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RESUMO 
 

Nos últimos anos passamos por diversas evoluções no âmbito digital, uma delas que o projeto visa destacar 
é no ramo da Inteligência Artificial. Tal sistema ainda é pouco usado em âmbito nacional, entretanto em 
alguns países essas técnicas estão mais avançadas e já ajudam em alguns casos até a prevenir crimes. Em 
vários países já se utiliza AI para solução e até prevenção de crimes digitais ou não, através de 
combinações de informações. A principal dificuldade do âmbito jurídico é responsabilizar alguém nos casos 
em que o próprio sistema comete erro sozinho sem a intervenção humana, alguns doutrinadores afirmam 
ser de responsabilidade da pessoa jurídica, empresa responsável pelo software. O objetivo do trabalho é 
discorrer sobre o atual uso da Inteligência Artificial no mundo e no Brasil, analisar o uso desse sistema na 
solução de crimes e a responsabilidade criminal nos casos de erro do sistema. Será utilizado o método 
teórico, que consiste na pesquisa de obras, artigos e documentos eletrônicos que tratem do tema. O projeto 
visa propor soluções para as dificuldades enfrentadas pelos juristas se tratando da solução e prevenção de 
crimes através do uso de IA e a responsabilidade criminal no caso de erro do sistema. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A inteligência artificial surgiu como ramo de pesquisa onde por meio de símbolos 

computacionais possam construir mecanismos e dispositivos que simulem a capacidade 
humana de pensar. Entretanto uma das principais dificuldades enfrentadas pela 
Inteligência Artificial (AI) é o fato de o computador ter capacidade de resolver problemas 
que o ser humano demoraria anos para resolver, entretanto informações simples para o 
ser humano são ignoradas por essas maquinas. 

Diversos países já usam essa tecnologia para auxiliar na atividade humana, dentre 
as atividades que tem auxilio da IA podemos citar a prevenção de crimes, tanto no meio 
digital quanto no meio analógico.  

No meio virtual podemos analisar o uso de tal tecnologia no exemplo Bélico onde 
Gilles Jacobs, pesquisador da Universidade de Grent, elaborou um algoritmo que 
identifica palavras e frases associadas ao bullyng no site de mídia social AskFM. O 
sistema consegue detectar e bloquear mais da metade dos insultos publicados.  

No meio analógico podemos citar os EUA que estão utilizando a AI na atividade 
policial e judiciária, cruzam dados, fichas criminais, definem padrões ou crimes 
semelhantes e a cada meia hora o sistema é atualizado com as últimas informações 
sobre crimes ocorridos na cidade e definem em quais regiões há maior probabilidade de 
ocorrência de crime. Esse sistema aumenta, portanto a eficiência da policia e contribui 
com a diminuição de gastos da corporação. 

Entretanto esses sistemas não são compatíveis com a ordem constitucional 
brasileira, que preconiza princípios como a presunção de não culpabilidade, 
individualização da pena e humanidade na execução penal. Desse modo a 
desumanização penal seria conflitante com a ressocialização do preso, que seria mais um 
número no sistema que analisa a situação dos detentos. Concluímos que não podemos 
aferir a periculosidade de um réu sem a análise individualizada das circunstâncias da sua 
prisão para se verificar a possibilidade, por exemplo, de concessão de liberdade 
provisória conforme artigo 312 do CPP.  
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Diante de tal realidade cabe ao judiciário lidar com algumas dificuldades que o 
desenvolvimento tecnológico trouxe ao campo jurídico. Segundo Casabona o desafio 
atual são os sistemas autônomos que permitem a autorreprogramação, muitas vezes não 
respondendo ao que foi previamente programado. Eles também são suscetíveis a falhas 
até mesmo sem interferência humana, nesse quesito fica o questionamento se os robôs 
podem ser criminalmente responsáveis.  

Cabe ao judiciário responsabilizar criminalmente alguém, entretanto a culpa é 
inerente ao ser humano. Em muitos países a responsabilidade penal para delitos 
produzidos por sistemas de IA é atribuída às pessoas jurídicas. Na opinião de Casabona 
quem deveria responder criminalmente por esse tipo de crime seriam os seres humanos 
que participaram do desenvolvimento do software de IA. 
  

2. METODOLOGIA 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho consistirá em busca ativa de obras, 
artigos em periódicos indexados e documentos eletrônicos oficiais que abordem o tema 
Inteligência artificial no combate ao crime. Após o levantamento dos dados os 
pesquisadores realizarão análise crítica para compreender a atual realidade da 
inteligência artificial no Brasil e no mundo propor soluções para as dificuldades 
enfrentadas pelos juristas no que concerne a solução e prevenção de crimes. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 
 
O projeto tem como finalidade além de analisar a atual realidade da Inteligência 

Artificial no Brasil e no mundo propor soluções para as dificuldades enfrentadas pelos 
juristas no que concerne a solução e prevenção de crimes através do uso da IA. Tal 
sistema pode ser muito benéfico para a população, entretanto o judiciário enfrenta 
dificuldades no quesito de responsabilidade criminal por atos feitos unicamente pelo 
sistema, afinal quem ira se responsabilizar. 
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