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RESUMO 

O avanço das tecnologias de Inteligência Artificial tem como objetivo melhorar a 

qualidade de vida mundial, simplificando processos e aumentando a eficiência em tarefas 

enfadonhas. Nesse sentido, uma realidade que se torna cada vez mais palpável é a dos carros 

autônomos, que devem, em algumas décadas, substituir os convencionais. O uso desses 

veículos cria entraves de cunho ético, técnico e jurídico. Com relação aos últimos, uma das 

dificuldades parece repousar na identificação dos elementos básicos da responsabilidade civil, 

que se torna uma tarefa mais árdua diante da independência dos sistemas comandados por IA. 

Dessa forma, o presente ensaio busca compreender se o ordenamento jurídico atual pode 

resolver os problemas relativos à responsabilidade civil, garantindo a reparação da vítima de 

um acidente envolvendo um veículo autônomo, ou se uma mudança legislativa é necessária 

para enfrentar as mudanças trazidas pelas novas tecnologias.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil; Inteligência Artificial; veículos autônomos; danos 

físicos; reparação de danos.  

 

ABSTRACT 

The progress of Artificial Intelligence technologies aims to improve the quality of life 

worldwide, simplifying processes and increasing the efficiency of laborious tasks. In that sense, 

a reality that is becoming more perceptible is the one of autonomous cars, which should, in a 

few decades, replace conventional ones. The usage of these vehicles creates ethical, technical, 

and legal barriers. Regarding the latter, one of the challenges seems to lie in identifying the 

basic elements of civil liability, which becomes a more arduous task given the independence of 

systems commanded by AI. Thus, this essay seeks to understand whether the current legal 

system can solve problems related to civil liability, guaranteeing the compensation of the victim 

of an accident involving an autonomous vehicle, or if a legislative change is necessary to face 

the changes brought about by new technologies.  

 

Keywords: Tort Law; Civil liability; Artificial Intelligence; autonomous vehicles; physical 

damages; reparation.  
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INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Quarta Revolução Industrial1, o desenvolvimento da tecnologia de 

Inteligência Artificial progrediu rapidamente, permitindo a criação de sistemas que utilizam 

mecanismos de aprendizagem adaptáveis, tomam decisões e solucionam problemas a partir de 

uma base de dados praticamente inesgotável. Esses softwares têm como inspiração a 

inteligência humana e, com o passar dos anos, seu funcionamento parece aproximar cada vez 

mais a realidade de situações antes vistas apenas em obras de ficção, como o famoso “Eu, 

Robô”2. 

Nesse contexto, é inevitável, ao pensar nas diversas inovações tecnológicas, não se 

lembrar dos carros autônomos. A adoção de veículos inteligentes cresce cada vez mais, sendo 

estimado que, em 2025, 10% de todos os automóveis em uso nos Estados Unidos serão da 

referida espécie.3 Espera-se que, com essa evolução, seja possível reduzir os danos causados 

por condutores humanos, aumentando a segurança no trânsito, bem como diminuir os encargos 

financeiros sustentados por empresas que exploram serviços de transporte por aplicativo.  

Apesar de parecer uma realidade um pouco distante, principalmente no Brasil, onde as 

aplicações desse tipo de tecnologia ainda são escassas, faz-se necessário ressaltar que o avanço 

da IA é parte de um futuro inadiável, e seu desenvolvimento tem se manifestado através de um 

ritmo verdadeiramente acelerado. Enquanto em 2002, cientistas se espantavam com a fuga de 

um robô do laboratório em um experimento controlado4, hoje já é possível encontrar veículos 

 
1 O economista Klaus Schwab cunhou o termo “Quarta Revolução Industrial” em obra homônima, na qual aponta 

que as inovações tecnológicas recentes e o uso de sistemas inteligentes seriam indicativos de uma nova revolução 

industrial, que se diferencia da Terceira por três razões: a velocidade com que evolui, a amplitude e profundidade 

de suas modificações e o impacto sistêmico que causa. Nesse sentido, observa o autor que: “A quarta revolução 

industrial, no entanto, não diz respeito apenas a sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. [...] O que torna a 

quarta revolução industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão dessas tecnologias e a interação 

entre os domínios físicos, digitais e biológicos.” (SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Trad. 

Daniel Moreira. São Paulo: Edipro, 2019, p. 20). 
2 “Eu, Robô”, filme de 2004. Ver mais em: <https://www.imdb.com/title/tt0343818/> Acesso em 24/06/2021.   
3 SCHWAB, op. cit., p. 138. 
4 Em um experimento, foram desenvolvidos robôs dotados de IA, que se dividiam nas funções de presa e predador. 

Ao soltá-los em uma arena, os pesquisadores buscavam observar se os aparelhos seriam capazes de criar suas 

próprias estratégias de sobrevivência, elaborando técnicas de fuga e de caça. No entanto, surpreenderam-se ao 

descobrir que um dos robôs do tipo presa tinha seguido sua orientação tão à risca a ponto de escapar da arena, 

quase sendo atropelado por um automóvel. Ver mais em: <https://www.theage.com.au/technology/robot-on-the 

run-20020620-gdubhv.html>.  
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que trafegam por vias públicas, sem a presença de humanos, para realizar entregas. Esse é o 

caso da empresa de supermercados Kroger, nos Estados Unidos5, e da startup Neolix, na China.6  

Portanto, ainda que exista algum receio social em aceitar a segurança e o tráfego desses 

automóveis, a verdade é que eles já estão em circulação. A busca pela diminuição de contato 

físico causada pela pandemia de 2020 parece ter colaborado para o aumento da aprovação social 

dessas tecnologias.7 Nas Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, a montadora Toyota 

disponibilizou ônibus autônomos para transportar os atletas pela Vila Olímpica.8 No mesmo 

caminho, a Volvo pretende possibilitar oficialmente o transporte de passageiros em algumas 

regiões de Singapura, até 2022, por meio do ônibus autônomo 7900 Eletric.9  

Com efeito, a partir da realidade representada pelos carros autônomos, é essencial 

pensar em como lidar com eventuais danos que o uso desses automóveis poderá causar. Isso 

porque, em que pese os diversos benefícios que sua adoção oferece – como a redução dos custos 

ambientais e socioeconômicos e a melhoria da segurança e mobilidade urbanas –, a ocorrência 

de incidentes permanece sendo uma possibilidade.  

Nesse sentido, já se encontram notícias de acidentes envolvendo veículos 

semiautônomos, inclusive com vítimas fatais.10 O próprio ônibus da Vila Olímpica mencionado 

teve seu funcionamento suspenso após atingir um atleta durante os Jogos Paralímpicos11. Diante 

de situações como essas, é natural que se questione: quem é responsável pelos danos causados 

por veículos autônomos? 

Para responder tal indagação, é preciso analisar se as normas vigentes serão suficientes 

para enfrentar os cenários de incidentes envolvendo o uso de IA, ou se uma mudança legislativa 

 
5 BANDOIM, Lana. Kroger Is Using Unmanned Autonomous Vehicles To Deliver Groceries In Arizona. Forbes. 

2018. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/ lanabandoim/2018/12/19/kroger-is-using-unmanned-

autonomous-vehicles-to-deliver-groceries-in-arizona/> Acesso em: 09/11/2021. 
6 WIGGERS, Kyle. Neolix raises $29 million to mass-produce autonomous delivery shuttles. Venture Beat. 11 

mar. 2020. Disponível em: <https://venturebeat.com/2020/03/11/neolix-raises-29-million-to-mass-produce-

autonomous-delivery-shuttles/> Acesso em: 09/11/2021. 
7 LEKACH, Sasha. It took a coronavirus outbreak for self-driving cars to become more appealing. Mashable. 

2020. Disponível em: <https://mashable.com/article/ autonomous-vehicle-perception-coronavirus/> Acesso em: 

19/11/2021.  
8 HENRIQUE, Arthur. Toyota e-Palette: conheça o ônibus que circula sem motorista nas Olimpíadas. Olhar 

Digital. 2021. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2021/07/28/carros-e-tecnologia/conheca-toyota-e-

palette-onibus-olimpiadas/> Acesso em: 30/07/2021.  
9 AGRELA, Lucas. Ônibus sem motorista já chegou a Singapura. EXAME. 2019. Disponível em: 

<https://exame.com/tecnologia/onibus-sem-motorista-ja-esta-em-testes-em-singapura/> Acesso em: 30/09/2021. 
10 WONG, Wilson. 2 dead in Tesla crash after car ‘no one was driving’ hits tree, authorities say. NBC. 2021. 

Disponível em: <https://www.nbcnews.com/news/us-news/2-dead-tesla-crash-after-car-no-one-was-driving-

n1264470> Acesso em: 18/07/2021.   
11 ÔNIBUS autônomo da Toyota atinge atleta na Paralimpíada; serviço é suspenso. UOL. São Paulo. Disponível 

em: <https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2021/08/30/onibus-autonomo-da-toyota-atinge-atleta-na-

paralimpiada-servico-e-suspenso.htm> Acesso em: 10/09/2021.  
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será a solução. Isso porque a tecnologia utilizada nesses sistemas parece colocar em xeque o 

atual regime de responsabilidade civil, uma vez que os carros autônomos podem causar 

acidentes por diversos motivos, desde uma falha técnica em seus sensores até uma decisão 

imprevisível tomada pela IA.12  

Isto posto, é possível observar que, ao tratar dos danos decorrentes do emprego de IA, 

que muitas vezes são inesperados, surgem alguns desafios, como a dificuldade de identificar o 

nexo de causalidade entre o resultado e uma ação, e a de apontar um regime de 

responsabilização adequado. Dessa forma, há uma demanda pela revisão dos elementos básicos 

da responsabilidade civil, para que seja possível determinar como a vítima de um acidente 

poderá obter sua devida reparação. 

 Para cumprir essa tarefa, mostra-se fundamental analisar: (i) o tipo de dano envolvido 

– se é de fácil dimensionamento ou não –; (ii) a tipologia do sistema inteligente que deu origem 

à lesão – se é completamente autônomo ou não; e (iii) se haverá hipóteses de excludentes do 

dever de indenizar.  

Considerando o progresso científico como um fato inevitável e inadiável, é importante 

não permitir que a discussão jurídica se torne obsoleta, uma vez que tal atividade é essencial 

para garantir segurança na adoção de novas tecnologias. A ausência de uma recomendação legal 

pode possibilitar a aceitação de soluções ruins, que resultem na responsabilização injusta do 

desenvolvedor ou na inviabilidade da vítima de obter reparação. Assim, fomentar o debate sobre 

o tema é um passo fundamental para assegurar a proteção tanto aos criadores de sistemas 

inteligentes quanto aos seus usuários.  

Portanto, o presente ensaio busca compreender o escopo da disciplina de 

Responsabilidade Civil perante problemas causados pela aplicação da IA, especificamente em 

carros autônomos. Para isso, o artigo será dividido em quatro partes: (1) primeiro, será 

necessário explorar os diferentes níveis de autonomia dos veículos, bem como esclarecer a 

diferença entre os possíveis danos causados; (2) em seguida, pretende-se abordar as 

dificuldades que o uso de IA nos automóveis gera, devido à imprevisibilidade dos sistemas 

comandados por essa tecnologia; (3) logo após, será compreendido como pode ser aplicada a 

responsabilidade civil aos danos físicos causados pelos carros autônomos; (4) por fim, busca-

se explorar como caminham os paradigmas internacional e nacional sobre esse tema.  

 
12 “No entanto, a máquina não é infalível: o software pode não ter sido atualizado, a programação algorítmica pode 

ter erros, um hacker pode invadir o sistema, os sensores podem falhar e, em alguns casos, a IA pode agir de 

maneiras jamais previstas por seus programadores em razão do machine learning.” (MEDON, Felipe. IA e 

Responsabilidade Civil: Autonomia, Riscos e Solidariedade. 2ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2021, pp. 201-202).   
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1. CONCEITOS INICIAIS 

 

Para compreender de maneira plena a problemática relativa ao regime de 

responsabilidade civil, quando se trata de danos causados por veículos autônomos, é preciso 

fazer alguns esclarecimentos prévios, relativos aos seus níveis de autonomia e aos tipos de 

danos causados por esses automóveis.  

Isso se justifica com base no item 14 da Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de 

outubro de 2020, que discorre sobre a necessidade de se apontar regras diferentes de 

responsabilidade civil para cada tipo de risco.13 No mesmo sentido, Filipe Medon:  

 

Assim, no que tange à tipologia, como enunciado anteriormente, o regime de 

responsabilidade poderá variar, por exemplo, entre máquinas e robôs que 

atuem no contexto doméstico, sirvam como brinquedos para crianças, 

cuidadoras para idosos, operem como empregados no contexto de uma linha 

de produção, recepcionistas em um hotel, ou mantenedores de diálogos em 

serviços de telefonia e de chat (chatbots). Conforme a própria IA se aperfeiçoa 

e se desenvolve, tem-se, ademais, a passagem de modelos ditos fracos (weak 

AI) para modelos ditos fortes (strong AI), o que, como visto, está associado a 

um grau crescente no que diz respeito à autonomia, gerando impactos, 

também, na criação de riscos e na definição dos sujeitos responsáveis por 

estes. (MEDON, 2021, p. 161). 

 

 

1.1 Graus de autonomia dos veículos inteligentes 

 

 De acordo com a National Highway Traffic Safety Administration – NHTSA, o 

Departamento Nacional de Segurança Viária dos Estados Unidos, são considerados veículos 

autônomos aqueles nos quais pelo menos algumas funções críticas para o controle de segurança 

– como aceleração, direção e frenagem – não demandam a participação direta do condutor.14 

 
13 “14. Reconhece que o tipo de sistema de IA sobre o qual o operador exerce controlo é um fator determinante 

para a atribuição de responsabilidade; observa que um sistema de IA que implique um risco elevado inerente e aja 

de forma autónoma representa, potencialmente, um risco muito superior para o público em geral; considera que, 

com base nos desafios jurídicos que os sistemas de IA representam para os atuais regimes em matéria de 

responsabilidade civil, se afigura razoável estabelecer um regime comum de responsabilidade objetiva para esses 

sistemas de IA autónomos de alto risco; sublinha que essa abordagem baseada nos riscos, que pode abranger vários 

níveis de risco, se deve basear em critérios claros e numa definição adequada de alto risco e oferecer segurança 

jurídica.” (Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 2020. Contém recomendações à Comissão 

sobre o regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial (2020/2014(INL)). Disponível em: < 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_PT.pdf>).  
14 NATIONAL Highway Traffic Safety Administration. Preliminary Statement of Policy Concerning Autonomous 

Vehicles 10. 2013. Disponível em: <http:// www.nhtsa.gov/staticfiles/rulemaking 

/pdf/Automated_Vehicles_Policy.pdf> Acesso em 20/11/2021. 
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Nesse sentido, entende-se que qualquer automóvel que possa realizar tarefas de direção 

e controle de tráfego sem a necessidade de uma intervenção do motorista – exceto em situações 

emergenciais – pode ser considerado autônomo.  

A partir desse conceito, a Society of Automotive Engineers – SAE International 

(Sociedade de Engenheiros Automotivos), organização responsável por estudos na área de 

engenharia automotiva, reconhece 6 subdivisões15 para os veículos automatizados16, 

identificadas por níveis (levels). Em síntese, os carros de Levels 0 a 2 possuem pouca ou 

nenhuma automação, de maneira que apresentam configurações que auxiliam o condutor, mas 

mantém a direção do veículo como uma atividade exclusivamente humana. Já aqueles de Levels 

3 ao 5 possuem a capacidade de autodireção, sendo considerados mais ou menos autônomos de 

acordo com seu grau de independência para com o motorista. 

Para compreender melhor essa classificação, vale mencionar a explicação apresentada 

por José Faleiros Júnior: 

 

A doutrina apresenta 6 níveis para categorizar o grau de autonomia: (i) nível 

0 (zero), em que o sistema automatizado emite avisos e pode intervir 

momentaneamente, mas não tem controle sustentado do veículo; (ii) nível 1 

(“hands on”), no qual o motorista e o sistema automatizado compartilham o 

controle do veículo, a exemplo dos casos em que o motorista controla a 

direção e o sistema automatizado controla a potência do motor para manter 

uma velocidade definida (Cruise Control) ou a potência do motor e do freio 

para manter e variar a velocidade (Adaptive Cruise Control ou ACC); (iii) 

nível 2 (“hands off”), no qual o sistema automatizado assume o controle total 

do veículo, inclusive aceleração, frenagem e direção, cabendo ao motorista 

monitorar a direção e estar preparado para intervir imediatamente a qualquer 

momento, caso o sistema automatizado não responda adequadamente; (iv) 

nível 3 (“olhos desligados”), em que o motorista pode desviar com segurança 

sua atenção das tarefas de direção, distraindo-se com sistemas de 

entretenimento a bordo ou gadgets pessoais, pois o veículo é capaz de lidar 

com situações que exigem uma resposta imediata, como frenagens de 

emergência, caso em que o condutor deve estar preparado para intervir dentro 

de um prazo limitado, especificado pelo fabricante, quando solicitado pelo 

veículo para fazê-lo; (v) nível 4 (“mind off”), no qual nenhuma atenção do 

motorista é necessária para a segurança, sendo-lhe permitido, por exemplo, 

dormir ou sair de seu assento, pois o sistema assume a direção de forma 

autônoma e recebe informações externas, geralmente de torres dispostas em 

áreas espaciais limitadas (geofeced areas), como rodovias específicas, ou 

áreas urbanas; (vi) nível 5 (“volante opcional”), em que nenhuma intervenção 

humana é necessária, e um exemplo seria o de um veículo que pode fazer uma 

viagem completa do ponto de partida ao de destino, mesmo fora de zonas 

 
15 SAE International. Surface Vehicle Recommended Practice. J3016. 2021. Disponível em: < 

https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/> Acesso em 24/11/2021. 
16 Os carros autônomos são uma espécie do gênero automatizado. Como se verifica a partir da taxonomia desses 

veículos, a autonomia corresponde a um elevado grau de automatização. (Ver mais em: SILVA, Lucas do Monte. 

A responsabilidade civil por acidentes de carros autônomos: uma análise sob a ótica das smart cities. R.TRF1, 

Brasília, v. 29, n. 7/8, jul./ago. 2017, p. 47). 
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previamente definidas, em quaisquer condições de terreno ou meteorologia. 

(FALEIROS, 2020, p. 1.024)  

 

Observando as subdivisões delimitadas pela SAE, a ideia de que não é possível aplicar 

o mesmo regime de responsabilidade civil para veículos de Level 1 e 5 parece uma conclusão 

natural. Não seria razoável assumir que um carro no qual o motorista permanece em controle 

da direção tenha as mesmas possibilidades de responsabilização do que aquele que sequer 

necessita de um condutor. Sob essa ótica, entende-se que a autonomia deve ser “o eixo de 

gravidade de toda análise que envolva a responsabilidade civil de máquinas e sistemas 

comandados pela IA”.17 

Portanto, cabe desde logo esclarecer que o foco do presente ensaio será em compreender 

os possíveis regimes de responsabilidade civil aplicáveis aos automóveis de níveis 3 a 5, tendo 

em vista que apenas nesses modelos há momentos em que o motorista não realizará nenhuma 

função relativa à direção, deixando eventuais decisões a critério do sistema veicular. Ou seja, 

nas referidas espécies de carros, a IA assume um papel central, restando ao “usuário” ocupar 

uma posição de passividade.  

 

1.2 Possíveis danos causados por veículos autônomos 

 

Conforme já esclarecido anteriormente, compreender a tipologia do sistema em que a 

IA será aplicada é de suma importância para identificar os riscos que uma máquina representa 

para os usuários humanos. Isso porque uma vez que a IA é utilizada de inúmeras formas, em 

diferentes dispositivos, jamais será plausível comparar o funcionamento de um chatbot, por 

exemplo, com o de um carro autônomo de nível 5. Enquanto o primeiro sistema seria 

considerado um tipo de IA “fraca”, por possuir uma programação bem detalhada, o segundo já 

estaria abarcado pelo conceito de IA “forte”, uma vez que utilizaria o processo de machine 

learning para aprimorar suas decisões.18 Dito isto, as diversas aplicações da IA evidentemente 

podem ser causadoras de uma gama igualmente diversa de danos.  

 
17 MEDON, Felipe. IA e Responsabilidade Civil: Autonomia, Riscos e Solidariedade. 2ª ed. São Paulo: 

Juspodivm, 2021, p. 158. 
18 De acordo com a International Business Machines Corporation – IBM: “Weak AI, also known as narrow AI, 

focuses on performing a specific task, such as answering questions based on user input or playing chess. It can 

perform one type of task, but not both, whereas Strong AI can perform a variety of functions, eventually teaching 

itself to solve for new problems. Weak AI relies on human interference to define the parameters of its learning 

algorithms and to provide the relevant training data to ensure accuracy. While human input accelerates the growth 

phase of Strong AI, it is not required, and over time, it develops a human-like consciousness instead of simulating 

it, like Weak AI.”. Ver mais em: <https://www.ibm.com/cloud/learn/strong-ai>. 
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A partir desse entendimento, quando se trata de veículos autônomos – de níveis 3 a 5 –

, é possível visualizar duas espécies de danos passíveis de causarem prejuízo aos seres humanos: 

os físicos e os imateriais. Os primeiros abarcam aqueles que são uma decorrência da 

materialidade da IA, incluindo lesões geradas por falhas mecânicas e acidentes (e.g., 

abalroamentos e colisões).19  

Por outro lado, o segundo tipo advém da capacidade de tratamento de dados desses 

automóveis. Sobre esse aspecto, há de se considerar que, principalmente em um contexto de 

smart cities, os carros autônomos processam informações de seus usuários, para fins de 

aperfeiçoamento e aprendizado da máquina. Apesar de tal configuração ser necessária para que 

os objetivos relativos à melhoria na qualidade do trânsito sejam atingidos, destaca-se que ela 

vem acompanhada do risco de invasão do sistema veicular por ataques de hackers, como aponta 

Antonio Davola.20 Nesse sentido, há riscos imateriais para os usuários ou condutores, que 

poderão ter dados pessoais e/ou sensíveis vazados, sofrendo prejuízos de difícil 

dimensionamento. 

Considerando as duas categorias de danos elencadas, cabe esclarecer que este ensaio se 

propõe a analisar a responsabilidade civil relativa apenas aos danos físicos causados pelos 

carros autônomos. Isso porque o principal objetivo é identificar as consequências da 

imprevisibilidade das decisões tomadas pela IA, não explorar as inseguranças dos sistemas de 

compartilhamento de dados e as problemáticas envolvendo algoritmos enviesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 MEDON, op. cit., p. 180. 
20 DAVOLA, Antonio. A Model for Tort Liability in a World of Driverless Cars: Establishing a Framework for 

the Upcoming Technology. In: Idaho Law Review, vol. 54, iss. 1, 2018, pp. 04-05. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3120679> Acesso em 20/10/2021. 
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2 A IMPREVISIBILIDADE DA INTÊLIGENCIA ARTIFICIAL 

 

A IA é definida por Stuart Russel e Peter Norvig como um “estudo de ação racional, ou 

seja, planejar ou elaborar um plano de ação para atingir os objetivos determinados por 

alguém”.21 Nessa perspectiva, os autores identificam que a chave para compreender esse 

conceito é o fato de que máquinas agem para alcançar objetivos e, no caso dos algoritmos 

dotados de IA, características como seu raciocínio, motivação e comportamento tornam o 

sistema capaz de acumular e extrair aprendizados, chegando a outros caminhos para alcançar 

sua finalidade.  

A máquina equipada com IA é, portanto, racional na medida em que atua para atingir o 

melhor resultado dentro do fim para o qual foi desenvolvida, espelhando-se em tentativas 

anteriores. Dessa forma, seu algoritmo é capaz de aprender com dados externos e experiências, 

agindo autonomamente ao orientar a solução de um problema. Esse processo é conhecido como 

machine learning e é precisamente por causa dessa sistemática que a IA cria problemas de 

previsibilidade para seus desenvolvedores.22 

Relativamente à técnica de machine learning, um exemplo apresentado por Surden e 

Willians (2016), ilustra bem a diferença entre esta e um algoritmo tradicional:  

 

A major difference between machine learning and ‘traditional’ programming 

is thus the explicitness of the rules upon which the computer makes its 

decisions. In a traditional computer program, because the computer is 

following a clear list of instructions written by a person, which can be 

inspected and understood, it is relatively easy for a programmer to understand 

why a computer made a particular decision that it did. By contrast, in machine 

learning, the computer is often following a highly abstract pattern gleaned 

from analyzing huge troves of data.23 
 

 

 
21 RUSSEL, Stuart Russel; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: a modern approach. 3ª Ed. New Jersey: 

Prentice-Hall, 2010. 
22 “O salto das técnicas mais avançadas de IA é fazer com que o algoritmo treine a si próprio. Essa é base da técnica 

conhecida como machine learning ou ‘aprendizado de máquina’: a partir da habilidade de acumular experiencias 

‘pessoais’, este recurso permite que a IA aja de maneiras diversas diante de situações idênticas, porque carrega em 

seu código o aprendizado das ações performadas anteriormente.” (MEDON, op. cit., p. 101). 
23 Em tradução livre: “A principal diferença entre o aprendizado de máquina e a programação ‘tradicional’ é, 

portanto, a clareza das regras sobre as quais o computador toma suas decisões. Em um programa de computador 

tradicional, como o computador segue uma lista clara de instruções escritas por uma pessoa, que podem ser 

inspecionadas e compreendidas, é relativamente fácil para um programador entender por que um computador 

tomou uma decisão específica. Por outro lado, no aprendizado de máquina, o computador costuma seguir um 

padrão altamente abstrato obtido a partir da análise de enormes quantidades de dados.” (SURDEN, Harry; 

WILLIAMS, Mary-Anne. Technological opacity, predictability, and selfdriving cars. Cardozo Law Review, Nova 

Iorque, v. 38, 2016, p. 162. Disponível em: <https://scholar.law.colorado.edu/cgi/viewcontent. 

cgi?article=1024&context=articles>. Acesso em 23/06/2021).  
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Diante desse conceito, entende-se que a problemática que essa característica enseja para 

o campo da responsabilidade civil resulta do fato de que, com o uso da IA, como aponta Filipe 

Medon (2021), os robôs “deixarão de ser ferramentas usadas a serviço dos humanos para 

serem vistas como máquinas colocadas em funcionamento por estes, mas que agirão 

independentemente de qualquer instrução direta”.24 Por essa perspectiva, entende-se que, ao 

contrário dos algoritmos tradicionais, que necessitavam de instruções minuciosas para realizar 

suas tarefas, a IA é criativa, sendo capaz de chegar a resultados inimagináveis por seus 

desenvolvedores.25 

É sob essa ótica que a Resolução do Parlamento Europeu de 2020 aponta que os desafios 

da IA, no tocante ao procedimento de responsabilização civil, têm como causa a opacidade, a 

conectividade e a autonomia dos sistemas dotados dessa inteligência – uma vez que essas 

características tornam muito difícil, ou mesmo impossível, identificar se uma ação danosa 

decorreu de uma determinação humana ou de decisões autônomas.26  

Dessa forma, aduz-se que a crescente adoção da IA em diversos ramos socioeconômicos 

provocará um aumento proporcional no número de intercorrências causadas por máquinas, cuja 

motivação dos atos é de difícil indicação. Nesse sentido, ao pensar na reparação de danos, a 

doutrina e a legislação se encontram diante de um agente que toma decisões para as quais não 

há um regime jurídico aplicável. Isso possibilita que a obrigação de indenizar recaia sobre os 

humanos, ainda que a lesão tenha origem em uma ação totalmente autônoma.  

Transportando essa problemática especificamente para a disciplina dos carros com 

elevados graus de autonomia, há de se considerar que a imprevisibilidade se encontra presente 

em dois aspectos: nos defeitos e, obviamente, nas decisões.  

Com relação aos defeitos, entende-se que decorrem da impossibilidade matemática de 

calcular todas as falhas que um sistema pode apresentar, ainda que sejam realizados testes 

repetitivos. Restarão erros que, incidentalmente, causarão problemas. Seu reparo, nesse caso, 

significa uma nova programação que pode, por sua vez, originar novos erros.27 Já no tocante às 

 
24 MEDON, op. cit., p. 159. 
25 PIRES, Thatiane Cristina Fontão; DA SILVA, Rafael Peteffi. A responsabilidade civil pelos atos autônomos da 

inteligência artificial: notas iniciais sobre a resolução do parlamento europeu. Revista Brasileira de Políticas 

Públicas, v. 7, n. 3, p. 238-254, 2018, p. 242.  
26 De acordo com o item 7 da Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 2020: “defende que a 

opacidade, a conectividade e a autonomia dos sistemas de IA podem, na prática, tornar muito difícil, ou mesmo 

impossível, identificar se determinadas ações danosas dos sistemas de IA tiveram origem numa intervenção 

humana específica ou em decisões de conceção”.  
27 PINHEIRO, Guilherme Pereira; BORGES, Maria Ruth; DE MELLO, Flávio Luis. Danos envolvendo veículos 

autônomos e a responsabilidade civil do fornecedor. Revista Brasileira de Direito Civil-RBDCivil, v. 21, n. 03, 

2019, p. 251. 
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decisões, nosso olhar deve recair sobre as imprecisões que não são fruto do desenvolvimento 

do software, mas sim do ecossistema em que a máquina está inserida, que se impor condições 

que não poderiam ter sido antecipadas pelos desenvolvedores, pode dar causa a erros de 

julgamento.  

Nesse contexto, o problema que o uso de IA enseja para o campo da responsabilidade 

civil pode ser resumido na dificuldade de identificar corretamente o responsável por uma ação 

adotada pelo sistema inteligente. Em tese, os possíveis suspeitos para arcar com o dever de 

reparação são: (i) os produtores envolvidos no desenvolvimento de hardware e software da 

máquina; (ii) os usuários, cujas instruções influenciaram em seu comportamento; e (iii) todos 

que lucram com o uso do sistema.  

Não obstante, em se tratando de veículos autônomos, se a situação envolver um carro 

de níveis 3, 4 ou 5, será que o desenvolvedor do algoritmo poderia se isentar da 

responsabilidade, afirmando que o automóvel adotou uma conduta imprevisível? Poderia ele 

alegar culpa do usuário, pelas informações com as quais este alimentou seu produto? Ainda, 

seria possível conceber a ideia de que não há culpados? Seria a atuação de um sistema autônomo 

suficiente para romper o nexo de causalidade entre a conduta (do usuário, programador etc.) e 

o dano reparável? Finalmente, se for indicado um responsável, qual regime aplicar: subjetivo 

ou objetivo?  

A partir desses questionamentos, para os quais pretende-se apresentar uma resposta ao 

longo da próxima seção, resta transparente a necessidade de uma revisão dos elementos da 

responsabilidade civil para que se chegue a um regime aplicável aos carros autônomos.  
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3 A RESPONSABILIDADE CIVIL NOS DANOS CAUSADOS POR VEÍCULOS 

AUTÔNOMOS 

 

Quando se trata de carros autônomos, é fundamental compreender que ainda que esses 

veículos tenham como premissa a redução do número de acidentes, a ocorrência de novos danos 

será inevitável. Remover o fator humano da equação realmente trará benefícios em termos de 

segurança, tendo em vista que 90% dos acidentes são atribuídos a falhas cometidas por 

pessoas.28 No entanto, nenhuma máquina é à prova de erros – no tocante aos automóveis com 

aplicação de IA, é possível pensar em diversas causas para incidentes, desde uma falha técnica 

em seus sensores até uma decisão imprevisível tomada pelo sistema.29 Sobre esse tema, já 

existem estudos que comprovam inclusive que pessoas negras têm mais chances de serem 

atropeladas por esses carros, que falham mais vezes em identificá-las.30 

Portanto, é evidente a necessidade de se pensar em como será realizada a 

responsabilização pelos danos que irão surgir, principalmente em se tratando de veículos com 

elevado nível de automatização. Afinal, de acordo com a lei brasileira, quem assume o dever 

de reparação, quando um carro autônomo causa um dano a alguém? 

Para responder a este questionamento, é necessário, de início, fazer uma ressalva com 

relação à legislação pátria: o Código de Trânsito Brasileiro possui como foco a conduta do ser 

humano.31 Ao longo de suas disposições, o CTB cita exaustivamente a figura do “condutor”. 

Nesse sentido, o art. 28 desse diploma legal merece destaque, pois prevê que “o condutor 

deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito”.  

Dessa forma, sob uma ótica estritamente técnica, a referida disposição inviabilizaria a 

adoção de automóveis dos níveis 3, 4 e 5 no Brasil, uma vez que esses modelos permitem que 

o usuário, momentânea ou permanentemente, perca o domínio sobre as funções críticas do 

veículo. Assim sendo, a não ser que seja permitida uma interpretação evolutiva do conceito de 

 
28 Segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária. 2014. Ver mais em: 

<https://www.onsv.org.br/90-dos-acidentes-sao-causados-por-falhas-humanas-alerta-observatorio/#:~ 

:text=Segundo%20a%20entidade%2C%2090%25%20dos,at%C3%A9%20o%20desrespeito%20%C3%A0%20l

egisla%C3%A7%C3%A3o.&text=Para%20a%20entidade%20de%20seguran%C3%A7a,motiva%C3%A7%C3

%A3o%20em%20falhas%20no%20ve%C3%ADculo>. 
29 MEDON, op. cit., pp. 201-202. 
30 SAMUEL, Sigal. A new study finds a potential risk with self-driving cars: failure to detect dark-skinned 

pedestrians. Vox. 6 mar. 2019. Disponível em: <https://www.vox.com/future-perfect/2019/3/5/ 18251924/self-

driving-car-racial-bias-study-autonomous-vehicle-dark-skin>. Acesso em 19/11/2021.  
31 SILVA, Lucas do Monte. A responsabilidade civil por acidentes de carros autônomos: uma análise sob a ótica 

das smart cities. R.TRF1, Brasília, v. 29, n. 7/8, jul./ago. 2017, p. 49. 
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condutor ou que efetivamente seja feita uma alteração no Código de Trânsito, a discussão sobre 

a responsabilidade não terá muita utilidade, uma vez que os veículos verdadeiramente 

autônomos sequer serão permitidos no território nacional.32 

Pois bem, partindo do pressuposto que essa temática será enfrentada, seja pelo Poder 

Legislativo ou Judiciário, e que sejam estabelecidos parâmetros para a condução de carros 

autônomos em vias públicas, retorna-se para a abordagem da responsabilização pelos danos 

causados por esses automóveis.  

Considerando a delimitação do presente artigo de abordar apenas as hipóteses de 

responsabilidade quando os acidentes envolverem automóveis de níveis 3, 4 e 5, cabe esclarecer 

quem são os sujeitos encontrados nesse cenário, aqueles que serão passíveis de responder por 

eventuais lesões. Nesse sentido, Filipe Medon33 identifica as seguintes figuras: o condutor – 

sendo este o passageiro do carro ou motorista “reserva” –, o fabricante, o desenvolvedor da 

tecnologia, o atualizador de software e os demais indivíduos correlacionados com a produção 

do veículo. Para facilitar a compreensão do tema, os últimos podem ser reunidos sob a alcunha 

de “fornecedor”, pois atualmente os fabricantes de hardware e software dos carros têm se 

confundido na mesma figura.34 

Não obstante à essa classificação, mostra-se essencial para maior compreensão do tema 

apresentar um breve resumo de como se rege, atualmente, a responsabilidade civil por danos 

causados pelos veículos tradicionais, com baixo ou nenhum grau de automatização.  

A responsabilidade civil tem como fundamento uma ordem de abstenção, o dever 

genérico de não causar danos a outrem.35 A obrigação de indenizar, nesse sentido, decorre de 

um ato comissivo ou omisso que causa interferência na esfera jurídica de alguém, a ponto de 

prejudicar interesses protegidos pelo ordenamento cível ou por um contrato.36 Na perspectiva 

da doutrina moderna, ela deve ser orientada de maneira a garantir a reparação integral da vítima, 

sendo este seu objetivo final.  

Por esse motivo, o Código de Defesa do Consumidor apresenta a responsabilidade 

objetiva por fato de produto37, permitindo que a vítima sempre busque reparação de qualquer 

 
32 SILVA, op. cit., p. 49. 
33 MEDON, op. cit., p. 205. 
34 SILVA, op. cit., p. 49. 
35 MIRAGEM, Bruno. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021, p. 63. 
36 PINHEIRO; BORGES; DE MELLO, op. cit., p. 260. 
37 “A responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço consiste no efeito de imputação ao fornecedor, de 

sua responsabilização em razão dos danos causados em razão de defeito na concepção, produção, comercialização 

ou fornecimento de produto ou serviço, determinando seu dever de indenizar pela violação do dever geral de 

segurança inerente à sua atuação no mercado de consumo.” (MIRAGEM, ibid., p. 298). 
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“fornecedor” quando houver um defeito no carro. A participação individual dos membros da 

cadeia de produção é uma preocupação secundária, de forma que o nexo de causalidade entre 

uma ação específica e o resultado resta afastado até a finalização da indenização pelos danos.38 

Há, portanto, um tratamento indistinto dos fornecedores, que respondem solidariamente, 

perante a vítima de um acidente.   

Em que pese a lei consumerista, também é possível falar na responsabilidade do 

condutor, cujo regime é tema de debate doutrinário. Por um lado, há autores que defendem a 

responsabilização subjetiva, na forma do art. 186, do Código Civil, com avaliação da existência 

de culpa ou não.39 A outra corrente defende a aplicação da cláusula geral de responsabilidade 

civil objetiva, presente no art. 927, p.ú., CC.40 Dessa forma, valem-se da teoria do risco criado41, 

considerando que aquele que opta por colocar um veículo em circulação gera um risco para as 

demais pessoas, razão pela qual deve se responsabilizar pelo mesmo. Esse posicionamento, no 

entanto, só se mostra válido para a relação entre condutor e pedestre, tendo em vista que, se o 

acidente envolver dois motoristas, a jurisprudência entende pela necessidade da apuração de 

culpa.42  

Em síntese, diante de um acidente com um automóvel tradicional, quando não houver 

um defeito no produto, a responsabilidade dos condutores será objetiva para riscos não 

 
38 “Sendo a responsabilidade dos fornecedores de natureza objetiva e solidária, qualquer um dos referidos nos arts. 

12 e 14 poderá ser demandado, conforme o caso, para a satisfação da indenização dos danos causados aos 

consumidores vítimas de acidentes de consumo. Naturalmente que, nessa situação, não poderão alegar a 

inexistência de culpa, tratando-se, como é o caso, do regime de responsabilidade objetiva. [...] Quem vier a ser 

demandado e satisfizer a indenização, não sendo o culpado pelo dano causado, poderá ingressar com competente 

ação de regresso contra o coobrigado que o seja, mediante demonstração da culpa deste (art. 285 do CC), ou ainda 

o rateio da quantia desembolsada entre os demais coobrigados (art. 283 do CC). Essas pretensões, entretanto, se 

dão internamente entre os integrantes do polo passivo da relação obrigacional de indenização, em nada afetando o 

direito do consumidor à reparação.” (MIRAGEM, op. cit., p. 335). 
39 A culpa, nesse caso, seria configurada pela violação de um dos deveres constantes no art. 29, do Código de 

Trânsito Brasileiro. (TARTUCE, Flavio. Manual de responsabilidade civil: volume único. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018, p. 780).  
40 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da Responsabilidade Civil: Da Erosão dos Filtros de 

Reparação à Diluição dos Danos. 6. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 25.  
41 A teoria do risco pressupõe que “[...] todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou, 

independentemente de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o problema na relação de causalidade, dispensável 

qualquer juízo de valor sobre a culpa do responsável, que é aquele que materialmente causou o dano.” 

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 152.) 
42 “Em matéria de responsabilidade civil aquiliana decorrente de acidente que envolve mais de um veículo, a 

jurisprudência tem ainda se utilizado do critério da culpa para solucionar os diversos litígios que são instaurados. 

No entanto, em casos de atropelamento, sem culpa da vítima, ou de abalroamentos de veículos parados ou de 

postes e outros obstáculos, tem-se feito referência à teoria do risco objetivo ou do exercício de atividade perigosa, 

para responsabilizar o motorista ou o proprietário do veículo, afastando-se a alegação de caso fortuito em razão de 

defeitos mecânicos ou de problemas de saúde ligados ao condutor.” (GONÇALVES, Carlos. R. Responsabilidade 

Civil. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786 

555592931/. Acesso em: 01/11/2021, p. 432).  
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recíprocos (presentes na relação condutor-pedestre), e subjetiva para riscos recíprocos (visíveis 

na relação condutor-condutor).43  

Aplicando tal lógica ao caso dos veículos autônomos, Filipe Medon aponta que, com 

relação aqueles que exigem a presença de um condutor na retaguarda: 

 

[...] parece não haver substancial diferença na aplicação de uma teoria da culpa 

ou do risco, pois ainda que não se admita a responsabilidade objetiva pelo 

risco criado [...] poderá haver, pelo menos, culpa in vigilando, caso o condutor 

não tenha sido prontamente responsivo ao comando para assumir a direção ou 

mesmo culpa in eligendo, por ter escolhido acionar aquele sistema em 

condições não recomendadas ou não permitidas. (MEDON, 2021, p. 216) 

 

Ou seja, no que tange os acidentes com carros autônomos de Level 3 envolvendo 

pedestre, pouco importa a interpretação sobre o regime de responsabilidade civil aplicável, visto 

que, ao realizar a verificação de culpa, a conclusão mais provável será pela responsabilização 

do condutor. Por esse motivo, parece mais lógico admitir, de uma vez, a adoção da 

responsabilidade objetiva.  

Todavia, mostra-se cabível questionar se sequer faz sentido optar pela aplicação desse 

regime baseado na teoria do risco, uma vez que a premissa dos carros autônomos é justamente 

a redução do número de acidentes. Dessa forma, é essencial que as estatísticas demonstrem que 

esses automóveis representam um perigo para a sociedade para que seus condutores respondam 

objetivamente pelos danos. Do contrário, a análise de culpa deverá ser uma exigência. 

Entretanto, atualmente a decisão mais acertada parece ser pela manutenção dessa abordagem, 

diante da falta de dados robustos e da novidade que esses veículos representam para o 

ordenamento jurídico.44 

 
43 “Há ainda situações em que ambas as posições causam risco para os direitos um do outro, como ocorre no caso 

de dois condutores de veículos. Nestes casos, sugere-se a seguinte solução: sempre que houver reciprocidade do 

risco, a disciplina a ser aplicada é a da culpa; quando, ao contrário, não há reciprocidade do risco, isto é, quando 

apenas uma das partes detiver a fonte do risco (rectius, do perigo), quando efetivamente ela criar “risco para os 

direitos de outrem” a responsabilidade será objetiva.” (DE MORAES, Maria Celina Bodin. Risco, solidariedade e 

responsabilidade objetiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 95, v. 854, dez. de 2006, p. 11-37). 
44 “[...] o reconhecimento da configuração de atividades de risco a partir do emprego generalizado de sistemas de 

inteligência artificial parece ser a solução adequada, em linha de princípio, para o equacionamento da questão 

atinente à individualização do critério de imputação do regime de responsabilidade. O que não parece possível, ao 

revés, é a invocação indiscriminada e irrefletida da noção de atividade de risco. Deve-se, com efeito, lançar mão 

dos critérios desenvolvidos pela doutrina para elucidação do que vem a ser uma atividade de risco para fins de 

incidência da correlata clausula geral de responsabilidade objetiva. Há de se investigar, detidamente, em cada 

atividade, à luz das especificidades dos respectivos sistemas e de seu contexto, a possibilidade de caracterização 

de atividade de risco.” (TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia. IA e elementos da responsabilidade 
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Não obstante, caso reste comprovado que o dano decorreu de um fato do produto, a 

vítima será considerada um consumidor por equiparação45, podendo pleitear o ressarcimento 

diretamente do fornecedor do veículo46, na forma do art. 12, do CDC. O fabricante, nesse caso, 

só poderá se isentar da responsabilidade diante da demonstração de que o “defeito” decorreu da 

culpa exclusiva da vítima ou do usuário, conforme o §3º do art. 12, CDC.  

Cabe destacar, diante da dinâmica aqui representada, que será fundamental exigir a 

presença de uma caixa-preta nos veículos autônomos. Essa aparelhagem é necessária para 

garantir uma apuração justa e correta da responsabilidade civil. Sobre isso, a Resolução do 

Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 2020, prevê a possibilidade de garantir o acesso aos 

dados gerados pelo sistema de IA ao operador ou à parte lesada, para fins de esclarecimentos 

sobre a responsabilidade civil.  

Paralelamente aos casos envolvendo carros de Level 3, que ainda exigem a presença de 

condutores na retaguarda, como prosseguir com aqueles cujo nível de autonomia é mais elevado 

(4 e 5 na classificação da SAE)? 

Diversas soluções têm sido apresentadas pelos doutrinadores. Nesse sentido, para a 

responsabilidade do fornecedor, Ryan Abbot47 defende um sistema baseado na culpa, ao invés 

da adoção do risco. O autor aponta que os acidentes envolvendo IA’s autônomas estão mais 

próximos daqueles causados por falhas humanas, do que dos decorrentes de um fato de produto. 

Portanto, se o desenvolvedor fosse capaz de demonstrar que o robô é mais seguro, na média, 

do que um usuário humano, o regime de responsabilidade subjetivo se tornaria uma boa 

alternativa. A possibilidade de a análise de culpa substituir a ideia de risco é algo a se considerar, 

quando se trata de veículos de nível 5, completamente autônomos.  

Contudo, destaca-se mais uma vez para a dificuldade de avaliar problemas na fabricação 

de um carro autônomo, tendo em vista a alta complexidade de sua cadeia produtiva e a 

dificuldade de entender seu processo de tomada de decisão. Essas características dificultam 

muito a aplicação da culpa, que exige a confirmação do nexo causal entre a atuação de um dos 

desenvolvedores e a conduta que causou o dano.  

 
civil. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (coord.). IA e Direito: ética, regulação e responsabilidade. 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, pp. 318-319).  
45 ALMEIDA, Fabricio Bolzan de. Esquematizado – Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Saraiva, 2021, 

p. 51).  
46 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 6. Ed., 

pp. 160-161.  
47 ABBOTT, Ryan Benjamin, The Reasonable Computer: Disrupting the Paradigm of Tort Liability. George 

Washington Law Review, v. 86, n. 1, 2018, pp. 23-26. Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/publication/324661558_The_Reasonable_Computer_Disrupting_the_Paradigm_of

_Tort_Liability_86_GEO_WASH_L_REV_1_2018> Acesso em 09/11/2021.  
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Por isso, a conclusão mais razoável, no tocante à responsabilização do fornecedor, 

parece ser pelo regime do CDC. Assim, a menos que a falha no sistema tenha ocorrido em razão 

da inércia do usuário do carro automatizado – que pode, por exemplo, ter deixado de atualizar 

o software – ou de culpa exclusiva da vítima, o dever de reparar eventuais danos nessa hipótese 

será do fornecedor.  

Já com relação à responsabilidade do proprietário do veículo, uma primeira hipótese 

seria a aplicação da regra do art. 936, do CC. Esse dispositivo prevê um regime objetivo, 

aplicável aos tutores de animais, quando estes causam danos a outrem – exceto se provada a 

culpa da vítima ou força maior. A lógica desse instituto repousa na ideia de risco criado. 

Em um momento inicial, parece fazer sentido comparar a disciplina da guarda da coisa 

ou do animal com a IA, tendo em vista que ambos possuem condutas imprevisíveis.48 Apesar 

disso, Čerka et al. sustentam a impossibilidade de se comparar um sistema dotado de IA com 

um animal, uma vez que o algoritmo inteligente está mais próximo do processo de raciocínio 

lógico de um ser humano do que do instinto.49  

Em todo caso, ainda que faça sentido associar animais e carros autônomos, a verdade é 

que o art. 936, CC, é uma espécie do gênero da responsabilidade civil objetiva, cuja cláusula 

geral se encontra no parágrafo único do art. 927, do mesmo diploma. Portanto, a resposta que 

parece ser mais acertada é o uso da regra generalista, uma vez que a aplicação do art. 936, CC, 

poderia limitar a discussão às características comuns entre máquinas e animais, dando um 

tratamento assimétrico à matéria.50 

Ressalta-se, nesse sentido, a observação feita por Jack Balkin de que “nossas interações 

com robôs e sistemas de IA são interações com as pessoas que estão implementando essas novas 

tecnologias, mesmo quando nós não percebemos”.51 Ou seja, a relação orgânica entre máquina 

e ser humano é composta, na verdade, somente por seres humanos, que estão por trás da IA. 

Portanto, parece inevitável afirmar que a melhor resposta para o atual momento do 

avanço tecnológico reside na responsabilidade objetiva pela teoria do risco. Contudo, em que 

medida o consumidor, proprietário do veículo autônomo, pode responder pelos riscos que cria 

ao colocar seu automóvel nas ruas?  

 
48 TEPEDINO; SILVA, op. cit., pp. 315-316.  
49 ČERKA, Paulius; GRIGIENĖ, Jurgita; SIRBIKYTĖ, Gintarė. Liability for damages caused by Artificial 

Intelligence. Computer Law & Security Review, Elsevier, v. 31, n. 3, jun. 2015, p. 386.  
50 MEDON, op. cit., p. 229. 
51 BALKIN, Jack. The path of robotics law. California Law Review Circuit, Berkeley, v.06, p. 45-60, jun. 2015, 

p. 59.  
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Čerka et al. sugere a aplicação da teoria do deep pocket, baseando-se na ideia de que o 

risco deveria ser sustentado por aquele que pode geri-lo da melhor maneira. Ou seja, 

considerando que existem agentes que lucram com atividades úteis para a sociedade, caberia a 

esses grupos compensar o perigo que geram. Sob essa ótica, a responsabilidade residiria na 

figura dos produtores e/ou programadores, e não do usuário, pois esse grupo teria condições 

financeiras (ou “bolso profundo”) para investir em um seguro obrigatório de responsabilidade 

civil, a partir dos lucros obtidos com a sua atividade.52  

No entanto, caso as empresas responsáveis pela criação destes sejam diferentes, será 

importante uma investigação da causa do acidente, de forma a responsabilizar o fabricante 

correto, seja ele do hardware ou do software. 

David Vladeck53, por outro lado, aduz que a solução se sustenta na presunção de 

existência de um defeito na IA, que seria comprovada pela própria ocorrência do dano. Dessa 

forma, o fornecedor da IA, que se encontraria na melhor posição para arcar com as perdas, seria 

responsável objetivamente pelos danos em razão do risco da atividade. Sobre essa perspectiva, 

há aqueles que defendem que a decisão autônoma não deve ser considerada um defeito por si 

só, visto que é uma característica desejada dos sistemas de IA.54 Todavia, pode-se apontar que, 

diante de um acidente, a legítima expectativa de segurança do consumidor é frustrada, o que 

justificaria a aplicação do regime de fato do produto. 

Já a autora Caitlin Mulholland55 concebe duas possíveis soluções alternativas à 

definição de um regime de responsabilidade civil. Diante da imprevisibilidade da IA, a autora 

aponta que a melhor forma de arcar com os danos causados seria a adoção de seguros 

obrigatórios e a constituição de fundos. Isso tornaria possível garantir a reparação da vítima, 

sem a necessidade de tamanho esforço doutrinário para conceber uma teoria de 

responsabilidade civil que abranja todas as hipóteses de acidentes com carros autônomos.  

Por último, há quem defenda a atribuição de personalidade jurídica para os sistemas 

autônomos dotados de IA, que estariam aptos a responder pelas próprias ações. No entanto, tal 

 
52 ČERKA et. al, op. cit., p. 376-389.   
53 VLADECK, David C. Machines without principals: liability rules and Artificial Intelligence. Washington Law 

Review, vol. 89, n. 117, pp. 117-150, 2014, p. 128-129. 
54 “Por isso, é difícil afirmar que uma decisão autônoma por parte de um sistema de inteligência artificial constitui 

um erro ou defeito: essa capacidade é um efeito esperado e desejado desse tipo de sistema, e a existência de riscos 

em tais decisões é reconhecida, aceita, e tecnicamente impossível de se afastar.” (ROBERTO, Enrico; CAMARA, 

Dennys. Danos causados por carros autônomos. JOTA. 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/artigos/danos-causados-por-carros-autonomos-06042018> Acesso em: 18/11/2021.) 
55 MULHOLLAND, Caitlin. Responsabilidade civil e processos decisórios autônomos em sistemas de IA (IA): 

autonomia, imputabilidade e responsabilidade. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (coord.). IA e 

Direito: ética, regulação e responsabilidade. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 341. 
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hipótese ainda é rechaçada no momento, pois, como afirma David Vladeck56, por mais 

inovadoras e disruptivas que sejam as tecnologias, a maioria ainda toma suas decisões de 

maneira que podem ser reconduzidas ao conhecimento embutido nelas por seres humanos. 

Assim, como a mão humana permanece sendo a grande responsável pelo agir dos entes 

autônomos, não parece razoável considerar a hipótese de atribuição da personalidade jurídica 

para inteligências artificiais.  

Diante das teorias aqui expostas sobre a responsabilização por danos causados por 

máquinas autônomas, cumpre identificar, finalmente, como seria a aplicação dessas ideias 

conforme os institutos já criados pelo Direito pátrio.  

De início, foi possível concluir que em todos os casos envolvendo veículos com elevado 

grau de autonomia, os danos decorrentes de falhas no sistema não atribuíveis ao usuário serão 

de responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 12, CDC. Isso inclui tanto falhas 

mecânicas quanto aquelas ocorridas na tomada de decisão pelo algoritmo. Aqui, extrai-se o 

nexo de causalidade apenas do fato de que o automóvel inteligente causou um dano, sendo 

todos os “membros” da cadeia produtiva responsáveis solidariamente.  

Não obstante, continua sendo cabível contemplar as excludentes de responsabilidade 

previstas no §3º do art. 12, do CDC. Ou seja, caso haja culpa exclusiva da vítima, que pode ter 

se jogado na frente do carro, ou do usuário, que pode ter deixado de atualizar o software, é 

possível que o fornecedor seja dispensado da obrigação de indenizar. Nesse sentido, será 

essencial buscar respaldo na “caixa preta” para que seja possível apurar se o dano decorreu de 

uma falha do consumidor ou do fornecedor.  

No tocante à responsabilidade do condutor, no uso de carros de níveis 4 e 5, a decisão 

mais acertada parece ser pela aplicação da teoria do risco. Isso porque, embora haja uma 

tendência internacional em remover o caráter de risco da atividade automobilística, a realidade 

é que será necessário um amplo estudo estatístico sobre a segurança dos carros autônomos para 

que isso se concretize. Por enquanto, ainda é mais seguro, como aponta Filipe Medon57 

responsabilizar o proprietário do veículo de nível 5 que o coloca nas ruas sem condutor. É 

possível utilizar, analogicamente, a jurisprudência do STJ que obriga o proprietário à reparação 

por atos de um condutor para o qual emprestou seu carro58. Similarmente, um veículo autônomo 

 
56 VLADECK, op. cit., p. 120. 
57 MEDON, op. cit., p. 235. 
58 “[...] Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos 

decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu 

empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp nº 

982632/RJ, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12/06/2018) 
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dirigindo sozinho estaria “emprestado” para a IA. Dessa forma, em caso de danos não 

recíprocos, o proprietário assume a responsabilidade com base na teoria do risco criado (art. 

927, p.ú., CC).  

Nesse sentido, ressalta-se que o proprietário do automóvel, que cria um risco, também 

pode ser vítima de uma falha do produto, caso o acidente não tenha origem em um ato de sua 

autoria. Portanto, ainda que a vítima possa acionar o usuário, a ele também será concedida a 

oportunidade de ajuizar uma ação contra o fornecedor, nos termos do art. 12, do CDC – o que 

se mostra importante principalmente para danos recíprocos. Da mesma forma, poderá fazer uso 

da ação de regresso em face do fornecedor caso seja obrigado a pagar uma indenização para a 

vítima – uma vez que terá incorrido em perda patrimonial por um defeito do qual não tinha 

controle. A vítima, por sua vez, poderá buscar a reparação tanto pelo argumento do risco quanto 

pelo do fato de produto (com base no art. 17, CDC).59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 PIRES; DA SILVA, op. cit., p. 247-248.  
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4 OS PARADIGMAS INTERNACIONAL E NACIONAL 

 

O esforço para encontrar um regime adequado de responsabilidade civil para cenários 

envolvendo o uso de IA vem se mostrando um fenômeno mundial. Nesse sentido, alguns autores 

e especialistas entendem que é o momento de se buscar soluções dentro dos ordenamentos já 

positivados, mesmo que por meio de uma extensão teleológica, para evitar que sejam feitas 

avaliações precipitadas sobre o futuro. Outras correntes, todavia, opinam pela criação de novas 

ferramentas e normas para lidar com todas as questões referentes à utilização de IA.60  

Em que pese tais posicionamentos, a realidade é que alguns sistemas jurídicos se 

encontram à frente desse movimento, dispondo de previsões para lidar com as problemáticas 

que surgirão com o inevitável aumento na circulação de veículos autônomos.  

Nesse contexto, cabe fazer menção, inicialmente, à pioneira Lei de Tráfego Rodoviário 

alemã61, na qual a tutela dos carros automatizados já leva em consideração as subdivisões dos 

diferentes graus de autonomia. A partir da leitura da referida norma, nota-se que ao conceituar 

os veículos autônomos, o legislador germânico exigiu que esses automóveis fossem capazes de 

notificar o usuário sobre a necessidade de repassar a condução a ele. Na mesma senda, o §1b 

da Straßenverkehrsgesetz autoriza o motorista a desviar sua atenção do trânsito enquanto o 

veículo estiver agindo de forma autônoma, desde que permaneça suficientemente responsivo 

para, caso demandado, executar as obrigações previstas no parágrafo 2 da Lei.  

Além disso, destaca-se que o regime adotado na Alemanha, por divergências na 

tradução da classificação SAE, acabou proibindo tanto os veículos de nível 5 de autonomia 

quanto a circulação daqueles de nível 4 sem a presença de um condutor. Assim, ficou vedado 

pela legislação o tráfego de carros completamente autônomos sem passageiros.62 

Complementarmente, para acidentes envolvendo automóveis de Levels 3 e 4, ficou estabelecido 

um valor indenizatório que pode chegar até dez milhões de euros, nos termos do parágrafo 12 

da Straßenverkehrsgesetz.  

Previsões semelhantes podem ser observadas na Lei de Veículos Autônomos de 2012 

do Estado de Columbia, nos Estados Unidos (Autonomous Vehicle Act of 2012). Essa normativa 

exige, como um dos requisitos para a circulação de um carro autônomo em vias públicas, a 

possibilidade de que a tecnologia possa ser substituída por um condutor humano, que deve se 

manter na retaguarda, pronto para assumir o controle do veículo. Não obstante, a referida 

 
60 PINHEIRO; BORGES; DE MELLO, op. cit., p. 253.  
61 No original alemão, Straßenverkehrsgesetz (StVG).  
62 MEDON, op. cit., p. 187. 
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legislação inova ao excluir a responsabilidade civil dos produtores por danos decorrentes da 

conversão de veículos regulares em autônomos.  

Apesar das restrições inicialmente impostas pelas mencionadas normas, não há dúvidas 

de que, em algum momento no futuro, carros plenamente autônomos ocuparão as ruas de 

diversos países e outras formas de tecnologia contendo IA também serão  utilizadas 

rotineiramente. Dessa forma, pensar em soluções para os acidentes que venham a ser causados 

permanece sendo uma tarefa essencial.  

Em virtude de tal necessidade, foi publicada a Resolução do Parlamento Europeu, de 20 

de outubro de 2020, cujo objetivo é fazer recomendações à Comissão sobre o regime de 

Responsabilidade Civil aplicável à IA.  

Sobre essa normativa, ressalta-se três importantes conclusões sobre a  responsabilização 

por danos causados por IA: (i) entendeu-se que não é necessário realizar uma revisão completa 

das normas de responsabilidade civil existentes; (ii) foi reconhecida a importância de se analisar 

a tipologia da IA para definir um regime jurídico aplicável; e (iii) por enquanto, rejeita-se a 

criação de personalidade jurídica para os sistemas comandados por IA.  

Com relação à última conclusão, é válido mencionar a existência de estudos na União 

Europeia que apontam incongruências na responsabilização dos robôs por meio da atribuição 

de personalidade jurídica às máquinas.63 A crítica se baseia, em síntese, no fato de que a 

imputação estaria pautada em uma ficção jurídica, bem como no eixo humanista sobre o qual 

se fundou a União Europeia, que seria contraditório à ideia de nivelar humanos e sistemas 

inteligentes.  

A sugestão de conceder personalidade jurídica às máquinas tem aparecido como uma 

medida alternativa à responsabilidade civil, justificada pela elevada autonomia de sistemas 

dotados de IA – que cada vez mais se aproximam de humanos. Não obstante, no momento, tal 

discussão não parece ser frutífera, tendo em vista que as IA’s ainda estão razoavelmente 

distantes de alcançar tamanha independência.64 

Retomando as questões atinentes à Resolução de 2020, destaca-se o estabelecimento de 

três regimes de responsabilidade civil para danos causados pela IA: (i) um para produtos 

defeituosos, que envolve a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos da Diretiva 

 
63 NEVEJANS, Nathalie. European civil law rules in robotics. Study for the European Parliament. Publications 

Office, 2016. 
64 VLADECK, op. cit., p. 120. 
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85/374/CEE; (ii) um sistema dual, para operadores de backend65 e frontend66, cuja variação 

dependerá da tipologia da IA; e (iii) um para terceiros e usuários, que depende da análise de 

culpa. 

Aplicar as sugestões da Resolução ao caso dos veículos autônomos permite que sejam 

feitas algumas observações. Em um cenário hipotético de dano, sem detalhes sobre qual a 

participação efetiva de cada parte envolvida, os fabricantes e/ou produtores responderiam 

conforme a responsabilidade civil objetiva, nos termos da mencionada Diretiva. Essa primeira 

solução parece similar àquela fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, mas 

cabe apontar para uma diferença importante: a Diretiva 85/374/CEE prevê a excludente de 

responsabilidade pelo risco de desenvolvimento, em seu art. 7º, alínea “e”. 

A exclusão de responsabilidade devido ao risco do desenvolvimento, no caso de 

veículos autônomos, tem como fundamento a ideia de que seria incabível exigir a reparação de 

danos pelo fabricante se estes tiverem sido causados por decisões absolutamente imprevisíveis 

tomadas pela IA. Além disso, seus defensores apontam que essa excludente ajuda a evitar o 

chilling effect67, sendo este uma estagnação no desenvolvimento tecnológico em razão dos 

riscos aos quais os produtores estariam se expondo para colocar o referido automóvel no 

mercado.  

Apesar de essa vertente defender a referida excludente sob a justificativa de que ela seria 

importante para viabilizar a pesquisa e a inovação68, a crítica que se faz a ela é que o ônus do 

desenvolvimento seria repassado ao consumidor, que individualmente sustentaria o progresso 

científico. Tal medida não seria justa, tendo em vista que os riscos de desenvolvimento seriam 

inerentes à atividade do fornecedor.69 

Não obstante, alguns autores entendem que qualquer dano causado pela IA será, 

necessariamente, fruto de uma falha humana, seja no desenvolvimento do produto ou decorrente 

 
65 Artigo 3º, alínea e) Operador de frontend», qualquer pessoa singular ou coletiva que exerça um grau de controlo 

sobre um risco relacionado com a operação e o funcionamento do sistema de IA e que beneficie da sua operação. 

(Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 2020, que contém recomendações à Comissão sobre o 

regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial (2020/2014(INL)). Disponível em: < 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_PT.pdf>). 
66 Artigo 3º, alínea f) Operador de backend», qualquer pessoa singular ou coletiva que, de forma contínua, defina 

as características da tecnologia, forneça dados e preste serviços essenciais de apoio de backend e, por conseguinte, 

exerça igualmente algum controlo sobre o risco ligado à operação e ao funcionamento do sistema de IA. 

(Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 2020, que contém recomendações à Comissão sobre o 

regime de responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial (2020/2014(INL)). Disponível em: < 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_PT.pdf>). 
67 SCHELLEKENS, Maurice. Self-driving cars and the chilling effect of liability Law. Computer Law & Security 

Review 31, 2015, pp. 516-517.   
68 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira. Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto no direito brasileiro . 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. p. 111. 
69 PINHEIRO; BORGES; DE MELLO, op. cit., p. 266. 
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da ausência de informações corretas para o usuário acerca do uso do produto.70 Esse parece ser 

o caso do Direito Brasileiro, uma vez que a excludente pelos riscos de desenvolvimento 

encontra dois entraves: (i) a ausência de tratamento legislativo; e (ii) o entendimento doutrinário 

de que a responsabilidade objetiva do fornecedor dispensa qualquer indagação sobre a 

previsibilidade dos riscos – a ocorrência de dano, por si só, reverte a legítima expectativa de 

segurança, ainda que este seja totalmente inesperado.71  

Em seguida ao regime para produtos defeituosos, a Resolução do Parlamento Europeu, 

fez uma sugestão para cenários  envolvendo agentes de backend e frontend. A partir do texto 

aprovado, entende-se que o operador de sistema de IA de alto risco será responsabilizado 

objetivamente por quaisquer prejuízos causados por uma atividade, um dispositivo ou um 

processo físico ou virtual baseado nesse sistema. Nesse sentido, serão definidas em um rol 

taxativo todas as atividades consideradas de alto risco, por imputarem um regime objetivo.72 

As demais importarão na responsabilidade subjetiva do operador, com presunção de culpa.73 

Empregando essa sugestão ao caso dos carros autônomos, observa-se que se ficar 

determinado, por exemplo, que o uso de automóvel Level 5 é uma atividade de alto risco, os 

operadores de frota responderão objetivamente por danos causados. Não obstante, se estiverem 

controlando veículos com graus mais baixos de autonomia, sua responsabilidade se dará 

conforme o regime subjetivo.  

Por último, para as situações que não envolvam defeitos nos produtos, e cujos sujeitos 

não se enquadram na definição de operador, a Resolução apontou o regime de responsabilidade 

subjetiva, sendo variável conforme o ordenamento jurídico de cada país.  

 
70 KINGSTON, J. K. C. Artificial Intelligence and legal liability. In: BRAMER, Max; PETRIDIS, Miltos (Ed.). 

Research and Development in Intelligent Systems XXXIII: incorporating applications and innovations in 

Intelligent Systems XXIV (Proceedings of AI-2016, The Thirty-Sixth SGAI International Conference on Innovative 

Techniques and Applications of Artificial Intelligence). Cham (CH): Springer International Publishing AG, 2016.   
71 CALIXTO, Marcelo Junqueira. A responsabilidade civil do fornecedor de produtos pelos riscos do 

desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 246.  
72 Artigo 4º, e) Alto risco, um risco significativo decorrente do desenvolvimento, da implantação e da utilização 

da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas, de causar prejuízo ou danos às pessoas ou à 

sociedade, em violação dos direitos fundamentais e das regras de segurança previstas no direito da União, tendo 

em conta a sua finalidade ou o seu uso específicos, o setor em que são desenvolvidas, implantadas ou utilizadas, 

bem como a gravidade do prejuízo ou dos danos que possam vir a ocorrer. (Resolução do Parlamento Europeu, de 

20 de outubro de 2020, que contém recomendações à Comissão sobre o regime de responsabilidade civil aplicável 

à inteligência artificial (2020/2014(INL)). Disponível em: < https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-

9-2020-0276_PT.pdf>). 
73 “O que a Proposta faz é tornar inilidível a presunção de causalidade, se a presunção de culpa não for afastada. 

O lesante está impedido de excluir a responsabilidade com a prova de que, mesmo com a diligência devida, os 

danos teriam sido causados. É a escolha do Parlamento Europeu, pressupondo a alocação do risco da autonomia 

do sistema de inteligência artificial ao operador, mesmo num sistema sem alto risco.” (ANTUNES, Henrique de 

Sousa. A responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial: primeiras notas críticas sobre a Resolução do 

Parlamento de 2020. Revista de Direito da Responsabilidade, ano 3, 2021, p. 11).   
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A partir dessa breve introdução ao panorama internacional, cabe destacar que, para lidar 

com danos decorrentes do uso de IA no Brasil, não há necessidade nem recomendação de 

importação das normativas estrangeiras. Isso porque há inúmeras diferenças entre as legislações 

internacional e pátria com relação à responsabilidade civil, dado que as leis brasileiras já 

dispõem de um amplo elenco de possíveis regimes. Portanto, é fundamental analisar a 

aplicabilidade de cada recomendação existente à realidade nacional, para que assim seja 

definido um regime que garanta o mínimo de previsibilidade e segurança jurídica na adoção de 

IA.  

Nessa toada, é possível citar o Projeto de Lei nº 21-A/2020, aprovado pela Câmara dos 

Deputados em regime de urgência. O chamado Marco Legal da IA prevê uma série de 

fundamentos, princípios e diretrizes para o desenvolvimento e a aplicação da IA no Brasil.  

Com relação ao tema de responsabilidade, o ponto mais relevante e alarmante da nova 

legislação é o inciso VI do art. 6º, que estabelece, abstratamente, o regime subjetivo para os 

danos causados pela IA, sem aprofundar o debate às diferentes tipologias e os sujeitos 

envolvidos no uso dessa tecnologia. Lê-se:  

 

Art. 6º. Ao disciplinar a aplicação de inteligência artificial, o poder público 

deve observar as seguintes diretrizes:  

VI – responsabilidade: normas sobre responsabilidade dos agentes que atuam 

na cadeia de desenvolvimento e operação de sistemas de inteligência artificial 

devem, salvo disposição em contrário, se pautar na responsabilidade subjetiva, 

levar em consideração a efetiva participação desses agentes, os danos 

específicos que se deseja evitar ou remediar, e como esses agentes podem 

demonstrar adequação às normas aplicáveis por meio de esforços razoáveis 

compatíveis com padrões internacionais e melhores práticas de mercado.  

 

Observa-se que a norma sujeita os agentes que atuam na cadeia de desenvolvimento e 

operação de sistemas inteligentes a um regime de responsabilidade subjetiva, sem sequer definir 

quem são esses indivíduos. O dispositivo se limita a indicar parâmetros para avaliar a culpa, e 

não aprofunda na discussão relativa à autonomia das máquinas que podem causar danos. 

Dessa forma, ao empregar a referida regra ao caso concreto dos carros autônomos, 

restam alguns questionamentos: quem seriam os agentes da cadeia de desenvolvimento? Essa 

figura abarca os produtores de hardware e de software do veículo? Como identificar qual dos 
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dois sujeitos será acionado, se porventura forem pessoas diferentes? Além disso, quem é o real 

destinatário desse instituto? O usuário do sistema inteligente, a vítima do dano ou ambos?  

Ressalta-se, ainda, que a cadeia produtiva de um automóvel já possui sujeitos suficientes 

para ensejar discussões dentro do Direito Civil sobre a obrigação de reparar. Como, então, fazer 

uma norma que se propõe a abarcar todas as aplicações da IA?  

Ademais, o PL nº 21-A/2020 falha ao não fornecer qualquer indicação de como a vítima 

de um acidente deverá proceder para obter a devida indenização caso reste demonstrado que as 

normas de segurança previstas no art. 6º, VI, foram cumpridas. Se for impossível provar a culpa 

de qualquer agente, a pessoa lesada será privada do seu direito de ser reparada por um dano?  

Nesse sentido, a única exceção ao regime subjetivo que o Marco Legal prevê é a de 

acidentes de consumo, cuja regra será a responsabilização objetiva do fornecedor, pela regra do 

Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, é evidente que ocorrerão incidentes que não 

envolverão relações de consumo.  

Como aponta, acertadamente, Filipe Medon74, não parece ser possível a defesa de um 

único regime de responsabilidade civil para todos os danos causados pela IA. Tampouco seria 

razoável aplicar o mesmo regime para todos os modelos de carros automatizados, sem 

considerar sua taxonomia. Dessa forma, o PL nº 20-A/2020 falha ao relegar tais diferenças, 

colocando em risco a garantia de reparação 

No mesmo sentido, como se viu ao longo deste artigo, não parece possível adotar um 

único regime sequer para carros autônomos, que possuem níveis distintos de autonomia. O PL 

nº 20-A/2020, no entanto, peca ao ignorar essas diferenciações, colocando em risco a garantia 

da reparação integral das vítimas.75  

Diante da escolha equivocada do legislador pátrio em selecionar um único regime de 

responsabilidade civil, algumas pontuações são cabíveis, para contribuir com o debate no que 

tange os carros autônomos. De início, ressalta-se que o caminho traçado pelo PL nº 21-A/2020 

parece inadequado para lidar com danos físicos causados por veículos dotados de IA. Isso 

porque, conforme apontado diversas vezes neste ensaio, a solução deve levar em conta a 

classificação SAE do automóvel envolvido.  

 
74 “[...] não há um só regime de responsabilidade aplicável aos danos causados por IA, sendo, por isso, 

absolutamente incorreto priorizar abstratamente qualquer regime. Em verdade, o maior erro que se pode cometer 

é procurar fornecer resposta única para a tormentosa indagação: ‘quem responde pelos danos causados pela IA?’ 

Isso porque, como em boa hora se tem afirmado na Europa, não pode haver um único regime, pois não há uma só 

IA.” (MEDON, op. cit., p. 531). 
75 MEDON, op. cit., p. 533. 
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Portanto, caso ainda haja chance de uma alteração legal, sugere-se que sejam elucidados, 

possivelmente por lei ou regulamento específico, os diversos graus de autonomia dos veículos, 

os princípios éticos e as normas de segurança aos quais os desenvolvedores dessa tecnologia 

deverão se submeter. Com relação à responsabilidade civil, entende-se plausível a adoção do 

regime objetivo para todas as hipóteses envolvendo carros altamente ou completamente 

autônomos (Levels 4 e 5) – sendo possível acionar o condutor ou o fornecedor, com base no 

risco e no fato de produto, respectivamente. Não obstante, caso o veículo exija a presença de 

um condutor reserva, é possível manter a responsabilidade subjetiva para danos recíprocos, e 

aplicar a objetiva apenas para os não recíprocos – exceto se o acidente decorrer de uma falha 

no processamento do sistema inteligente..  

A partir dessa sugestão, merece ser destacada a possibilidade de compensar o regime 

mais gravoso de responsabilização para os desenvolvedores por meio de seguros/fundos 

obrigatórios, evitando assim o chilling effect. Dessa forma, os riscos do uso de carros 

autônomos ficam repartidos entre a sociedade, interessada no avanço tecnológico, e o 

fornecedor, cujas obrigações são mais onerosas. Essa parece ser a melhor forma de garantir a 

reparação integral da vítima, que é a grande finalidade da responsabilidade civil.  
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CONCLUSÃO 

 

Diante da realidade que a utilização de Inteligência Artificial representa, problemas sem 

soluções simples estão destinados a surgir. A constante evolução na independência desses 

sistemas coloca em xeque as regras de responsabilidade civil. Nesse sentido, o aumento na 

circulação de carros autônomos gera inseguranças ao dificultar a identificação dos responsáveis 

por um acidente e, consequentemente, de garantir a efetiva reparação das vítimas.  

Não obstante, é essencial que a doutrina jurídica aloque esforços para encontrar formas 

de enfrentar essas situações, tendo em vista que o setor automobilístico brasileiro será 

inevitavelmente afetado pelo movimento disruptivo das novas tecnologias. Nas próximas 

décadas, é esperado que haja uma substituição gradativa de veículos convencionais por aqueles 

cada vez mais autônomos, e os primeiros países a debaterem o tema juridicamente terão uma 

vantagem competitiva.76 Nesse sentido, Ronaldo Lemos aponta que “países que não dominam 

a inteligência artificial ficam cada vez mais para trás no terreno geopolítico”.77 

Dessa forma, o que buscou-se destacar, ao decorrer do presente artigo, foi que não é 

necessário criar novos instrumentos de responsabilidade civil para que seja assegurada a 

reparação da vítima. O ordenamento jurídico pátrio já alcança, de forma satisfatória, as 

possibilidades levantadas. Todavia, mostra-se essencial garantir que a vítima tenha acesso a 

informações corretas, bem como exigir que os fornecedores atuem com o objetivo de mitigar 

danos, a partir de parâmetros éticos e técnicos. O desenvolvimento científico jamais pode perder 

de vista o respeito à dignidade humana, que deve permanecer em primeiro plano – visto que o 

objetivo da tecnologia é justamente melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 PINHEIRO; BORGES; DE MELLO, op. cit., p. 266. 
77 LEMOS, Ronaldo. É preciso plano de inteligência artificial. Folha. 2019. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2019/02/e-preciso planode-inteligencia-artificial.shtml>. 

Acesso em: 13/12/2021. 
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