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 1. Delimitação do Tema, contexto e delimitação do escopo 

 

 A inteligência artificial permite a um algoritmo entender a linguagem das pessoas, 

desenvolvendo habilidades cognitivas e de aprendizado. Surgem conceitos como machine 

learning, deep learning e processamento de linguagem natural1. Os mecanismos de inteligência 

artificial são capazes de tomar decisões, celebrar contratos, analisar documentos e não há uma 

legislação específica a respeito do tema.  

 

 Com essas tecnologias, os computadores podem ser treinados para cumprir tarefas 

específicas ao processar grandes quantidades de dados e reconhecer padrões nas informações. 

A Inteligência Artificial é capaz de entender linguagem, perceber relações e propor raciocínios 

pela capacidade de integrar novas experiências. Há uma adaptação de algoritmos de 

aprendizagem progressiva, permitindo que os dados façam a programação. O software poderá 

aprender automaticamente com padrões de informação.  

 

 Dentro deste cenário, o “desenvolvedor” do programa e o “usuário” são atores 

importantes na criação do algoritmo. O próprio algoritmo também é um elemento importante, 

já que também produzirá informações com consequências jurídicas evidentes. Conforme será 

abordado adiante, o enfoque principal deste trabalho será a análise da adequação jurídica dos 

instrumentos contratuais adotados pelos desenvolvedores destes mecanismos.  

 

 Em descompasso com o avanço tecnológico, há uma evidente ausência legislativa na 

regulamentação do uso de inteligência artificial. Surgem, portanto, dúvidas sobre quais os 

modelos contratuais recomendados e os limites legais que decorreriam da frágil previsão 

normativa, dentro do escopo que será delimitado adiante. As duas principais normas jurídicas 

voltadas à tecnologia (Marco Civil da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados) não 

                                                           
1 O machine learning envolve um conjunto de métodos capazes de detectar automaticamente padrões 

de dados, aplicando diversos métodos estatísticos através de algoritmos, usando tendências de 

informação para realizar previsões ou para tomar decisões. No machine learning os algoritmos tem 

capacidade de autoaprendizagem, o que significa que terão capacidade de se adaptar à mudança de 

dados. Pelo deep learning, entende-se a técnica de machine learning composta por uma rede neural 

artificial, uma versão matemática de como uma rede neural biológica funciona, composta de camadas 

que se conectam para realizar tarefas de classificação. 



regulamentam a matéria dos contratos decorrentes de robôs, cabendo aos contratos suprir tal 

ausência normativa.  

 

 Os mecanismos de inteligência artificial estão presentes em diversos mercados, 

envolvendo, mas não se limitando, às áreas jurídica, segurança pública, segurança da 

informação, indústria .  

 

 Nosso trabalho estará limitado ao mercado da medicina, sob a perspectiva dos 

desenvolvedores destas soluções.  

 

 Neste caso, a inteligência artificial está presente em (i) realização de diagnósticos, 

através de comparação da base de dados de pacientes (ii) auxílio em cirurgias, mediante 

avaliações pré-operatórias para orientar os movimentos do médico durante a cirurgia (iii) 

tratamento (iv) exames, (v) cirurgias comandadas por robôs, dentre outras aplicações. 

 

 Os investimentos necessários ao desenvolvimento destas ferramentas são enormes, na 

casa de dezena de milhões de reais, de forma que é do interesse das empresas desenvolvedoras 

utilizar mecanismos contratuais que (i) diminuam a insegurança jurídica (ii) garantam a 

assimetria de informações com os usuários (iii) permitam a correta alocação de riscos (iv) 

garantam a possibilidade de contratação de seguros (v) preveja as consequências do 

inadimplemento contratual e (vi) responsabilidade civil.  

 

 O escopo principal do presente trabalho será a resolução dos problemas de ordem prática 

originado dos modelos contratuais adotados atualmente pelas desenvolvedoras ante a 

insuficiência de uma legislação clara e específica a respeito do tema.  

 

 2. - Modelo de pesquisa predominante 

 

 O modelo de pesquisa a ser utilizado será a resolução de problema, mediante a 

identificação das principais questões contratuais que poderiam surgir para a desenvolvedora, 

recomendando-se estruturas jurídicas que nos pareçam mais adequadas. Para tanto, 

analisaremos alguns instrumentos de SLA (Service Level Agreement) utilizados por empresas 

desenvolvedoras, foco maior do presente trabalho.  

 



 Nosso objetivo será a produção de trabalho com relevância prática que permita aos 

desenvolvedores das soluções de inteligência artificial a correta alocação de riscos em seus 

instrumentos, diminuindo a insegurança jurídica. Partiremos da premissa da necessidade de 

desenvolvimento de mecanismos equilibrados, justamente em razão dos vultuosos 

investimentos necessários ao desenvolvimento destas soluções.  

 

 3. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso 

 

[Q1] Contextualização fática (exposição dos fatos relevantes) 

 

1.1. O que é a Inteligência Artificial? Como funciona? Quais os tipos? O que significa dizer 

que o robô é capaz de aprender? Em que contextos pode ser utilizada? 

 

1.2. Qual a aplicação da Inteligência artificial na área médica? Quais são as soluções médicas 

propostas? Quais são os atores envolvidos? 

 

1.3. Quais são os principais desenvolvedores dos mecanismos de inteligência artificial na 

área médica? Quais seus modelos de negócio? 

 

1.4. Quais são os mecanismos contratuais adotados nos serviços médicos que utilizam 

inteligência artificial? Quais as peculiaridades dos contratos celebrados?  

 

[Q2] Referencial teórico normativo (direito aplicável e reflexão jurídica) 

 

2.1. Qual a legislação aplicável ao uso de inteligência artificial? 

 

2.2. - Qual a legislação aplicável ao uso de inteligência artificial na área médica? Existe 

regulamentação atual por entidades de classe? 

 

2.3. Qual o regime jurídico do contrato de prestação de serviços médicos? O uso de 

inteligência artificial modifica o regime jurídico básico? 

 



2.4.  Qual o regime jurídico estabelecido entre a empresa desenvolvedora e o médico?  

 

[Q3]  Abordagem analítica (formulação de juízos críticos e estratégicos) 

 

3.1. – Quais são os riscos jurídicos associados ao uso de inteligência artificial na área médica? 

Quais são os principais problemas jurídicos enfrentados?  

 

3.2. – Os mecanismos contratuais utilizados são suficientes para a correta alocação de riscos da 

desenvolvedora? 

 

3.3. - Como essas questões podem ser tratadas no contrato formulado entre desenvolvedora e o 

médico?  

 

3.4. - O Código Civil e as normas regulamentares são suficientes para a análise do tema? 

 

3.5. - Como estabelecer os limites de responsabilidade civil entre a desenvolvedora e o médico? 

 

[Q]  Conclusão Propositiva (recomendação de conduta ou ação prática) 

 

4.1. – Quais as recomendações jurídicas que poderiam ser adotadas pelas desenvolvedoras de 

soluções de inteligência artificial?  

 

4.2. – Quais são as estruturas contratuais mais recomendadas?  

 

4.3. – A Regulamentação é o caminho mais eficiente? Quais os possíveis caminhos que 

poderiam ser adotados pelas normas regulamentares?  

 

 4. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto 

 

 4.1. – Relevância prática 

 

 O trabalho que se propõe possui enorme relevância prática, em razão do aumento 

exponencial da aplicação dos mecanismos de Inteligência Artificial na medicina e do uso dos 

métodos de aprendizagem de máquina (machine learning). Existem diversas empresas que 



propõe soluções concretas e efetivas de inteligência artificial. Objetivamos analisar seus 

instrumentos contratuais, propondo melhorias jurídicas para o desenvolvimento sustentável do 

modelo de negócio.  

 

 Entendemos que os mecanismos contratuais hoje existentes não são suficientes para a 

proteção das desenvolvedoras. E, evidentemente, a falta de mecanismos contratuais 

equilibrados implicará, por consequência, em indefinições de responsabilidade contratual nas 

situações de inadimplemento.  

 

 A relevância prática do presente está, justamente, na insuficiência dos modelos 

contratuais aos novos modelos de negócio, cujas recomendações de conduta serão tratadas no 

trabalho.  

 

 Quando pensamos em inteligência artificial, temos como pontos de atenção (i) novos 

tipos contratuais (ii) imputação e limites de responsabilidade civil (iii) alocação de riscos.  

 

 4.2 - caráter inovador 

 

 Por inteligência artificial, não estamos tratando dos robôs que executam tarefas 

repetitivas (como os robôs de automação industrial), mas de mecanismos capazes de tomar 

decisões autônomas. As máquinas dotadas de inteligência artificial (IA) são capazes de 

"aprender" a partir da informação que são programadas, e usar este “conhecimento” para tomar 

decisões em casos semelhantes. Há verdadeira capacidade de aprendizado dos computadores 

(machine learning), o que pode garantir autonomia no desempenho das mais diversas tarefas.  

 

 4.3. potencial de impacto 

 

 A tecnologia de inteligência artificial vem sendo usada em diversos setores da 

economia, sem que haja legislação clara e específica a respeito. Podemos citar, como exemplo, 

(a) os serviços financeiros - Bancos usam tecnologias de machine learning para identificar 

oportunidades de investimento e prevenir fraudes (b) vendas (sites que recomendam produtos 

e serviços com base no histórico de compra dos clientes) (c) transporte (através de aplicações 

de rotas mais eficientes).  

 



 Por fim, podemos citar o caso da medicina – foco maior do presente trabalho -, que 

utiliza os mecanismos de inteligência artificial para (a) realização de diagnósticos, através de 

comparação da base de dados de pacientes (b) auxílio em cirurgias, mediante avaliações pré-

operatórias para orientar os movimentos do médico durante a cirurgia (c) tratamento (d) 

exames, dentre outras aplicações.  

 

 O impacto do presente trabalho será analisar os modelos contratuais atualmente 

adotados e propor melhorias de forma a garantir segurança jurídica aos modelos de negócio das 

desenvolvedoras.  

 

 5. - Familiaridade com objeto da pesquisa 

  

 A familiaridade com a pesquisa advém da atividade profissional relacionada ao tema, já 

que, na qualidade de advogado, pude ter contato e assessorar juridicamente diversas start-ups 

que estão em fase atual de desenvolvimento de ferramentas para área médica. Acompanhar o 

trabalho de desenvolvimento e descrever ferramentas contratuais equilibradas será o maior 

desafio do presente trabalho.  
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