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Expectativa 

 

Questão 1 
Os dois artistas suíços queriam mostrar a facilidade/simplicidade do acesso aos mercados ilegais 

da Web, mas também levantar a questão da responsabilidade dos robôs inteligentes.  

[De fato, quem incriminar pela compra da droga (dez comprimidos de ecstasy) e dos produtos 

falsificados (jeans Diesel e uma bolsa da Vuitton)? Os dois artistas, que lançaram essa busca 

aleatória sem saber o que o robô ia comprar? Ou o software que comandou essas operações 

ilegais?] 
 
 

Questão 2 
O porta-voz da polícia suíça, que mandou apreender e destruir o ecstasy, declarou que não 

perseguiria os dois artistas, pois a droga não se destinava a ser consumida nem vendida, e 

porque eles não sabiam o quem o “shopper” ia comprar. Quanto ao robô, ele não foi incriminado.  

O professor Ryan Calo, por sua vez, considera que os dois artistas, esperando “deliberadamente” 

que o robô encontrasse mercadorias ilegais na Web profunda, são responsáveis pelos atos 

ilícitos cometidos. Segundo ele/A seu ver, eles manifestaram uma “intenção” culposa. Sobre a 

responsabilidade do robô, Ryan Calo confessa certa perplexidade. Hoje o direito distingue 

claramente uma máquina – objeto sem intencionalidade – de uma pessoa – sujeito responsável. 

ora, com a emergência de uma robótica dotada de IA (Inteligência Artificial) e autonomia, essas 

duas noções, reconhece ele, se amalgamam. 
 

 

Questão 3 

O Thorac-25 é um aparelho de radioterapia contra o câncer manipulado/comandado por 

computador. Entre 1985 e 1987, no Canadá e nos Estados Unidos, ele esteve associado a pelo 

menos seis acidentes/dramas, quatro deles mortais, durante os quais os pacientes receberam 

doses maciças de radiação. A justiça e a perícia concluíram que uma série de “acidentes” 

ocorreram devido a disfunções informáticas. Embora vários erros humanos tenham sido 

apontados, o software do Therac-25 é que foi incriminado. 
 

 

Questão 4 
Segundo Helen Nissenbaun, o problema da multirresponsabilidade torna -se mais complexo com a 

chegada dos robôs inteligentes: a maioria dos softwares foram concebidos e fabricados por 

“diversas empresas, agências ou mesmo universidades – corresponsáveis possíveis em caso de 

mau funcionamento. 

Por outro lado, os sistemas informáticos são construídos a partir de “vár ios segmentos e 

módulos” que podem provir/ser provenientes de diferentes equipes.  

Além disso, certos programas “incluem por vezes versões de códigos anteriores” 

imaginadas/idealizadas por outras pessoas – gerando “incompatibilidades imprevisíveis quando 

eles [aqueles segmentos e módulos] são montados. Essa multiplicação dos fabricantes e das 

funções técnicas torna muito difícil/dificulta muito a atribuição das responsabilidades.  

 

 

Questão 5 
Se estamos habituados a responsabilizar por um delito uma única pes soa – aquela que, 

idealmente/no melhor dos casos, levanta a mão para se denunciar –, é sempre difícil determinar 

as responsabilidades pessoais por uma tragédia/um drama ou por um acidente quando se lida 

com um coletivo: uma grande empresa dirigida por uma estrutura colegiada, uma administração 

pública ou militar presidida/conduzida por um conselho, nas quais/onde as decisões são tomadas 

por maioria, implicando certos/alguns dirigentes mais do que outros, à frente de uma longa 

cadeia de responsabilidades.  


