Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Inteligencia Artificial: governanca e aspectos juridicos

Formato do workshop
mesa_redonda

Estado do/a proponente
rio_de_janeiro

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
Setor do/a co-proponente
Nome do/a palestrante do setor governamental
Miriam Wimmer

Genero do/a palestrante do setor governamental
feminino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Inovacoes e Telecomunicacoes

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Doutora em Politicas de Comunicacao e Cultura pela Faculdade de Comunicacao da UNB e
Mestre em Direito Publico pela UERJ. E servidora publica desde 2007, integrante da carreira
de Especialista em Regulacao de Servicos Publicos de Telecomunicacoes da Anatel. E
atualmente Diretora de Politicas e Programas Setoriais em TIC, na Secretaria de Politica de
Informatica do MCTIC.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
nao

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Marcel Leonardi

Genero do/a palestrante do setor empresarial
masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Google Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Marcel Leonardi e Professor da FGV Direito SP e Conselheiro Senior de Politicas Publicas
do Google no Brasil. Bacharel, Mestre e Doutor em Direito pela USP, com pos-doutorado
pela Berkeley Law. Possui certificacoes em Privacidade Europeia e em Privacidade dos EUA
pela International Association of Privacy Professionals - IAPP. Autor de "Responsabilidade
Civil dos Provedores de Servicos de Internet"

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
nao

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Celina Bottino

Genero do/a palestrante do terceiro setor
feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS Rio)

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Diretora do ITS Rio. Graduada em direito pela PUC-Rio, mestre em direitos humanos pela
Universidade de Harvard. Especialista em direitos humanos e tecnologia. Foi pesquisadora
da Human Rights Watch em Nova York. Supervisora da Clinica de Direitos Humanos da
FGV Direito-Rio. Foi consultora da Clinica de Direitos Humanos de Harvard e pesquisadora
do ISER.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Danilo Doneda

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
parana

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Instituto Brasiliense de Direito Publico - IDP

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Bacharel em Direito pela UFPR. Mestre e Doutor em Direito Civil pela UERJ. Especialista em
temas de protecao de dados e privacidade. Foi Coordenador-Geral de Estudos e
Monitoramento de Mercado da Senacon/MJ e consultor pelo Programa das Nacoes Unidas
para o Desenvolvimento na mesma Secretaria. E professor no mestrado em direito do IDP.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima
Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
A Inteligencia Artificial (IA) e outras tecnologias relacionadas comecaram a moldar e afetar
as principais areas da nossa sociedade que esta cada vez mais conectada. Areas como
transporte, industria, saude, educacao e sistema de justica podem ser profundamente
impactadas pelo desenvolvimento da inteligencia artificial. A promessa de tecnologias
baseadas em IA e enorme e os beneficios variam de ganhos de eficiencia a melhorias sem
precedentes de qualidade de vida. Os desafios e os potenciais riscos sao igualmente
significativos para os trabalhadores, desenvolvedores, empresas e governos, e a sociedade
como um todo. Estamos apenas comecando a entender os desafios eticos, legais e
regulatorios associados a IA, para poder identificar como desenvolver modelos e respostas
de governanca apropriados. Qual o papel do direito na regulacao do desenvolvimento de IA?
O que podemos esperar do sistema legal enquanto lidamos com os riscos e os beneficios
das aplicacoes baseadas em IA, em se tratando de questoes como: responsabilidade civil,
direitos autorais de obras produzidas por IA e a protecao de dados pessoais que sao os
insumos fundamentais para a aplicacao de IA? Qual e a relevancia de uma lei vis-a-vis uma
tecnologia poderosa, como IA? Essa mesa redonda tem por objetivo enderecar essas

questoes e refletir como o direito, dentre outras formas de governanca pode ser usado no
esforco de lidar com a natureza multifacetada das aplicacoes de IA.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
O desenvolvimento de inteligencia artificial esta articulado com a tutela de uma serie de
direitos fundamentais, previstos em documentos internacionais e nacionais que abordam a
governanca e a regulacao da Internet. Nesse sentido, ao debater como o desenvolvimento
de IA se relaciona com a protecao da privacidade, o exercicio da liberdade de expressao e
demais direitos humanos, o tema esta em linha com o primeiro principio do Decalogo do CGI
(Resolucao 03/2009) e com outros textos que procuram articular um ambiente de
desenvolvimento tecnologico que possa respeitar e impulsionar esses direitos. Na mesma
direcao vai o Marco Civil da Internet, em seus artigos 2 e 3, alem do artigo 7. Um
desenvolvimento de IA sem que se faca uma necessaria reflexao juridica apenas aumentara
o descompasso entre a pratica do Direito e o futuro de tecnologias que impactarao
diretamente a vida das pessoas. Nao por outro motivo os organizadores desse debate
tambem apresentarao o tema no IGF, em Genebra, em workshop proprio ja aprovado.
Gostariamos assim de levar as conclusoes do debate no Forum para o nosso Workshop em
Genebra.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Os debatedores serao convidados previamente para preparar as suas intervencoes iniciais a
partir de duas perguntas norteadoras, feitas pelo moderador da mesa-redonda. A partir
desse ponto sera franqueado o debate com a audiencia, sendo reservado um espaco para
comentarios finais feitos pelos participantes luz dos debates anteriores. Pretendemos que a
mesa redonda seja o mais interativa possivel.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Por se tratar de uma mesa redonda, sera incentivado o debate entre os convidados e os
demais participantes do debate. Nos planejamos permitir tempo suficiente para interacao e
receberemos perguntas por meio de canal de transmissao ao vivo criado especialmente para
o evento, aumentando assim as possibilidades de participacao remota. Antes do evento
vamos anunciar a realizacao da mesa em nossos canais de comunicacao como forma de
garantir que teremos nao apenas um bom publico presencial, mas tambem uma participacao
remota interessada no debate.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Espera-se, que a partir deste debate, os participantes possam reconhecer os desafios que o
desenvolvimento de IA apresenta para a esfera juridica mas que o Direito sera apenas mais
ferramenta para pensar e lidar com esse fenomeno. Sistemas de governanca e de
desenvolvimento de IA devem ser multisetoriais e multidisciplinares tanto para evitar
resultados negativos (como discriminacao por decisao algoritmica e violacao a dados
pessoais) quanto para ser inclusivo.

Nome do/a moderador/a
Carlos Affonso Pereira de Souza

Genero do/a moderador/a
masculino

Estado do/a moderador
rio_de_janeiro

Email do/a moderador/a
caff@itsrio.org

Organizacao do/a moderador/a
ITS Rio

Mini-biografia do/a moderador/a
Diretor do ITS Rio. Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj). Professor da Faculdade de Direito da UERJ. Pesquisador afiliado ao
Information Society Project, da Faculdade de Direito da Universidade de Yale.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a relator/a
Chiara de Teffe

Genero do/a relator/a

feminino

Estado do/a relator/a
rio_de_janeiro

Email do/a relator/a
chiaradeteffe@itsrio.org

Organizacao do/a relator/a
ITS Rio

Mini-biografia do/a relator
Doutoranda em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em
Direito Civil pela Uerj, tendo sido aprovada com distincao e louvor. Grau obtido por meio da
defesa da dissertacao intitulada "A tutela da imagem da pessoa humana na internet: da
identificacao do dano a sua compensacao".

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

