido. Além disso, a ACC também tem como objetivos prevenir a ocorrência de 

danos, assegurar que as pessoas terão o tratamento adequado (caso danos ocorram), e ajudar pessoas a 

voltarem à sua rotina o mais rápido possível. Todos os Neozelandeses e visitantes da Nova Zelândia que 

sofrem um dano podem solicitar a ajuda da ACC, independentemente de serem trabalhadores, aposentados, 

estudantes ou crianças; se foi o próprio indivíduo ou outro que causou o acidente que levou ao dano; ou se 

este ocorreu no trabalho, durante a prática de algum esporte, em casa ou na estrada. A única restrição feita 

pela ACC é a de que, devido à grande abrangência da ajuda disponível após a ocorrência de um dano, a 

pessoa que o sofreu não pode recorrer ao sistema judiciário. Entretanto, os danos punitivos (examplary 

damages) não são abrangidos por esta restrição, uma vez que eles não têm por objetivo compensar a vítima 

do dano, mas corrigir e dissuadir a pessoa que o causou, e outros, de exercer a mesma conduta. BACHA, 

Maria Gabriela Castanheira. Nova Zelância: uma análise jurídica e econômica sobre seu sistema 

indenizatório de danos acidentais. RedGV: dez/2011. Ano 01. V.1. N.1. 
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na cartela de situações amparadas pelo sistema de seguros, comprovadamente merecedor 

de reparação, seria endereçado pelo fundo. 

Sobre esse mecanismo, debate a Comissão95: 

 

 
Decidir quanto a criação de um fundo geral para todos os robôs autônomos 

inteligentes ou quanto a criação de um fundo individual para toda e qualquer 

categoria de robôs; e quanto a contribuição que deve ser paga à título de taxa 

pontual no momento em que se coloca o robô no mercado ou quanto ao 

pagamento de contribuições periódicas durante o tempo de vida do robô. 

 

Como dito anteriormente, o órgão não se permite debater extensamente sobre o melhor 

arranjo e as peculiaridades deste fundo proposto. Sendo assim, sustento que o fundo deve: 

i) ter abrangência nacional; ii) ser categorizado conforme categorias dos planos de seguro; 

iii) ser privado; e iv) ser composto por taxas pagas quando da colocação do produto no 

mercado. 

A primeira característica defendida, quanto a abrangência do fundo, se deve ao fato de 

que o reparo do dano deve ser acessível a todos que adquiriram o produto em determinado 

país, sem discriminação por local ou região. Caso o seguro não cubra determinada 

ocorrência que faz jus à indenização, há de se haver um acesso fácil e equânime a esta. 

A segunda característica visa estabelecer uma organização para a utilização deste fundo. 

Como dito na sessão acima, sobre seguros, máquinas diversas passarão pelo teste dos 

ciclos OODA e serão observadas a partir dessa nova ótica de responsabilização. 

Entretanto, essas máquinas terão diferenças quanto ao nível de autonomia e 

imprevisibilidade entre si. 

Deste modo, assim como defendi a categorização dos seguros com base nestas diferenças, 

defendo a mesma categorização do fundo compensatório. Isso ocorre porque caso uma 

categoria específica de bots gere mais danos não endereçados pelo seguro, o fundo como 

um todo não precisará sofrer uma perda. Apenas a parte do fundo reservada a essa 

categoria viria a ter uma parcela de seu valor tomada para reparar a pessoa lesada. 

Isso é importante porque, caso determinada parcela do fundo comece a ser muito 

demandada, a empresa terá incentivos para aperfeiçoar os bots que a compõem, ou mesmo 

 

 

95     Parlamento   Europeu.   Disponível   em:  <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 

//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//PT>. Acesso em: 08/05/2018. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
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parar de produzi-los (para resguardar o consumidor e deixar de ter perdas financeiras), e 

isso não significará que outras pessoas, com outros bots, não vão conseguir acessar o 

fundo por insuficiência de recursos financeiros – dado que outras categorias do fundo 

estarão preservadas. 

A terceira característica, quanto a natureza do fundo, tem duas frentes de análise. Em 

primeiro lugar, cada empresa produtora de máquinas autônomas e imprevisíveis deveria 

constituir seu próprio fundo (obrigatoriamente). Assim, caso uma empresa específica 

acabe por produzir bots mais nocivos e tenha que acessar mais seu fundo para compensar 

danos causados, outras empresas não restarão prejudicadas injustamente. Esse 

mecanismo, inclusive, geraria uma competição saudável para que as empresas busquem 

sempre aperfeiçoar seus produtos. 

Em segundo lugar, cada empresa deveria gerir seu fundo. Isto é, a agência ou autoridade 

governamental responsável pelo registro dos bots deveria criar parâmetros e regras a 

serem seguidas – inclusive quanto à taxa a ser paga quando da colocação de um bot no 

mercado –, deve também exercer um papel de fiscalização de compliance, mas não deve 

fazer a administração diária deste mecanismo, sob pena de forte oneração do poder 

público – que não tem braço e pessoal suficiente para realizar esse tipo de trabalho, o que 

poderia resultar em uma má gestão do recurso –, bem como de tolhimento da autonomia 

e independência de cada empresa. 

Por fim, a quarta característica diz respeito às taxas que comporão o mencionado fundo. 

Sustento que elas deveriam acompanhar as categorias elaboradas pelo sistema de seguros 

e incorporadas pelo próprio fundo, de acordo com a matriz de autonomia relacionada a 

cada uma delas. Isto é, quanto mais autônomo e imprevisível o robô, maior risco 

representa, e isso deve refletir-se em uma taxa maior – que estará atrelada àquela categoria 

de máquina. 

Ainda, a taxa deveria ser integralizada no fundo compensatório, pela própria empresa, 

quando da colocação do produto do mercado. Isto porque, como o consumidor ficará a 

cargo do pagamento do seguro – que representa uma despesa recorrente e cujos objetos 

são aqueles danos mais corriqueiros e prováveis –, não faria sentido onerá-lo novamente, 

de modo direto, pela constituição do fundo compensatório – que terá por objeto a 

resolução de problemas menos comuns, mais inusitados e de maior porte financeiro. 
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Esse sistema visa trazer parcela da responsabilidade à empresa desenvolvedora do 

produto, tanto para equilibrar a relação empresa-consumidor-máquina, quanto para gerar 

incentivos suficientes para que ela sempre busque um agir consciente e prudente. 

Finalmente, toda essa sistemática deveria submeter-se à fiscalização periódica 

mencionada logo acima, por parte do órgão público responsável por assuntos atrelados à 

robótica e inteligência artificial. 

 

 
CONCLUSÃO 

 

 
A inteligência artificial, fenômeno que pautou toda a discussão deste trabalho, é uma 

tecnologia promissora, que ainda tem muito a entregar à sociedade, mas que também 

apresenta riscos. Com o crescimento exponencial da capacidade computacional, 

constatado por pesquisas e previsões calculadas – como a Lei de Moore –, ela influenciará 

a forma como interagimos, pensamos e vivemos o cotidiano. 

Desde tarefas simples, como limpar a casa ou dirigir ao trabalho, até aquelas consideradas 

mais complexas, como desenvolver um raciocínio lógico e original para elaborar um 

parecer ou fazer uma cirurgia, serão permeadas por algoritmos dotados de inteligência 

artificial, que alterarão aspectos sociais, democráticos e mercadológicos hoje existentes. 

Esse fato reflete a inevitabilidade de um debate crítico sobre a necessidade de regulações 

que tratem dessa tecnologia, de forma a mitigar riscos e lidar com eventuais danos por ela 

cometidos. 

Nesse sentido, esse trabalho pretendeu jogar luz sobre o despreparo que o sistema de 

responsabilidade civil vigente no brasil teria em recepcionar a ação de robôs e lidar com 

danos cometidos por artefatos com a chamada inteligência artificial forte – isto é, artefatos 

autônomos, imprevisíveis, com alta capacidade de raciocínio e adaptação a situações 

diversas. 

Com isso em mente, a análise central da pesquisa foi como atribuir responsabilidade em 

um cenário de irresponsabilidade distribuída (uma vez que nao haverá por vezes nexo 

causal claro para responsabilizar uma pessoa natural ou jurídica) na era da inteligência 

artificial forte. 
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Buscou-se analisar, portanto, como se deve distribuir responsabilidade civil quando não 

se puder determinar quem foi o responsável pelo dano utilizando as ferramentas clássicas, 

oferecidas pela responsabilidade civil, ou mesmo quando o dano tiver sido resultado das 

ações de diversos agentes, de modo que não se possa estipular a quem responsabilizar 

especificamente e em que extensão essa responsabilidade deve ocorrer. 

Para tal, este trabalho foi dividido em cinco sessões. Em primeiro lugar, conceitos 

essenciais ao entendimento do TCC foram esclarecidos, como por exemplo: as definições 

de AI (weak e strong AI), hiperconectividade, robô, irresponsabilidade distribuída, dentre 

outros conceitos relevantes para a construção deste raciocínio. 

Em segundo lugar, discutiu-se o que é personalidade eletrônica, qual é a sua importância 

dentro da estrutura final proposta, bem como quais caminhos precisamos percorrer para 

entender robôs como sujeitos de direito. 

Em terceiro lugar, tanto o sistema de responsabilidade civil brasileiro, quanto o cenário 

de irresponsabilidade distribuída foram explorados, a fim de que o problema central da 

pesquisa se tornasse notório. 

Adiante, soluções práticas foram levantadas, sobretudo com base em uma análise 

minuciosa do relatório (2015/2103(INL))96, elaborado pela Comissão de Assuntos 

Jurídicos do Parlamento Europeu. Tais soluções envolveram, principalmente, a criação 

de um sistema de registro e seguros obrigatórios, bem como de um fundo compensatório 

para robôs inteligentes. 

Finalmente, acredita-se fortemente que as soluções propostas neste trabalho respondem 

de forma eficaz ao problema aqui colocado, na medida em que reconhecem o poder de 

agência de robôs autônomos, distribuem os ônus da responsabilidade entre os diversos 

actantes envolvidos na construção do dano final, e criam um sistema de efetiva reparação 

à vítima. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

96 Parlamento Europeu. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 

//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//PT>. Acesso em: 08/05/2018. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
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