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RESUMO

Investiga-se a existência de discriminação em algoritmos de inteligência artificial e a

possibilidade da LGPD ser um instrumento normativo a fim de mitigar os vieses

discriminatórios na tomada de decisão desses sistemas. Para tanto, buscou-se primeiramente

explicar o que se entende por inteligência artificial, elucidando como funcionam suas

principais tecnologias e a relevância do big data nesta seara. Posteriormente, tendo em vista a

polissemia da palavra, fez-se necessário delimitar o conceito de discriminação abordado,

juntamente com uma análise das normativas existentes no ordenamento jurídico brasileiro que

a conceituam. Após os conceitos iniciais, explicou-se o que é um algoritmo e, então,

apresentou-se diferentes exemplos da ocorrência de discriminações nos sistemas de decisão

automatizada. Enfim, conceituou-se o que se entende por discriminação algorítmica e de quais

formas um algoritmo pode se tornar enviesado. Posteriormente, analisou-se a LGPD acerca

das garantias dos titulares de dados dispostas na legislação que ajudam a mitigar os vieses

discriminatórios nos algoritmos e, após, observou-se os limites dessas garantias. A

metodologia utilizada é exploratória e qualitativa, a partir da pesquisa bibliográfica,

utilizando-se artigos, trabalhos monográficos, documentos internacionais e dissertações de

mestrado, além de pesquisa documental, com artigos de lei e outros atos normativos.

Concluiu-se que os algoritmos de inteligência artificial não são neutros, visto que eles podem

tomar decisões discriminatórias por meio de vieses em seus sistemas. Ademais, a LGPD, além

de suscitar discussões mais aprofundadas a respeito da problemática abordada para que,

futuramente, seja possível criar-se uma regulamentação voltada para a inteligência artificial,

mostra-se um bom instrumento mitigador desses vieses a medida em que traz nos indicativos

juridicamente impostos aos desenvolvedores e empresas a obrigação de produzirem

investigações e auditorias mais profundas a fim de analisarem o verdadeiro potencial

discriminatório de seus sistemas e assegurar resultados que estejam em conformidade com a

legislação.

Palavras-chave: Discriminação - Algoritmos - Inteligência Artificial - LGPD - Decisões

automatizadas



ABSTRACT

Investigate the existence of bias in artificial intelligence algorithms and the possibility of the

LGPD being a normative instrument in order to mitigate the discriminatory bias in the

decision-making of these systems. To do so, it was sought to, first of all, explain what is

artificial intelligence, elucidating how its most important technologies work and the relevance

of big data in this area. Afterwards, due to the polysemy of the word, it became necessary to

delimit the approached concept of discriminination, along with an analysis of the existing

normatives on the brazilian legal order that conceptualize it. After the initial concepts, it was

explained what is an algorithm and, then, it was presented different examples of the

occurrence of bias in the automated decision-making systems. Finally, it was conceptualized

what is meant by algorithmic discrimination and in what ways an algorithm can become

biased. Subsequently, the LGPD was analyzed about the data subject safeguards laid out in

the legislation that help mitigate discriminatory biases in algorithms, and then the limits of

these safeguards were looked at. The methodology used is exploratory and qualitative, based

on bibliographic research, using articles, monographs, international documents, and master's

dissertations, as well as documentary research, with articles of law and other normative acts.

It was concluded that artificial intelligence algorithms are not neutral, since they can make

discriminatory decisions through biases in their systems. Furthermore, the LGPD, besides

instigating deeper discussions about the problematic approached so that, in the future, it will

be possible to create a regulamentation focused on artificial intelligence, shows itself to be a

good instrument to mitigate these biases to the extent that it brings indications legally

imposed on developers and companies the obligation to produce deeper investigations and

audits in order to analyze the true discriminatory potential of their systems and ensure results

that are in compliance with the legislation.

Keywords: Bias - Algorithms - Artificial Intelligence - LGPD - Automated Decision-Making
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1 INTRODUÇÃO

O constante avanço tecnológico da inteligência artificial que, progressivamente, toma

mais decisões por e sobre os indivíduos, traz muitas repercussões na vida de toda a sociedade

contemporânea. Essas decisões podem ter como base: gênero, raça, idade, classe social, local

de residência e outras características intrínsecas da pessoa humana. A atual dependência dos

algoritmos de inteligência artificial em bases de dados é um fenômeno que se faz relevante,

considerando que são dados principalmente relacionados às pessoas.

Nesse contexto do aumento exponencial de dados, surge o Big Data, um modelo de

computação que possibilita o processamento e interpretação de grandes quantidades de dados

em uma velocidade extraordinária. Essa revolução dos dados possibilitou o crescimento de

sistemas e aplicativos que automatizam processos utilizando a inteligência artificial (IA), e

por ajudar em vários âmbitos da sociedade a IA vem ganhando cada vez mais força, visto que

ela permite resolver problemas de alta complexidade, facilitando a automação e com isso

personalizando processos com o uso eficiente de recursos. Entretanto, para que isso seja

possível, os sistemas que utilizam da inteligência artificial não apenas obedecem a algoritmos

e sequências lógicas programáveis, como também agora eles aprendem.

O campo da Inteligência Artificial é enorme, nele existe o subcampo da Machine

Learning (ML), também chamado de aprendizado de máquina que, sendo explicada de uma

forma simplificada, faz com que os sistemas que a utilizam não apenas obedeçam aos

comandos programados, mas também aprendam com uma grande base de dados, reconheçam

padrões e tomem decisões com o mínimo de intervenção humana. Ou seja, o desempenho

melhora com a experiência e com o dataset (conjunto de dados) que vai ser construído com o

tempo.

Contudo, dependendo da base de dados que a IA tem acesso e com que é alimentada,

ela pode aprender de uma forma equivocada, distorcida da realidade da sociedade atual,

aprendendo com bases de dados tendenciosas e antiquadas, priorizando certos grupos sociais

em detrimento de outros na tomada de decisão, e portanto, reproduzir preconceitos existentes

no mundo.
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Sabe-se que existem diversos casos específicos que mostram como o uso da IA   para

automatizar processos produzem discriminações, como de raça e também de gênero. Em

resposta, o Direito, que tem por escopo a regulação da vida em sociedade, mantendo a ordem,

precisa estar sempre se atualizando e acompanhando as mudanças frenéticas que ocorrem na

sociedade contemporânea. Logo, surgiu-se a necessidade da criação de uma legislação que

protegesse um dos bens mais valiosos atualmente.

Dito isto, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) veio para

regulamentar e proteger exigindo transparência e boa-fé no tratamento de dados pessoais,

dessa forma, como dito no seu artigo primeiro, protegendo os direitos fundamentais de

liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E,

pela relevância da questão do tratamento isonômico dos dados, a Lei Geral de Proteção de

Dados (LGPD) firmou, expressamente, o princípio da não-discriminação, ipsis litteris:

“impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos”.

Ademais, no seu vigésimo artigo, a legislação atribui às pessoas naturais o direito de solicitar

a revisão de decisões tomadas com base em tratamento automatizado dos dados pessoais que

afetem de alguma forma os seus interesses ou direitos, além de, em seu artigo seguinte,

afirmar expressamente que: “Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos

pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo”.

A metodologia utilizada ao longo deste trabalho será exploratória e qualitativa, a partir

da pesquisa bibliográfica e revisão de literatura, utilizando-se artigos, trabalhos monográficos,

dissertações de mestrado e doutrinas especializadas, além de pesquisa documental, com

artigos de lei e outros atos normativos.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo geral conceituar e explicar como

funciona a discriminação algorítmica, ou viés algorítmico, no campo da Inteligência Artificial

e de que forma a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) pode atuar como um instrumento

de mitigação dos efeitos dessa discriminação na proteção e tratamento dos dados da pessoa

natural efetuado por terceiros. Para tanto, pretende-se no primeiro capítulo estabelecer o que

se entende por inteligência artificial, perpassando por uma breve análise da sua evolução

histórica desde os prelúdios até a contemporaneidade, para após, tratar brevemente sobre Big

Data e dos sub ramos da IA, como Machine Learning e Deep Learning.

No segundo capítulo, pretende-se para fins de entendimento da problemática abordada,

apontar o que se entende por discriminação, para, então, delimitá-la no ordenamento jurídico

brasileiro.
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Nessa perspectiva, o terceiro capítulo pretende-se explicar o que é um algoritmo para,

finalmente, adentrar na discussão sobre o que se entende por discriminação algorítmica, com

exemplos, elucidando suas causas e consequências de acordo com a literatura a respeito do

tema.

Após delimitar o problema: a utilização de uma base de dados tendenciosa e

algoritmos com padrões equivocados e mal testados ocasionando os vieses cognitivos

inseridos nos algoritmos de inteligência artificial, o capítulo seguinte visa abordar de que

formas a Lei Geral de Proteção de Dados pode enfrentá-lo.

E no quarto e último capítulo, pretende-se discorrer sobre a Lei Geral de Proteção de

Dados no contexto do tema. E como ela pode vir a ser um instrumento utilizado para ajudar

na proteção e fiscalização da mitigação dos vieses discriminatórios nos algoritmos no

tratamento dos dados pessoais das pessoas naturais.

Portanto, diante de tais considerações, não se pretende trazer um aprofundamento do

tema, apenas introduzir e suscitar questionamentos acerca da temática que é de extrema

relevância e importância, impacta a todos que utilizam dessas aplicações e sistemas

automatizados, e não é abordada suficientemente.

O capítulo termina por levantar a necessidade de maiores estudos sobre a

discriminação derivada dos vieses algorítmicos e que, por mais que a LGPD seja um bom

instrumento normativo para a mitigação dos vieses cognitivos nos algoritmos de inteligência

artificial, faz-se necessária a utilização de discussões e estudos direcionados,

intersseccionando diversas áreas, tais como direito, tecnologia, ciências sociais e políticas –

mas não apenas essas – a fim de obter-se informações aprofundadas para que seja possível,

futuramente, criar regulamentações mais direcionadas e adequadas à implementação da

inteligência artificial.
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2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DELIMITAÇÃO CONCEITUAL, CONSTRUÇÃO
HISTÓRICA, TECNOLOGIAS E CARACTERÍSTICAS

Tem-se ao longo da história da humanidade diversos estudos e definições do que

entende-se por inteligência, uma das características mais importantes que diferencia a espécie

Homo Sapiens Sapiens e a fez prosperar ao longo da história do planeta Terra. De acordo com

o verbete do dicionário do Google, inteligência é a: “1. faculdade de conhecer, compreender e

aprender; 2. capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de

adaptar-se a novas situações” (INTELIGÊNCIA, 2021).

Existem diversas definições, no entanto, do que se entende por inteligência e

consciência. Destarte, não seria fácil para a comunidade de pesquisadores de IA acordarem

sobre qual é a definição de inteligência artificial. E um dos problemas em defini-la, é

justamente pela utilização da palavra “inteligência” (RUSSELL; NORVIG, 2013).

Nesse sentido também se posiciona George Luger em seu livro “Artificial

Intelligence”: “Definir o campo inteiro da inteligência artificial é semelhante ao de definir a

própria inteligência: ela é uma única faculdade ou é apenas um nome para uma coleção de

capacidades distintas e não relacionadas?” (LUGER, 2013, p.1)

Essa dificuldade de definir o que entende-se por inteligência artificial também ocorre

devido à sua constante evolução, pois, efetivamente, tem-se um conjunto de práticas e

técnicas que juntas definem esta tecnologia. De acordo com Max Tegmark (DISCOVERY

BRASIL, 2018), escritor e pesquisador da Massachusetts Institute of Technology (MIT),

pode-se, então, definir como inteligência artificial a habilidade de uma máquina/sistema de

conquistar objetivos complexos. Logo, a inteligência artificial trata-se da inteligência não

biológica.

Contudo, a definição mais apropriada para a abordagem deste trabalho é a de LUGER

(2013, p. 2), que define inteligência artificial como:
[...] a coleção de problemas e metodologias estudada pelos pesquisadores de inteligência
artificial, cujo interesse principal é encontrar um modo efetivo de entender e aplicar técnicas
inteligentes para a solução desses problemas, para o planejamento e as habilidades de
comunicação em uma ampla gama de problemas práticos

Ademais, a definição do autor reforça o argumento de que a IA, assim como toda

ciência, é um empreendimento humano e talvez seja melhor entendida nesse contexto.

Isto posto, a inteligência artificial, apesar de ser um dos campos da ciência da

computação que está em grande expansão e evidência atualmente, tem sua idealização

remontando aos tempos dos filósofos gregos, como Aristóteles.
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2.1 Evolução histórica da Inteligência Artificial até a contemporaneidade

Desde a Antiguidade, os filósofos gregos já questionavam a mente humana e o

conhecimento em um viés epistemológico. A IA foi tornada concebível justamente por eles,

que desde 400 a.C. consideravam ideias de que a mente é, de certo modo, semelhante a uma

máquina. Ela opera de acordo com o conhecimento codificado de alguma linguagem interna e

que o pensamento pode ser utilizado para escolher as ações que deverão ser executadas, inputs

e outputs (RUSSELL; NORVIG, 2013). O ser humano sempre almejou que uma máquina

fizesse o trabalho de agir e pensar como ele. Aristóteles, em Política, no Livro II (1998, p.

59), por exemplo, cogitava a ideia de uma inteligência não humana que pensasse por conta

própria e livrasse os escravos de seus afazeres.
[...] a coisa possuída é um instrumento para viver e a propriedade consiste num conjunto de
instrumentos; o escravo é uma espécie de propriedade viva e todo o ajudante é como que o
primeiro de todos os instrumentos. Se cada instrumento pudesse desempenhar a sua função a
nosso mando, ou como que antecipando-se ao que se lhe vai pedir — tal como se afirma das
estátuas de Dédalo ou dos tripés de Hefesto acerca dos quais o poeta diz “movendo-se por si
mesmas entram na assembleia dos deuses”. e se, do mesmo modo os teares tecessem sozinhos,
e se as palhetas tocassem sozinhas a cítara, então os mestres não teriam necessidade de
ajudantes nem os senhores de escravos.

Para além da filosofia, existem outras áreas que foram essenciais para que se tornasse

possível a realização da inteligência artificial, cada uma possuindo um grande volume de

estudos e materiais de anos acumulados. Dentre elas, as principais são a: lógica, matemática,

neurociência, psicologia, economia e a linguística. (LUGER, 2013).

Um dos primeiros trabalhos que envolvia a ideia de inteligência artificial foi a criação

dos neurônios artificiais e a concepção da ideia de Redes Neurais, em 1943, por Warren

McCulloch e Walter Pitts. Nele buscava-se programar o computador de uma forma que ele

possuísse a ideia de neurônios, onde cada um poderia estar “ligado” ou “desligado”, e isso

simulava a ideia sobre o funcionamento dos neurônios. Caso estivesse ligado as conexões

seriam feitas com os neurônios vizinhos que, deste modo, propagam a ativação.

Alan Turing, em 1950, lançou um artigo de imensa importância e relevância até os

dias atuais, intitulado "Computing Machinery and Intelligence", no qual ele propôs a famosa

questão “Máquinas podem pensar?”. E nesse artigo desenvolveu o que conhecemos hoje

como o Jogo da Imitação1, também chamado de Teste de Turing. Neste teste existe um

examinador, que necessariamente precisa ser um humano, e o examinado, cujo qual não se

sabe se é um humano ou uma máquina. Ambos se comunicam por um teclado e a máquina

1 Em 2014 foi lançado um filme com o mesmo nome, The Imitation Game, demonstrando as contribuições de
Alan Turing no processo de decodificação do ENIGMA, código utilizado pelos oficiais alemães na Segunda
Guerra Mundial para enviar mensagens aos submarinos, onde ele cria com outros cientistas uma máquina que
consegue analisar todas as variações possíveis deste código.
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passa no teste se o examinador afirmar que está conversando com um humano, quando na

realidade se trata de uma máquina.

Contudo, a primeira vez que utilizou-se o termo “Inteligência Artificial” foi em 1956

com John McCarthy no Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence2, que

neste workshop a definiu como “[...] a ciência e engenharia de produzir máquinas

inteligentes” e o seu princípio foi definido com esta declaração: “Cada aspecto de aprendizado

ou outra forma de inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode

ser criada para simular isso”.

A partir desta data até os anos 1970, tem-se o que é chamado de “primavera da

inteligência artificial”, onde diversas instituições governamentais e privadas investiram

fortemente na área financiando diversos estudos e pesquisas, incluindo a ARPA (Advanced

Research Projects Agency) criadora da ARPANET (Advanced Research Projects Agency

Network), considerada o embrião da Internet. Foi também neste período que surgiram os

primeiros trabalhos que buscavam reconhecer a feição de pessoas, tendo sido a base para

aplicações mais complexas que existem atualmente como as de reconhecimento facial.

Entretanto, o campo mais promissor e que mais avançou nesta época foi o de processamento

de linguagem natural, inclusive vê-se uma maior aplicação da IA nesse setor. Foi neste campo

que começou-se a fazer com que a máquina compreendesse a linguagem humana, com isso

tem-se tradutores, softwares com reconhecimento de fala, processamento de voz, dentre

muitos outros (LUGER, 2013), bem como de sistemas de aprendizagem de máquinas.

Todavia, os projetos não eram tão fáceis de pôr em prática devido às condições

tecnológicas da época. Logo no período entre os anos 1970 e 1980 teve-se o que ficou

conhecido como o “inverno da inteligência artificial”, no qual houve diversos cortes, poucos

projetos e, com o baixo investimento na área, não se ouvia falar tanto nela. Contudo no

cinema continuou-se a serem feitas diversas obras cinematográficas de ficção científica sobre

inteligência artificial3.

3 Tem-se diversos exemplos de filmes de ficção científica que corroboram com o que se pensa comumente que a
inteligência artificial deve ser. Como Metropolis (1927), 2001 - Uma Odisseia no Espaço (1968), Westworld
(1973), Blade Runner (1982), O Exterminador do Futuro 2 (1991), Matrix (1999), A.I. - Inteligência Artificial
(2001), Eu, Robô (2004) e alguns mais recentes como Ela (2013) e Ex-Machina (2015).

2 Apesar desse workshop ter criado uma identidade unificada para a área, além de uma comunidade de
pesquisadores, muitas das ideias que viriam a caracterizar a inteligência artificial já existiam. Ver Peter Stone,
Rodney Brooks, Erik Brynjolfsson, Ryan Calo, Oren Etzioni, Greg Hager, Julia Hirschberg, Shivaram
Kalyanakrishnan, Ece Kamar, Sarit Kraus, Kevin Leyton-Brown, David Parkes, William Press, AnnaLee
Saxenian, Julie Shah, Milind Tambe, and Astro Teller. "Artificial Intelligence and Life in 2030." One Hundred
Year Study on Artificial Intelligence: Report of the 2015-2016 Study Panel, Stanford University, Stanford, CA,
September 2016. Doc: http://ai100.stanford.edu/2016-report. Acesso em:  18 dez. 2020.
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Dos anos 1990 até os dias atuais, com o grande investimento na área de tecnologia,

acarretando no upgrade das condições tecnológicas, acelerando setores como os de

microprocessadores, menores e mais rápidos, e a criação de supercomputadores, a I.A. voltou

a receber bastante atenção e com a melhora tecnológica os resultados foram vistos de uma

forma mais veloz que nas décadas passadas.

Presencia-se atualmente a chamada quarta revolução industrial, termo cunhado por

Klaus Schwab (2016), que em seu livro descreve que ela teve início na virada deste século

XXI e teve a revolução digital como fundamento. Ademais, ela é caracterizada por uma

Internet muito mais móvel e global, por sensores menores e mais poderosos e pela inteligência

artificial e machine learning.

Na contemporaneidade tem-se a Inteligência Artificial atuando em diversos tipos de

aplicações, alguns exemplos desses principais aspectos são o processamento de linguagem,

vídeo e voz, este foi um dos primeiros a ser desenvolvidos. Atualmente são mundialmente

conhecidos os assistentes virtuais por voz, como Siri da Apple, Alexa da Amazon, Cortana do

Windows, Ok Google, da Google. Outrossim, tem-se a tecnologia de reconhecimento facial

difundida em vários smartphones, e não somente neles. Atualmente, governos do mundo

inteiro, incluindo o do Brasil, já utilizam câmeras de segurança com tecnologias de

reconhecimento facial. Em geral, elas são empregadas nas áreas de segurança pública,

transporte e controle de fronteiras, segundo levantamento, em 2019, feito pelo Instituto

Igarapé (AGÊNCIA BRASIL, 2019).

Outro aspecto de utilização de aplicações com I.A. são os carros autônomos. Esse é

um dos mais complexos da I.A., visto que ele requer uma combinação de várias técnicas

utilizadas. Desde avaliar a rota mais conveniente do ponto de partida ao destino, existente nos

aplicativos como waze e google maps, necessitando-se também de uma visão computacional

em 360º com a finalidade de avaliar o ambiente externo identificando obstáculos,

conhecimento de legislações de trânsito e, a mais questionável, as questões éticas no tocante

às tomadas de decisões em detrimento de situações complexas e dinâmicas (AUTO

ESPORTE, 2017). Cada uma dessas técnicas deve trabalhar com absoluta coesão e em uma

precisão quase perfeita com o objetivo de evitar acidentes .

Como último exemplo, contudo o mais visto contemporaneamente, tem-se as

recomendações de conteúdo. A imensa parte das informações que se tem contato na internet

nos dias atuais são personalizadas. A versão impressa de um jornal possui as mesmas notícias

na primeira página, entretanto a de uma versão online é completamente diferente para cada

usuário. Os conteúdos de filmes, séries e/ou vídeos recomendados por aplicativos, tais como
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Netflix, Spotify, Youtube ou até mesmo produtos recomendados por anúncios em sites, todos

são baseados em algoritmos inteligentes que determinam o conteúdo que o usuário gostaria de

ver. A ciência de dados é importantíssima, pois este aspecto da I.A. lida diretamente com

dados, logo há necessidade de saber como obtê-los, classificá-los, tratá-los e manipulá-los de

forma a extrair informações deles, a fim de buscar recomendações cada vez mais precisas

(GEEK HUNTER, 2019).

Portanto, para utilizar-se desses diferentes aspectos da Inteligência Artificial que,

diariamente, ajudam e otimizam a vida de diversas pessoas e empresas no mundo inteiro a

automatizar processos e reduzir custos, têm-se a utilização de diferentes técnicas, como

Machine Learning e Deep Learning.

2.2 Machine Learning

Segundo a SAS4 (online), empresa Norte-Americana pioneira em Bussiness

Intelligence, Machine Learning, também chamado como Aprendizado de Máquina no Brasil,

é uma técnica de Inteligência Artificial que tem como base a ideia de que sistemas podem

aprender com dados, identificando padrões e assim tomar decisões com o mínimo de

intervenção humana.

Dessa forma, os modelos de Machine Learning procuram por padrões nos dados com

que são alimentados e tiram conclusões, da mesma forma que os seres humanos fazem ao

aprender algo novo. Como exemplo, tem-se uma criança que está aprendendo a diferenciar

animais. Os pais falam que tal animal é um “au au”. Logo a criança começa a procurar

padrões, identificando as características que está vendo: quatro patas, peludo, tem um rabo e

associando elas à informação recebida de que aquilo é um “au au”. Depois a criança ao ver

um gato pela primeira vez irá, provavelmente, chegar a conclusão após analisar e visualizar os

mesmos padrões que aquilo é um “au au”, contudo ao ser corrigida pelos pais que dizem que é

um “miau”, mais uma informação entrou no banco de dados mental da criança, ajudando-a

assim, a formar outros padrões diferenciando cachorros e gatos.

Explicado de uma maneira lúdica, é desta forma que funcionam os modelos de

Machine Learning. Eles não são explicitamente programados por pessoas para tomar essas

conclusões, mas sim são alimentados com exemplos, ou seja, um conjunto de dados, e assim,

aprendem o que concluir deles. Esta técnica minimiza de uma forma imensurável o trabalho e

os custos do desenvolvimento de um projeto ou aplicação, pois é mais fácil fornecer exemplos

do que escrever códigos.

4 Statistical Analysis System
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Os algoritmos de machine learning podem aprender de três formas: (I) de modo

supervisionado; (II) de modo não supervisionado; e (III) por reforço. No aprendizado

supervisionado, o algoritmo aprende por meio de um conjunto de dados selecionados que já

possuem classificação prévia, com o objetivo de extrair características e padrões, para criar

uma nova classificação para esse conjunto de dados. (NILSSON, 2009), tendo como resultado

um modelo que pode ser utilizado e comercializado. No segundo caso, eles não passam por

essa etapa de aprendizado, ocorre na realidade um processo de clusterização, os dados

fornecidos não são previamente classificados, logo o dever do algoritmo, nesse caso, é

encontrar padrões, similaridades ou dissimilaridades e classificar os dados de acordo com o

conjunto de características semelhantes,os agrupando, ou não. Quando são similares, ele

agrupa, e quando não, separa em clusters diferentes. (JAIN;MURTY;FLYNN, 1999). O

resultado é uma visualização do conjunto de clusters, e/ou a criação de um conjunto de regras.

No terceiro caso, ele aprende em ciclo de retroalimentação. Em primeiro lugar faz-se a

pergunta, em seguida ocorre a coleta, preparação, formatação e análise dos dados que serão

utilizados, contudo esses dados não são classificados, e assim treina-se o algoritmo. Após

essas fases, experimenta-se o sistema, com isso coleta-se o feedback e, então utiliza-se o

próprio feedback para tornar o algoritmo melhor, desta forma tem-se a cada ciclo uma melhor

precisão e performance do mesmo (NILSSON, 2009).

Apesar da Machine Learning ser bastante útil e suficiente para inúmeras aplicações e

sistemas, outras necessitavam de uma enorme quantidade de dados para poder funcionar, e

por funcionar de uma forma bastante linear, os modelos que utilizam da Machine Learning

não se mostravam bons o suficiente para tais propósitos. Com isso, outra tecnologia de

Inteligência Artificial foi desenvolvida para melhorar a precisão e desempenho de sistemas

mais complexos, o Deep Learning, também chamado de Aprendizagem Profunda.

2.3 Deep Learning

A Aprendizagem Profunda é uma subárea da Machine Learning, a primeira utiliza-se

de tecnologias mais complexas que a última, possuindo a capacidade de simular um cérebro

humano com mais fidelidade, visto que baseia-se em métodos de Redes Neurais Artificiais

que permite que modelos computacionais que a utilizem sejam compostos por várias camadas

de processamento que aprendem com os dados em múltiplos níveis de abstração (LECUN;

BENGIO; HILTON, 2015).

O que as diferencia é que, como explicado no tópico anterior, o Aprendizado de

Máquina funciona de uma forma linear, enquanto o Deep Learning se organiza e funciona em
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camadas encadeadas o que possibilita análises mais complexas e profundas com uma

quantidade maior de dados. Usualmente essas camadas são classificadas em três grupos: as de

entrada (input layer, em inglês), onde os dados são apresentados, que fazem conexões com as

camadas intermediárias ou escondidas (hidden layers, em inglês), na qual acontece a maior

parte do processamento, e, por fim, a camada de saída (output layer, em inglês), onde o

resultado final é concluído e apresentado (CARVALHO, 2000). Observa-se na imagem abaixo

uma demonstração visual de como funciona o Deep Learning:

Figura 1 – Exemplo do funcionamento de uma Rede Neural Simples e uma Rede Neural Profunda.

Fonte: Deep Learning Book (online)

Tendo-se em vista sua metodologia de análise, o Deep Learning é plenamente capaz

de processar quantidades extraordinárias de dados, ajudando o Machine Learning a aprimorar

a precisão e performance do algoritmo. Como exemplo disto, tem-se o Google Tradutor. Até

2016, a Google utilizava apenas modelos de machine learning, o que não trazia bastante

precisão, pois o algoritmo realizava as traduções por partes independentes de frases. Portanto,

em 2016, foi anunciado a criação do sistema Google Neural Machine Translation (GNMT),

que utiliza algoritmo baseado em deep learning, o que possibilitou uma melhora considerável

nas traduções, pois com um sistema mais inteligente e trabalhando de forma mais complexa,

ele busca traduzir os textos de forma mais completa e observando o contexto, ocasionando em

traduções mais precisas com o decorrer do tempo (GOOGLE AI BLOG, 2016).

Posto isso, uma das áreas que foi um fator essencial e possibilitou esse crescimento

exponencial de tecnologias e sistemas com métodos de inteligência artificial, é a do Big Data.

Essa possibilidade de um processamento de grandes quantidades de dados em uma velocidade

extraordinária é um dos principais alimentos da Inteligência Artificial.
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2.4 Big Data

De acordo com o Instituto Data Science Academy, aproximadamente 2.5 quintilhões

de novos dados são gerados todos os dias, a uma taxa sem precedentes, de fontes diversas,

como por exemplo saúde, governo, redes sociais, marketing e financeiro. Com essa enorme

quantidade de dados, atualmente, aplicam-se técnicas estatísticas e de análise de dados que,

embora existam há muitos anos, somente há poucos puderam ser potencializadas com o uso

desse grande conjunto de dados, ocasionados pelas novas tendências tecnológicas, incluindo a

Internet das Coisas (IoT), a proliferação da Computação em Nuvem e a disseminação dos

dispositivos inteligentes (OUSSOUS et al., 2017). Com isso permite-se a aplicação de

Machine Learning e Deep Learning e a realização de previsões cada vez mais precisas, o que

antes não era possível simplesmente por não existir essa imensa quantidade de dados.

Big Data, de acordo com o Ahmed Oussous et al. (2017), é um termo utilizado para

descrever o processamento e análise de um volume massivo de dados, em grande velocidade e

variedade. Logo, necessita-se de novas tecnologias e técnicas de captura, análise e

armazenamento do seu conteúdo, pois não podem ser processados utilizando-se técnicas

simples de tratamento de dados. Isso torna possível a utilização dos mesmos para melhorar a

performance na tomada de decisão, fornecendo um grande volume de informações e

descobertas, suportando e otimizando processos.

Para que essa abordagem ocorra de forma consistente no tratamento desses dados em

constante crescimento, tem-se as características principais, os 3 V’s iniciais do Big Data, que

são: Volume, Velocidade e Variedade. E logo após, surgiram outros 2 V’s: Valor e Veracidade.

No que diz respeito ao volume, é inevitável notar a imensa quantidade de dados que

são gerados diariamente no mundo. A constante interação nas redes sociais, trocas de e-mails,

imagens e vídeos postados na internet, ligações telefônicas, dados gerados em consequência

da utilização de dispositivos inteligentes conectados à internet, com esses poucos exemplos

pode-se ter uma pequena compreensão do volume de dados existentes no mundo atualmente.

No mundo contemporâneo, a velocidade é uma das características mais importantes.

As pessoas cada vez mais recebem e geram dados e informações a todo segundo (OUSSOUS

et al., 2017). Portanto, observa-se a necessidade de analisá-los em tempo real, no momento

em que eles surgem, e o Big Data possui esse potencial.

No que concerne à variedade, como apontado anteriormente, os dados são gerados de

diferentes formas, e empresas que conseguem captar essa diversidade de dados possuem uma

visão um pouco mais ampla das informações contidas no mundo que sejam mais condizentes

com a realidade, e, portanto, possuem mais vantagem em detrimento das concorrentes
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(NETTO; MORO; FERREIRA, online). Como disse o diretor de pesquisas da Google, Peter

Norvig, a companhia não possui algoritmos melhores, apenas possui mais dados.

Contudo, o dado por si só não é suficiente para agregar relevância aos negócios ou a

um sistema. Para isso o dado precisa ter valor, logo, é necessário fazer a pergunta correta no

início do processo de análise, armazenamento e tratamento, para que se possa extrair dessa

enorme quantidade de dados, informações que, de fato, gerem bons insights que sejam

efetivamente relevantes na tomada de decisão do algoritmo, ou da empresa, a depender de

onde esteja sendo utilizado.

Por fim, tem-se a veracidade que diz respeito à qualidade e à credibilidade do dado

coletado. Em um mundo onde os dados são criados por qualquer pessoa a todo momento, fake

news são espalhadas com uma grande facilidade. É extremamente relevante a importância de

checar a fonte e a veracidade dos dados que estão sendo coletados para se alimentar os

algoritmos e sistemas que o utilizarão. Por este motivo, validar e verificar a procedência dos

dados é uma etapa crucial que precisa ser bem realizada antes do processamento dos dados

(TUDOR, 2020).

Ademais, em decorrência da análise constante de dados em tempo real, os dados

devem condizer com a realidade do instante em que forem coletados, tendo em vista que

dados antigos não são considerados dados verídicos, pois não condizem mais com o momento

em que serão analisados (NETTO; MORO; FERREIRA, online).

Hoje praticamente tudo virou ou gera dados, e ter acesso a eles e saber analisá-los se

tornou essencial para qualquer segmento de negócio. Desta maneira, observa-se a extrema

importância que um algoritmo que utilize de modelos de inteligência artificial não apenas seja

alimentado com um grande volume de dados em tempo real, mas também, que esses dados

sejam diversificados, verdadeiros, ou seja, condizentes com a realidade que irá ser analisado,

para que dessa forma ele obtenha o melhor valor possível na tomada de decisão que irá

realizar.
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3 A DISCRIMINAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Primordialmente, para fins de entendimento da problemática abordada, faz-se

imprescindível determinar conceitualmente o que entende-se por discriminação para, então,

delimitá-la dentro ordenamento jurídico brasileiro.

3.1 O conceito de discriminação

A palavra discriminação possui uma diversidade de significados, contudo um sentido

específico é mais relevante no mundo contemporâneo, adquirindo conotações negativas, na

medida em que sugere um tratamento intencional realizado de forma arbitrátria. (MOREIRA,

2017). De acordo com Adilson José Moreira (2017, p. 27), “[...] ela indica que uma pessoa

impõe a outra um tratamento desvantajoso a partir de um julgamento moral negativo.”

A sociedade costuma utilizar como sinônimos discriminação e preconceito, faz-se

necessário, então, salientar que as palavras possuem conceitos distintos. (WHITLEY JR;

KITE, 2010).

O preconceito não necessariamente pressupõe o ato de tratar diferentemente alguém,

ele constitui apenas uma “pré-concepção” formada na mente sobre uma pessoa (GELEDÉS,

2015). Ele é caracterizado por reações automáticas que estão fundamentadas em

generalizações e classificações baseadas nos poucos dados que o indivíduo possui sobre as

pessoas que ele acredita serem diferentes (MOREIRA, 2017). Nesse mesmo sentido afirmam

Whitley Jr. e Mary Kite (2010, p. 11-12):
O preconceito é uma atitude dirigida às pessoas porque elas são membros de um
grupo social específico. Atitudes são consideradas avaliações de todo um grupo
social ou de indivíduos porque eles são membros desse grupo; [...] as avaliações
partem de reações à categoria social geral. Como vimos com as crenças
estereotipadas, pessoas podem ter atitudes negativas e positivas em relação a um
grupo social. No entanto, talvez porque associações positivas criem relativamente
menos problemas, o lado negativo do preconceito é o que tem capturado a
imaginação de cientistas sociais e leigos. [...] Mesmo as pessoas que se consideram
isentas de preconceito podem nutrir atitudes negativas em relação a grupos sociais
sem ter consciência disso. [...] As pessoas que se sentem assim não querem ser
preconceituosas, têm valores igualitários e se envergonham ao saber de seus
preconceitos. No entanto, eles acabaram absorvendo um grau de preconceito da
cultura muitas vezes desigual em que cresceram e viveram.5

5 Tradução livre. “Prejudice is an attitude directed toward people because they are members of a specific social
group. Attitudes are considered to be evaluations of an entire social group or of individuals because they are
members of that group; [...] the evaluations stem from reactions to the general social category. As we saw with
stereotypic beliefs, people can hold both negative and positive attitudes toward a social group. However, perhaps
because positive associations create relatively fewer problems, the dark side of prejudice is what has captured the
imagination of social scientists and lay people alike. [...] Even people who consider themselves to be
unprejudiced can harbor negative attitudes toward social groups without being aware of it. [...] People who feel
this way do not want to be prejudiced, hold egalitarian values, and feel ashamed when they become aware of
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Importante observar que essas classificações e generalizações são elementos básicos

do funcionamento do psiquismo humano (SOUZA; ANDRADA, 2013). A mente humana

sempre procura criar coerência entre os diversos dados que absorvemos diariamente, e isso

ocorre por meio da identificação de elementos comuns entre eles, ou seja, padrões. E esse

conhecimento formado será utilizado posteriormente quando for deparar-se com diversas

situações semelhantes. (MOREIRA, 2017).

Isso exposto, a discriminação é a concretização dessa forma de pensamento. Pode-se,

então, afirmar que a discriminação é originada de um preconceito (GELEDÉS, 2015).

Segundo Whitley Jr. e Mary Kite (2010, p. 12): “[...]discriminação, que consiste em

tratar as pessoas de maneira diferente das outras com base principalmente a pertença a um

grupo social.”6

Da mesma forma que o preconceito possui um efeito positivo e negativo, a

discriminação também. O Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de

Preceito Fundamental No. 186 (2012) tendo como ministro relator Ricardo Lewandowski, fez

uma diferenciação relevante e importante entre discriminação positiva e negativa na discussão

sobre a constitucionalidade de programas de ações afirmativas:
Cumpre afastar, para os fins dessa discussão, o conceito biológico de raça para
enfrentar a discriminação social baseada nesse critério, porquanto se trata de um
conceito histórico-cultural, artificialmente construído, para justificar a discriminação
ou, até mesmo, a dominação exercida por alguns indivíduos sobre certos grupos
sociais, maliciosamente reputados inferiores. Ora, tal como os constituintes de 1988
qualificaram de inafiançável o crime de racismo, com o escopo de impedir a
discriminação negativa de determinados grupos de pessoas, partindo do conceito
de raça, não como fato biológico, mas enquanto categoria histórico-social, assim
também é possível empregar essa mesma lógica para autorizar a utilização, pelo
Estado, da discriminação positiva com vistas a estimular a inclusão social de
grupos tradicionalmente excluídos. (BRASIL, STF, ADPF 186, p. 65, grifo no
original)

Ademais, o ministro relator reconheceu que diferentes grupos raciais estão em

situações fundamentalmente desiguais. Não se pode, portanto, partir da exigência de

tratamento simétrico para tratar uma questão dessa natureza. (BRASIL, 2012).

Nessa perspectiva, Adilson José Moreira define o que entende-se por discriminação

positiva:
A discriminação positiva pode ser distinguida da discriminação negativa porque ela
cria uma vantagem temporária ou permanente para membros de um determinado
grupo que possuem uma história de desvantagem ou que estão em uma situação de
vulnerabilidade. Procura-se atingir um objetivo legalmente e moralmente justificado

6 Tradução livre. “ [...]discrimination, which consists of treating people differently from others based primarily
on membership in a social group”.

their prejudices. They have nonetheless absorbed a degree of prejudice from the often nonegalitarian culture in
which they have grown up and lived”.
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que é a melhoria de condições de vida de grupos sociais. Assim, a discriminação
positiva tem a finalidade de reverter os processos de marginalização que promovem
a estratificação social ao longo de várias gerações ou então proteger certas classes de
pessoas que possuem ou estão em uma condição específica. (MOREIRA, 2017, p.
31)

Neste trabalho, no entanto, aborda-se a discriminação na sua forma negativa, cuja

forma é mais prejudicial, pois causa danos para determinada pessoa ou grupo de pessoas,

ferindo sua dignidade. Por isso, as literaturas sobre discriminação versam mais sobre seus

efeitos negativos.

Entende-se por discriminação negativa um tratamento que viola o princípio da

isonomia formal, segundo o qual todas as pessoas devem ser igualmente respeitadas e

tratadas. Ocorre quando alguém trata outra pessoa de forma arbitrária e intencionada,

arbitrária por ser frequentemente motivada por estigmas sociais e intencionada pois procuram

afirmar a suposta inferioridade de um grupo, mantendo assim o status privilegiado dos

membros dos segmentos majoritários. (MOREIRA, 2017).

Adilson J. Moreira (2017), complementa sua definição ressaltando a existência de

alguns elementos presentes na forma negativa, sendo eles: (I) a intenção de motivar um

tratamento desfavorável; (II) a comparação entre os indivíduos e, como consequência, a

identificação em determinados grupos; (III) a desvantagem a ser produzida, com o objetivo de

manter os privilégios de determinados grupos; e (IV) o estigma, como exemplo têm-se os

estereótipos culturais que mantêm a subvaloração de determinados grupos.

Conquanto, faz-se necessário ressaltar que tais elementos não são indispensáveis para

a configuração de um ato discriminatório. Na contemporaneidade, a maior parte das práticas

discriminatórias não são realizadas explicitamente. (RIOS; SILVA, 2015). A discriminação

pode ocorrer em dois cenários, portanto, diferencia-se os conceitos de discriminação direta e

indireta.

A discriminação direta é a aquela em que há intenção de causar um tratamento

desvantajoso a alguém. Partindo da tradição norte-americana, é quando ela tem como base

critérios como raça, gênero, sexualidade, religião para negar direitos a esses grupos. Como

exemplo, leis que proibiam a circulação de negros em determinadas áreas é um claro exemplo

de discriminação direta. Ademais, soma-se a isso o elemento, já mencionado, do intuito

discriminatório. (JOTA, 2017).

No que diz respeito à discriminação indireta, ela ocorre de uma maneira

aparentemente neutra e não intencional, nas palavras do Ministro Edson Fachin: “[...]
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[mesmo] desprovida dessa intencionalidade [discriminatória], produz impactos

desproporcionais a determinadas pessoas ou grupos sociais.” (BRASIL, STF, ADI 5543, p.

43).

A referida Ação de Declaração de Inconstitucionalidade declarou a

inconstitucionalidade da Portaria n. 158/2016 do Ministério da Saúde e da Resolução da

Diretoria Colegiada (RDC) 34/2014, da Anvisa, que proibiam a doação de sangue de

“homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as parceiras sexuais destes nos

12 meses antecedentes". No voto, o ministro diz,
A análise aqui realizada se robustece justamente a partir da Teoria do Impacto
Desproporcional, emergida nos Estados Unidos após o fim das políticas raciais
segregacionistas. Nas palavras do eminente Min. Joaquim Barbosa, o impacto
desproporcional pode ser definido como “Toda e qualquer prática empresarial,
política governamental ou semigovernamental, de cunho legislativo ou
administrativo, ainda que não provida de intenção discriminatória no momento de
sua concepção, deve ser condenada por violação ao princípio constitucional da
igualdade material se, em consequência de sua aplicação, resultarem efeitos nocivos
de sua incidência especialmente desproporcional sobre certas categorias de
indivíduos ”. (GOMES, Joaquim Barbosa. Ação Afirmativa e Princípio
Constitucional da Igualdade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 24).

(BRASIL, STF, ADI 5543, p. 43, grifos no original)

A discriminação indireta, desse modo, possui o objetivo de responsabilização pelos

danos causados ao dar relevância ao efeito da discriminação e não a intenção do sujeito para

sua caracterização.

Feita a delimitação conceitual e análise a respeito do conceito de discriminação,

passa-se agora a discorrer como o ordenamento jurídico brasileiro conceitua discriminação.

3.2 A discriminação no ordenamento jurídico brasileiro

A discriminação no ordenamento jurídico brasileiro é versada em disposições

constitucionais, tratados internacionais devidamente ratificados e incorporados, bem como em

legislações infraconstitucionais.

No Texto Constitucional, afirma-se no artigo 3º, inciso IV que “promover o bem de

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de

discriminação” é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O artigo

5º traz em seu caput o princípio da isonomia que estabelece a igualdade sem distinção de

qualquer natureza de todos que residam no território brasileiro e garante, dentre outros

preceitos, o da igualdade. O mesmo artigo afirma a igualdade entre homens e mulheres,

estabelece a punição de qualquer tipo de discriminação que atente os direitos e liberdades
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fundamentais e constitui do racismo como crime inanfiançável e imprescritível, nos incisos I,

LVI e LVII, respectivamente.

No que concerne ao artigo 7º, que versa sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e

rurais, o inciso XXXI proíbe qualquer discriminação no que diz respeito ao salário e critérios

de admissão de trabalhadores portadores de deficiência.

O artigo 227, no caput, assegura que é dever da família, do Estado e da sociedade

proteger a criança e o adolescente de toda forma de discriminação. No parágrafo 1º, inciso II

estabelece a criação de programas de prevenção e atendimento para pessoas com deficiência,

bem como integração social de jovens com deficiência eliminando todas as formas de

discriminação.

Observa-se, no entanto, que embora a Constituição Federal de 1988 trate da

discriminação em vários dispositivos, ela não traz uma definição da mesma. Contudo, pode-se

depreender o conceito de discriminação por tratados internacionais incorporados ao

ordenamento jurídico brasileiro, bem como por legislações infraconstitucionais. (MOREIRA,

2017).

Aborda-se primordialmente as definições contidas nos tratados. São eles: a

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, a

Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (RIOS; SILVA, 2015) e a

Convenção sobre Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação.

O Decreto nº 65.810/1969, que promulgou a Convenção Internacional sobre a

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial a define como:
1. Nesta Convenção, a expressão “discriminação racial” significará qualquer
distinção, exclusão restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência
ou origem nacional ou etnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o
reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de condição),
de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico,
social, cultural ou em qualquer outro dominio de vida pública. [grifou-se]

O Decreto nº 4.377/2002, que promulgou a Convenção sobre a Eliminação de todas as

Formas de Discriminação contra a Mulher, define no seu artigo 1º como:
Para os fins da presente Convenção, a expressão "discriminação contra a mulher"
significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela
mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e
da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. [grifou-se]
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O Decreto nº 6.949/2009 que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, no seu artigo 2º diz que:
“Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação,
exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir
ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer
outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação
razoável; [grifou-se]

O Decreto nº 10.088/2019, que revogou o Decreto 62.150/68, promulga a Convenção

nº 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata sobre a Discriminação em

Matéria de Emprego e Ocupação, a compreende no seu artigo 1º como:
a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião,
opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito
destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de
emprego ou profissão;
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir
ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou
profissão que poderá ser especificada pelo Membro interessado depois de
consultadas as organizações representativas de empregadores e trabalhadores,
quando estas existam, e outros organismos adequados. [grifou-se]

Os legisladores e doutrinadores compreendem a discriminação fundamentalmente na

sua forma direta. (MOREIRA, 2017). Contudo, apesar da prevalência desse entendimento,

observa-se que os tratados, decisões do Supremo Tribunal Federal e algumas legislações

infraconstitucionais brasileiras abordam e reconhecem a discriminação indireta quando

tipificam o “efeito de prejudicar”. É o caso também, por exemplo, da Lei nº 13.146, de 6 julho

de 2015, conhecida como “Estatuto da Pessoa com Deficiência”, quando a define no seu

artigo 4º, parágrafo primeiro:
Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção,
restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de
prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. [grifou-se]

Têm-se outros exemplos de normas jurídicas infraconstitucionais que pretendem

prevenir ou punir práticas discriminatórias, como a Lei nº. 8842 de 4 de janeiro de 1994

(Estatuto do Idoso) e a Lei nº 12.228 de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial).

(MOREIRA, 2017). Bem como da Lei nº 8.029/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),

a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e a Lei nº 7.716/1989 (que define os crimes

resultantes de preconceito de raça ou de cor).
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Constata-se que, embora as definições não sejam rigorosamente iguais, alguns

elementos como: “distinção”, “exclusão”, “restrição” ou “preferências baseadas em”, estão

contidas em todas, diferenciando-se apenas os critérios a serem protegidos em cada tratado.

Nessa lógica, de acordo com Roger Raupp Rios e Silva (2017, online), o conceito de

discriminação vigente no ordenamento jurídico brasileiro pode ser unificado como:
[...] qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha o propósito ou o
efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de
igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos econômico,
social, cultural ou em qualquer campo da vida pública.

Ademais, eles acrescentam uma lista de critérios proibidos de discriminação, cujo

papel é notar formas específicas historicamente experienciadas de discriminação. São eles:

“[...] a enumeração de fatores proibidos de discriminação, como gênero, raça e etnia, religião,

orientação sexual, deficiência e idade” (RIOS; SILVA, 2017, online).

Nesse sentido, faz-se importante salientar que a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de

Proteção de Dados Pessoais – LGPD) traz o conceito de dados pessoais sensíveis no artigo 5º,

inciso II:
[...] dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a
uma pessoa natural.

A lei firmou ainda, expressamente, o princípio da não-discriminação, ipsis litteris:

“[...] impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou

abusivos”, tema oportunamente abordado, tendo em vista que a LGPD se faz relevante nesse

estudo por versar sobre questões discriminatórias no tratamento de dados pessoais. No

entanto, passa-se agora à discussão sobre algoritmos e discriminação algorítmica.
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4 A OCORRÊNCIA DA DISCRIMINAÇÃO NOS ALGORITMOS DE
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Antes de adentrar-se na discussão sobre o que entende-se por discriminação

algorítima, com exemplos, suas causas e consequências, deve-se entender o que é um

algoritmo.

4.1 Notas em torno dos algoritmos

Algoritmo, de uma maneira simplificada, é uma sequência de passos – comumente

chamado de “receita” – para executar-se uma tarefa ou resolver um problema. “[...] uma

sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo, sendo necessário

que os passos sejam finitos e operados sistematicamente.” (ROCKCONTENT, 2019, online).

Essa sequência de passos deve ser finita. Um exemplo clássico é uma receita de bolo, onde há

um input (os ingredientes), após, ocorre o processamento, realizado com uma sequência de

passos bem definidas, não ambíguas e finitas (modo de preparo), para por fim, obter-se o

output (o bolo pronto). A diferença é que, quando se trata de um algoritmo de inteligência

artificial, estes são muito mais complexos, além de serem capazes de tomar decisões sozinhos.

Nesse sentido, no momento atual, é possível afirmar que os algoritmos, por meio do

machine learning e deep learning, conseguem induzir premissas, isto é, construir hipóteses

com base em um determinado conjunto de dados. (SCHIPPERS, 2018). Como visto no

capítulo primeiro, esses algoritmos, alimentados com dados, podem aprender e se aprimorar

supervisionadamente ou não. Um dos grandes problemas em questão é que esse processo de

aprendizagem, quando de maneira não supervisionada, ocorre de uma forma que nem os

desenvolvedores e programadores conseguem entender como o algoritmo chegou a

determinados resultados, chamando-os de algoritmos “caixa-preta” (em inglês, black box

algorithms). Esse fato reflete uma enorme problemática, principalmente com relação ao

direito à transparência, oportunamente trabalhado. Nesse ponto de vista se posiciona o site

GoToData (2019, online):
Com seus neurônios artificiais conectados de forma a tentar mimetizar a estrutura de
um cérebro humano, é difícil acompanhar e “enxergar” o que se dá nelas. Rápidas e
complexas, elas complicam a vida de quem quer compreendê-las. Resta aos
curiosos analisar seus resultados e, por inferência, supor o processo. Daí o
motivo de muitos especialistas se posicionarem como contrários ao uso de
algoritmos caixa-preta, ou ao menos preocupados com algumas das consequências
de seu uso. [...] Se não é possível entender exatamente como o sistemas caixa-preta
funcionam e quais parâmetros utilizam, fica mais fácil duvidar deles ou perder a
confiança neles. A IBM, gigante no setor tecnológico, respondeu a essa corrente
disponibilizando na nuvem, um serviço que torna visíveis os parâmetros de IA dos
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sistemas da empresa e permite a detecção de vieses durante seu funcionamento.
Dados de um relatório7 elaborado pelo Institute for Business Value, vinculado à
corporação, mostraram que 82% das empresas observadas consideram implementar
IA em seus processos, mas delas 60% ainda têm receio quanto a questões de
responsabilidade e compliance e 63% não dispõem de recursos humanos e/ou
tecnológicos adequados para incorporar a tecnologia de forma confiável. [grifou-se]

Portanto, no tocante a essas decisões autônomas e aos algoritmos “caixas-pretas”,

nota-se um aspecto bastante problemático à medida que, contemporaneamente, eles são

utilizados para definir perfis pessoais, profissionais, de consumo e de crédito ou dos aspectos

da personalidade da pessoa natural, aliás, expressões essas que constam na Lei Geral de

Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

4.2 Exemplos de discriminação algorítmica

Nas pesquisas realizadas para este trabalho, constatou-se que Joy Buolamwini,

pesquisadora negra da MIT que atua na área de inteligência artificial relacionado ao

reconhecimento facial, foi uma das primeiras a relatar os problemas da discriminação

algorítmica. Quando estava treinando um algoritmo de análise facial, ela percebeu que ele não

conseguia detectar seu rosto, contudo a pesquisadora percebeu que quando utilizava uma

máscara branca, o algoritmo conseguiu detectá-la. (BOULAMWINI, 2016)

Este caso evidencia uma estrutura bastante problemática dos algoritmos de

inteligência artificial como um todo, a medida em que eles reproduzem preconceitos e

invisibilizam pessoas negras.

Na palestra que realizou no TED (BOULAMWINI, 2016), Joy chega a conclusão e

explica que o fato dos desenvolvedores desses algoritmos de reconhecimento facial não terem

os ensinado a identificar uma vasta gama de tons de pele e estruturas faciais fez com que esses

sistemas não reconhecesse o rosto de pessoas negras, além de ter problemas em reconhecer

rostos de pessoas asiáticas (CANCELIER, 2019). Isso acontece pois eles possuem como

padrão reconhecido um rosto caucasiano. Por essa razão ele não conseguia identificar o rosto

de Joy como um.

Atualmente, a pesquisadora se dedica a enfrentar esse viés algoritmo na machine

learning, um fenômeno que ela denomina “o olhar codificado” (BOULAMWINI, 2016), visto

que revela a necessidade de responsabilidade na codificação, conforme os algoritmos

assumem cada vez mais tomadas de decisões sobre diversos aspectos de nossas vidas.

7 Relatório disponível em: https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/enterpriseai.
Acesso em: 03 mar. 2021.

https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/enterpriseai
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No mesmo sentido, o acontecimento que inspirou a realização deste trabalho, ocorreu

em meados de 2020. Com a pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19 e a extrema

necessidade de isolamento social da população mundial, o home office e, consequentemente,

programas de reunião e chamadas de voz e vídeo tornaram-se cada vez mais utilizados e

indispensáveis na sociedade.

Dentre as diversas opções disponíveis, existe o zoom. Essa plataforma de reuniões

online possui um feature que possibilita que os usuários desfoquem o plano de fundo da tela

focando apenas no rosto da pessoa. O caso teve relevância quando um professor branco ao

realizar uma reunião por videochamada nessa plataforma com um professor negro notou que

quando este utilizava essa ferramenta, tinha a “cabeça cortada” pelo algoritmo enquanto o

dele aparecia normalmente na reunião. Pois bem, o algoritmo entendeu que o rosto do usuário

negro fazia parte do cenário de fundo. (GIZMODO, 2020)

O primeiro usuário descontente com a situação resolveu "twittar" uma captura de tela

do ocorrido falando sobre essa situação desagradável e pedindo esclarecimentos ao zoom. O

Twitter é uma rede social que possui um algoritmo de posicionamento e foco de imagens, que

foi projetado para otimizar a visualização de imagens na timeline quando ela é grande demais

e/ou está fora das proporções aceitas pela plataforma, para resolver isso, o algoritmo

automaticamente escolhe uma porção da imagem para exibir, sendo necessário clicar na

imagem para visualizá-la por completo. E ao realizar o tweet, ele percebeu que o foco da

imagem na postagem era no seu rosto. (UOL, 2021)

Nisso, vários usuários começaram a fazer publicações experimentais para testar esse

algoritmo colocando uma imagem contendo o rosto de uma pessoa branca e de várias pessoas

negras na mesma postagem, e como resultado, o algoritmo salientava a parte da imagem

contendo o rosto branco, mesmo utilizando-se diferentes variáveis, de acordo com o site

Gizmodo (2020, online): “por exemplo, o rosto branco em uma proporção menor ao rosto

negro ou cores de fundo destacando o rosto negro.”

Em resposta às postagens, o Twitter (2020, online) se pronunciou afirmando:
Fizemos uma série de testes antes de lançar o modelo e não encontramos evidências
de preconceito racial ou de gênero. Está claro que temos mais análises a fazer.
Continuaremos compartilhando nossos aprendizados e medidas, e abriremos o
código para que outros possam revisá-lo8.

8 Tradução livre. “We tested for bias before shipping the model & didn't find evidence of racial or gender bias in
our testing. But it’s clear that we’ve got more analysis to do. We'll continue to share what we learn, what actions
we take, & will open source it so others can review and replicate.”
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Sob a ótica de outro critério discriminatório, tem-se o caso do Apple Card, lançado em

2019 pela empresa Apple. Nele, algoritmos foram utilizados para calcular o limite de crédito

que seria concedido para os usuários, e com base na análise dos dados tabulados da

instituição, isto é, estruturados (TESSAROLO; MAGALHÃES, 2015), eles identificavam que

as mulheres traziam um risco financeiro maior, isso em situações idênticas em termos de

histórico de créditos e condições financeiras, homens passaram a ter limites 10 a 20 vezes

maiores que mulheres. (FORBES, 2019). No caso em questão, observa-se a aferição de perfis

de risco com base apenas em estereótipos do gênero feminino.

Uma representante em entrevista à Forbes (2019, online) disse: “Qualquer algoritmo

que intencionalmente ou não resulta em discriminação de mulheres ou de qualquer outro

grupo viola as leis de Nova York.”. Menciona-se que viola também a legislação brasileira,

tendo em vista o tratado da “Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de

Discriminação contra a Mulher”, citado no capítulo anterior.

Sob a mesma ótica, a Amazon, em 2014, desenvolveu um bot para ajudá-la no

recrutamento de candidatos a vagas de emprego. Ele tinha como base de dados o histórico dos

processos seletivos anteriores, logo o algoritmo observou os padrões nas tomadas de decisões

dos candidatos selecionados historicamente. Como o algoritmo não tem juízo de valor e, ao

observar um padrão ele irá agregá-lo automaticamente, ele percebeu que mulheres eram

menos aprovadas historicamente na empresa, logo ele começou a atribuir notas mais baixas

aos currículos que continham qualquer menção ao gênero feminino e privilegiando os

masculinos. A Amazon percebeu o enviesamento do algoritmo, tentou corrigi-lo sem sucesso,

logo resolveu encerrar o programa, pois de acordo com a empresa, não seria possível garantir

que não surgiriam outros tipos de enviesamento. (REUTERS, 2018).

Nesse caso, percebe-se a reprodução e amplificação da visão e de práticas

discriminatórias dos recrutadores que, historicamente, penalizavam as mulheres no mercado

de trabalho, trazendo uma vertente sexista dentro da discriminação algorítmica.

Outro exemplo corriqueiro é o fornecimento de CPF nas farmácias para obtenção de

descontos em produtos. A priori, essa prática aparenta ser inócua, contudo, ao aprofundar a

análise a respeito da coleta de dados, o promotor de Justiça Frederico Meinberg (G1, 2018,

online) afirma: “Existe uma verdadeira obsessão das farmácias em dar desconto. E no

capitalismo, não existe obsessão de graça. Há um interesse por trás.”. De acordo com o

promotor, as informações dos remédios comprados e a frequência com que você vai a

farmácia podem estar sendo compartilhadas com empresas de planos de saúde e análises de

crédito.
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Isso é relevante pois, por meio do acesso às bases de dados das farmácias, se essas

empresas descobrem, por exemplo, que um indivíduo costuma comprar remédios para

diabetes ou pressão alta, dentre outros, pode ser um forte indicativo de um problema de saúde

preexistente, fazendo com que os preços dos planos aumentem. Ademais, como dito pelo

promotor (G1, 2018, online):
Além disto, antes de liberar um financiamento, empresas consultam um cadastro
para saber se a pessoa consegue pagar as dívidas. Com alguém que está comprando
muito remédio, podem interpretar que ela está com risco de vida. Ou seja, negariam
o empréstimo ou subiriam muito os juros por entender que ela não vai conseguir
arcar com essa dívida.

Atualmente, ocorrem-se também práticas discriminatórias baseadas na localização do

indivíduo, chamadas de geopricing e geoblocking, que estão cada vez mais disseminadas e

potencializadas na sociedade atual, ficando claro que geram uma série de efeitos danosos à

economia e aos consumidores, principalmente quando nos referimos ao e-Commerce. De

maneira simplória, pode-se defini-la como uma prática realizada pelas empresas que pelo

mesmo produto e serviço, cobram preços diferentes de consumidores diferentes. (SOUZA,

2019). Segundo, Luiz Henrique de Souza (2019), o algoritmo utiliza fluxos de dados que

indicam a geolocalização do usuário (endereço IP, GPS ou CEP) para diferenciar o preço dos

seus produtos entre os usuários. Isso acontece bastante em compras de passagens aéreas e

pacotes de viagens. O algoritmo, a partir do profiling (um conjunto de informações sobre uma

pessoa com base nos dados da mesma a colocando em um grupo específico, “etiquetando-a”),

apresenta valores e serviços que ele entende ser compatível com o padrão do usuário e não

oferece os que considera abaixo ou acima desse padrão de consumo, para o usuário é como se

esses serviços e produtos nem existissem. A primeira é chamada de geopricing, enquanto a

segunda é chamada de geoblocking. (SOUZA, 2019). Como exemplo, tem-se dois professores

que irão para o mesmo Congresso, na mesma cidade e viajaram no mesmo dia e se

hospedaram no mesmo hotel, em quartos similares pelo mesmo número de diárias, contudo

com o geopricing e o geoblocking com base no profiling de cada, um pode pagar mais que o

outro.

Em resumo, os exemplos aqui expostos permitem perceber que os vieses inseridos nos

algoritmos podem trazer consequências gravíssimas para as pessoas, em diversos formatos de

dados, sejam eles de texto ou imagem, conhecidos como dados não estruturados, bem como

de dados tabelados, chamados de dados estruturados. (TESSAROLO; MAGALHÃES, 2015).

Nessa perspectiva, como os vieses chegam ao sistema e como um algoritmo pode discriminar

são questionamentos que surgem. Passa-se, então, a tentativa de elucidá-los.
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4.3 O conceito de discriminação algorítmica

Os casos acima trabalhados são exemplos de como algoritmos de tomada de decisão

autônoma podem chegar a resultados discriminatórios. Percebe-se, então, que a afirmação de

que algoritmos que utilizam tecnologias de inteligência artificial são neutros é falsa, tendo em

vista que eles são criados e desenvolvidos dentro de um contexto político, histórico e

econômico por pessoas, que acabam por transferir seus vieses, intencionalmente ou não, para

esses sistemas.

Em sentido semelhante, se posiciona Alex Winetzki, diretor de pesquisa e

desenvolvimento (P&D) da Stefanini, “A inteligência artificial é reflexo da visão de mundo

do homem, o algoritmo não conhece o argumento moral. [...] Se os dados são de baixa

qualidade, o resultado também será ruim.” (NOOMIS, 2020, online).

Entende-se por discriminação algorítmica, ou viés algorítmico, “a discriminação

baseada no tratamento automatizado de dados pessoais (data-based discrimination): o

processo de tomada de decisão por algoritmos que resulta em um tratamento injusto para os

afetados”. (SCHIPPERS, 2018, p. 21).

O viés algorítmico pode ter sua origem em dois momentos: (I) na formação da base de

dados utilizada para seu treinamento e funcionamento, com dados de baixa qualidade, já

enviesados e/ou não representativos; e/ou (II) na criação, desenvolvimento e testagem dos

algoritmos, no que concerne: ao resultado almejado pelos desenvolvedores, a definição dos

critérios utilizados para a tomada de decisão e a falta de diversidade de testes dos mesmos.

(SCHIPPERS, 2018).

Com relação ao primeiro momento, o enviesamento pode ocorrer na formação das

bases de dados utilizadas pelos algoritmos para o processo de tomada de decisão. A questão

com relação ao treinamento de dados, cujo é extremamente importante para o funcionamento

de sistemas que utilizam de tecnologias de inteligência artificial (machine learning e deep

learning), é o fato de ser realizado por meio de exemplos. Portanto, se os exemplos são

enviesados, acarreta no modo como o sistema aprende, gerando resultados discriminatórios

como consequência da classificação errônea dos exemplos. (BARROCAS;SELBST, 2016).

Um fator que pode ocorrer nessa perspectiva, é das bases de dados não possuírem uma

diversificação na representação, isto é, não possuírem uma quantidade de dados que abarque

as possibilidades das diversas realidades existentes de grupos distintos e de suas

especificidades. Ocorrendo em generalizações que não condizem com a realidade concreta da

sociedade. (BARROCAS;SELBST, 2016). A precisão também se faz relevante nessa
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concepção, pois quanto maior a quantidade e a qualidade dos dados, mais precisos serão os

resultados. Aqui ressalta-se a importância das características do big data, os 5 v 's. Contudo,

não apenas o volume e a velocidade são importantes, como muitos desenvolvedores pensam,

mas sim, para evitar a falta de precisão e mais possibilidades de vieses não intencionais,

faz-se imprescindível a importância da variedade, da veracidade e do valor. (BABO, 2020).

No caso da Joy Buouliwini, o algoritmo de reconhecimento facial tinha problemas em

identificar rostos negros e asiáticos como rostos. Por essas razões, o algoritmo não recebeu

dados diversos suficientes e de qualidade para conseguir identificar com precisão diferentes

tons de pele e estruturas faciais.

Nesse sentido afirma Maria Cristine Lindoso (2019, p. 62):
O impacto negativo da falta de representatividade dos dados é evidente, e gera um
distanciamento, por parte do processo automatizado, da igualdade de gênero que
deve ser perseguida. Na verdade, a discussão da representatividade abrange questão
muito maior, que envolve todos os grupos marginalizados, principalmente aqueles
que ainda não foram atingidos pelo desenvolvimento tecnológico.

Outrossim, de acordo com Gustavo Babo (2020, online): “A intenção dos algoritmos

é, na maioria das vezes, tomar decisões sobre o futuro baseados em estatísticas do passado,

realizando a predição de uma situação.” [grifou-se] Esse comportamento é problemático à

medida que utilizar dados antigos faz com que os algoritmos reproduzam realidades que

podem não condizer com a realidade vivenciada no momento do desenvolvimento e da

utilização do sistema. Podendo assim, reproduzir preconceitos institucionalizados

historicamente pela sociedade.

Essa é a forma de viés mais comum nos algoritmos de inteligência artificial. (BABO,

2020). Dados históricos utilizados pelo sistema ampliam os vieses existentes na sociedade

reproduzindo preconceitos nas decisões autônomas realizadas por um algoritmo teoricamente

neutro. E isso ocorre pois as tecnologias de inteligência artificial, machine learning e deep

learning, utilizam padrões estatísticos na vasta quantidade de dados que recebem para sua

tomada de decisão. Karen Hao (2019, online) em uma publicação no blog MIT Technology

Review, afirma que:
Como vimos antes, os algoritmos de aprendizado de máquina usam estatísticas para
encontrar padrões nos dados. Portanto, se você fornecer dados históricos de crimes,
ele selecionará os padrões associados a crime. Mas esses padrões são correlações
estatísticas - nem de longe o mesmo que as causas. Se um algoritmo descobriu,
por exemplo, que a baixa renda está correlacionada com a alta reincidência, não
ficaria claro se a baixa renda realmente causou o crime. Mas é exatamente isso que
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as ferramentas de avaliação de risco fazem: transformam percepções correlativas
em mecanismos de pontuação causal.9 [grifou-se]

Nessa perspectiva, passa-se a analisar o segundo momento. Quando um algoritmo é

criado, pensado e desenvolvido para atuar e facilitar determinada função é feito um perfil

estabelecendo o que ele levará em consideração na sua tomada de decisão para chegar no

resultado desejado. (SCHIPPERS, 2018). Ocorre que, no processamento dos dados fornecidos

pelos desenvolvedores, se não programados por eles, o algoritmo pode ter como base para

identificar padrões, percepções correlativas e não causalidades. Quando decisões são tomadas

com base em correlações (falsas causalidades), as possibilidades de enviesamento aumentam.

(LINDOSO, 2019)

Afirmam Julia Angwin et al. (2016, online), da organização ProPublica:
Alguns padrões que as máquinas encontram podem ser absurdos, tais como análises
que descobriram que as taxas de divórcio em Maine caem quando o consumo
de margarina diminui. Entretanto, outros padrões podem ser extremamente úteis:
Por exemplo, Google utiliza machine learning para entender como otimizar a
energia utilizada nos seus centros de dados. Dependendo dos dados com que são
treinadas, as máquinas podem “aprender a serem tendenciosas”.10 [grifou-se]

Ademais, segundo Chen et al. (2016), essas correlações são fruto da imprecisão e

opacidade no processamento desses algoritmos “caixa-preta”. Contudo, ressaltam que é

importante que a busca pela transparência exceda as dificuldades tecnológicas que decorrem

do desenvolvimento desses sistemas. Ainda que não seja possível controlar totalmente a

existência de correlações, devem-se ser realizadas auditorias nos códigos e das estruturas dos

algoritmos pelos desenvolvedores e donos das empresas que utilizam dessas tecnologias -

responsáveis diretos pelos resultados que elas irão reproduzir - com o objetivo de garantir a

conformidade legal que veda a discriminação. (BARROCAS;SELBST, 2016).

Nesse sentido, observa-se a importância atual de estudos aprofundados sobre

Explainable Artificial Intelligence (XAI), ou Inteligência Artificial Explicável, que consiste

em pesquisas em andamento com relação ao desenvolvimento de sistemas que não apenas

10 Tradução Livre. “Some patterns that machines find can be nonsensical, such as analyses that have found that
divorce rates in Maine go down when margarine consumption decreases. But other patterns can be extremely
useful: For instance, Google uses machine learning to understand how to optimize energy use at its data centers.
Depending on what data they are trained on, machines can “learn” to be biased.”

9 Tradução Livre. “As we’ve covered before, machine-learning algorithms use statistics to find patterns in data.
So if you feed it historical crime data, it will pick out the patterns associated with crime. But those patterns are
statistical correlations—nowhere near the same as causations. If an algorithm found, for example, that low
income was correlated with high recidivism, it would leave you none the wiser about whether low income
actually caused crime. But this is precisely what risk assessment tools do: they turn correlative insights into
causal scoring mechanisms.”
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sejam inteligentes, mas principalmente inteligíveis, isto é, cujos processos de tomada de

decisão possam ser explicados pelo próprio algoritmo juntamente com o resultado mostrado, e

compreendidos pelo homem. (CALABRICH, 2020).

Nos casos dos algoritmos não supervisionados que buscam desenvolver modelos de

classificação, o enviesamento pode decorrer também do desbalanceamento das bases de

dados. De acordo com Victor Hugo Barella (2015, p. 15), uma alternativa para alcançar

melhores classificadores com bases de dados desbalanceadas é adaptando o algoritmo:
Os algoritmos tradicionais acabam gerando modelos com dificuldade de
classificação nas classes com poucos representantes (classes minoritárias). Dessa
forma, técnicas de balanceamento artificial de dados, modificação de algoritmos,
possíveis causas e propostas de formalismos para dados desbalanceados têm sido
objetos de pesquisa nos últimos anos.

Os dados são considerados desbalanceados quando existe uma desproporção

incontestável entre o número de exemplos de uma ou mais classes em relação às demais, o

que ocasiona que exemplos de classes majoritárias sejam classificados corretamente, enquanto

os das classes minoritárias não. (BARELLA, 2015). Um exemplo é uma base de dados do

Tribunal Superior Eleitoral que leva em consideração candidaturas femininas e masculinas,

visto que existem menos candidaturas femininas que masculinas.

Para mais, a etapa da testagem dos algoritmos se faz de extrema importância. A

ocorrência de testes não diversificados e exaustivamente realizados perpetuam os vieses. Por

exemplo, modelos de algoritmos que possuem uma taxa de 1% de erro em reconhecimento

facial de rostos de homens brancos, mas em contrapartida possuem uma taxa de 30 a 40% na

identificação facial de mulheres negras (BOULAMWINI, 2016), é um algoritmo que não só

tem enormes problemas no seu conjunto de dados, como também não foi diversificadamente

testado.

Portanto, entende-se que a discriminação algorítmica ocorre por meio de vieses – de

forma intencional ou não – em algoritmos de inteligência artificial que podem surgir e/ou

existir tanto no conjunto de dados selecionado, como na concepção do próprio algoritmo,

terminando por realizar predições e tomar decisões muitas vezes danosas às pessoas, e até

mesmo discriminatórias.
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5 A LEI Nº 13.709/2018 E OS POSSÍVEIS INSTRUMENTOS NORMATIVOS
MITIGADORES DOS VIESES ALGORÍTMICOS

O Direito, apesar da sociedade contemporânea avançar tecnologicamente com um

dinamismo jamais visto, não pode se distanciar da realidade a ponto de perder o controle da

preservação dos direitos fundamentais e personalíssimos dos indivíduos (MARQUES

JÚNIOR, 2018). Constatou-se, portanto, que algoritmos podem impactar a vida das pessoas

muito além apenas da privacidade, afetando outros direitos, como: à saúde, ao pleno emprego,

à moradia, à cidadania e o próprio direito à liberdade dos indivíduos.

Vieses discriminatórios em algoritmos de tomada de decisão autônomas podem

ocorrer de forma intencional ou não. Ressalta-se que o ordenamento jurídico brasileiro

condena todas as formas de discriminação que venham a prejudicar e causar danos a pessoas

e/ou grupos de pessoas. Destarte, seja a discriminação direta ou indireta, havendo o efeito

discriminatório na tomada de decisão automatizada, ela será condenável. (SCHIPPERS,

2018).

Portanto, legislações que versam sobre a proteção de dados pessoais, como a Lei Geral

de Proteção de Dados (LGPD), não apenas tratam de privacidade, mas também de direitos e

liberdades fundamentais. (MENDES; FONSECA, 2020).

Diante do exposto, relaciona-se, enfim, os conceitos estudados para compreender em

que medida a Lei Geral de Proteção de Dados pode ser um instrumento mitigador de

discriminações decorrentes de decisões automatizadas por algoritmos de inteligência artificial.

5.1 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – um panorama geral

As informações pessoais, difundidas na forma de dados, na sociedade contemporânea,

vêm sendo o produto principal das empresas na sociedade informativa em que se vive

(MENDONÇA, 2014). E essas informações são coletadas, compartilhadas ou vendidas

diversas vezes sem sequer o titular dos dados saber ou até mesmo ter controle. Nessa

perspectiva, para proteger os dados e informações dos titulares foi editada a Lei Geral de

Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, espelhada na mais moderna

legislação europeia a respeito do tema, a General Data Protection Regulation - GDPR. A

legislação brasileira possui importância imensurável na contemporaneidade e igual relevância

para o tema tratado neste trabalho por referir-se ao tratamento de dados pessoais de pessoas

naturais, seja online ou offline. Além disso, traz em sua estrutura conceitos relevantes como o
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de dado pessoal sensível, o princípio da não discriminação e uma inovação jurídica: o direito

à revisão.

Faz-se necessário, então, apresentar esses conceitos da própria legislação, para que se

entenda melhor como funciona esse marco normativo e se possa, assim, identificar e mitigar

situações de injustiças sociais causadas por algoritmos de decisão autônoma, chamadas de

discriminação algorítmica.

A Lei nº 13.709/2018, que entrou em vigor em agosto de 2020, versa sobre:
[...] o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural
ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

Portanto, nota-se que a legislação tem como um dos principais objetivos dar garantias

e direitos regulamentados ao titular do dado, possibilitando, assim, a autodeterminação

informativa, que pode ser compreendido, segundo Fernanda Mendonça (2014, p. 14), como

“[...] o direito dos indivíduos de controlar os seus dados pessoais.”

A lei traz como seus fundamentos no art. 2º o (I) respeito à privacidade; a garantia à

(II) autodeterminação informativa; (III) a liberdade de expressão, de informação, de

comunicação e de opinião; (IV) a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

fomenta (V) o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação; (VI) a livre iniciativa,

livre concorrência e a defesa do consumidor; e (VII) os direitos humanos, o livre

desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas

naturais. Nota-se que os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados são, explicitamente

ou implicitamente, encontrados na Carta Magna, isto é, possuem previsão constitucional.

(PINHEIRO, 2020).

Segundo Caitlin Mulholland (2018), a LGPD é uma legislação com duas

características evidentes: conceitual e principiológica. Com relação à primeira, é uma lei que

apresenta e define os conceitos que serão utilizados ao longo da sua própria estrutura, como,

também, estabelece novos padrões de linguagens para que haja um entendimento maior do

ambiente acerca do qual a legislação versa, bem como da sua aplicação. No art. 5º, tem-se

essa estrutura conceitual necessária para a compreensão dos termos que serão utilizados, e

nele tem-se a definição de dados pessoais sensíveis,
um dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a
uma pessoa natural.” (art. 5º, II, da LGPD).
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Tal definição não é taxativa, sendo um rol meramente exemplificativo. Unicamente

elencando de maneira a exemplificar alguns critérios que tenham natureza considerada

sensível, contudo podendo abarcar outras situações não previstas. (MULHOLLAND, 2018).

Portanto, percebe-se que já no próprio conceito de dados pessoais sensíveis há a

indicação que essa estrutura pretende reconhecer e tutelar situações ou direitos que podem ser

relacionados a uma específica vulnerabilidade, tendo em vista que são critérios que, uma vez

identificados, podem ter como consequência para o titular do dado, um tratamento

discriminatório.

Com relação a segunda característica, a legislação é considerada principiológica, pois

no seu artigo 6º, estabelece dez princípios que serão considerados obrigatórios, a “espinha

dorsal” de toda a estrutura da Lei Geral de Proteção de Dados. Significando dizer que todos os

direitos e deveres decorrentes da aplicação da lei devem ser sempre direcionados a partir

desses princípios. (MULHOLLAND, 2018). Os princípios que devem ser observados aliados

a boa-fé previstos na lei são: a (I) finalidade; a (II) adequação; a (III) necessidade; o (IV) livre

acesso; a (V) qualidade dos dados; a (VI) transparência; a (VII) segurança; a (VIII)

prevenção; a (IX) não discriminação; e a (X) responsabilização e prestação de contas.

Dentre os elencados, se fazem relevantes para esse trabalho, além do já mencionado

princípio da “não-discriminação”, os da: “finalidade”, “qualidade dos dados” e da

“transparência”.

O princípio da (I) finalidade concerne na “[...]realização do tratamento para propósitos

legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento

posterior de forma incompatível com essas finalidades”. Ou seja, o dado deve ter uma

finalidade específica, notificada ao titular quando da coleta do mesmo, e não poderá

direcioná-lo a outra finalidade senão àquela informada. Tal princípio é essencial para conter o

acesso ou compartilhamento do banco de dados por terceiros (MENDES, 2014). E neste

ponto podemos relacionar a impossibilidade da comunicação das bases de dados de farmácias

e planos de saúde que costumam fazer trocas de dados dos seus clientes fidelizados. Com base

nesse princípio, terão que deixar isso explícito ao usuário no momento da coleta do dado.

O princípio da não-discriminação e o da finalidade conversam de forma direta com o

conceito de dados pessoais sensíveis. Em sentido semelhante, Caitlin Mulholland (2018),

entende que essa especificação do legislador é, de certa forma, um reconhecimento do mesmo

de que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado de forma diferenciada.

O princípio da (V) qualidade dos dados é definido como “[...] garantia, aos titulares,

de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e
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para o cumprimento da finalidade de seu tratamento."[grifou-se]. Tal princípio dialoga com a

ideia exposta no capítulo anterior da importância da cautela na formação das bases de dados

utilizadas, pois a baixa qualidade dos dados coletados e utilizados trarão resultados de igual

valor, ocasionando em outputs prejudiciais, e até mesmo discriminatórios nos sistemas de

tomada de decisão autônoma.

No que diz respeito ao princípio da “não discriminação” ele veda a realização do

tratamento de dados pessoais para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Faz-se

importante ressaltar que não é qualquer discriminação que será penalizada pela legislação.

Como demonstrado no capítulo terceiro, o tratamento discriminatório pode ocorrer de forma

lícita, a chamada discriminação positiva, essa é permitida.

Nesse sentido, o tratamento diferenciado em decisões automatizadas pode ser

realizado desde que haja um motivo racionalmente justificável entre o tratamento e o fator

discrímen, como elucida Celso Antônio Bandeira de Mello (2008). Isto é, o autor afirma que

deve existir uma relação lógica entre o critério utilizado para a discriminação e a justificativa

do tratamento desigual, e por fim se essa correlação está em harmonia com os valores

enaltecidos no sistema normativo constitucional.

O profiling, que está definido na Lei Geral de Proteção de Dados no artigo 20º quando

o legislador fala de “[...] decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de

consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade”, é, de certo modo, a identificação

de fatores de discrímen que farão a distinção das pessoas em categorias diferentes, e diante

disso, fazer com que os algoritmos tomem decisões. (CALABRICH, 2018). De acordo com

Bruno Calabrich (2018, p. 9):
Se a escolha desses fatores, ou de quaisquer outros fatores, assentada numa relação
de pertinência lógica, justifica a discriminação realizada é questão que somente
poderá ser aferida a partir do perfeito conhecimento de quais exatamente foram
os critérios eleitos e qual foi o tratamento concretamente dispensado. [grifou-se]

Por conseguinte, o princípio da transparência se faz extremamente importante, visto

que não se tendo conhecimento de como foi tomada a decisão, não há como afirmar se a

mesma foi lícita ou ilicitamente discriminatória. Logo, no que tange ao princípio da (VI)

transparência, tem-se a “garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente

acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados

os segredos comercial e industrial.”

Para mais, a própria Lei Geral de Proteção de Dados nos parágrafos 1º e 2º do artigo

20º estabelece que o controlador deve fornecer informações claras e adequadas a respeito dos
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critérios e dos procedimentos utilizados pelo sistema para a tomada da decisão, e ainda

disciplina que na ausência dessa transparência, a autoridade nacional de proteção de dados

poderá auditar o sistema com o intuito único de verificação de aspectos discriminatórios. Em

sentido semelhante, afirma Maria Cristina Lindoso (2019, p. 100) quando declara que as

auditorias são uma forma de controle das estruturas automatizadas: “Há, portanto, um

reconhecimento legal de que esse mecanismo pode mapear o malferimento das estruturas aos

princípios que devem nortear toda a automatização na leitura de dados pessoais.”

5.2 Garantias ao titular de dados concedidas pela LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe das garantias do titular dos dados no

Capítulo III, denominado “Dos Direitos do Titular”. Por ser uma legislação que trata sobre o

direito à informação, ela possui diversos dispositivos que buscam informar ao titular dos

dados o que efetivamente ocorre no tratamento dos seus dados pessoais. Portanto, tem-se o

direito à transparência, o direito a ser informado sobre a existência do tratamento, positivado

no artigo 19: “A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão

providenciados, mediante requisição do titular”. Também no direito de acesso entendido

assim o inciso II do mesmo artigo, “´[...] por meio de declaração clara e completa, que

indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a

finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial” [grifou-se].

Ademais, possui dois instrumentos de proteção ao titular dos dados pessoais quando se

trata de decisões automatizadas são relevantes, sendo eles: o direito à explicação e o direito à

revisão. Importante, contudo, ressaltar que o primeiro não está expressamente positivado na

legislação brasileira, nem na legislação europeia.

Julia Powles e Andrew Selbst (2017) afirmam que embora não exista uma disposição

legal com os dizeres “direito à explicação” na GDPR, esse direito não é ilusório. A legislação

fornece direitos à informações significativas sobre a lógica envolvida em decisões

automatizadas, portanto, concluem:
Achamos que faz sentido chamar isso de direito à explicação, mas esse ponto é
menos importante do que a substância do direito em si. Acreditamos que o direito à
explicação deve ser interpretado de forma funcional, flexível e deve, no mínimo,
permitir que o titular dos dados exerça seus direitos de acordo com o GPDR e a
legislação de direitos humanos. (SELBST;POWLES, 2017, p. 10).

Em sentido semelhante, pode-se entender o direito à explicação na legislação

brasileira. Quando o legislador estabelece no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei nº 13.709/2018,

“O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a
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respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada,

observados os segredos comercial e industrial.” [grifou-se], entende-se como um direito que

tem como objetivo que o titular dos dados possa obter informações inteligíveis sobre a forma

como os seus dados estão sendo tratados em sistemas automatizados.

Além do direito a conhecer os critérios e procedimentos de processamento da decisão

automatizada, a legislação ainda possibilita ao titular a possibilidade de solicitar a revisão

dessa decisão no caso da mesma estar incorreta, chamado de direito à revisão, previsto no

caput do artigo 20:
O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente
com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses,
incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de
consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

Percebe-se que o legislador preocupou-se em estabelecer explicitamente a

possibilidade de questionar a decisão desses sistemas algorítmicos de inteligência artificial, e

além disso solicitar a revisão dessa tomada de decisão caso tenha tomado por base critérios e

procedimentos que impactam direitos e liberdades fundamentais de forma abusiva e

desproporcional.

O artigo 20, que como observado traz o direito à revisão, em primeiro momento

continha um trecho que estipulava que essa revisão deveria ser realizada por uma pessoa

natural. No entanto, esse parágrafo foi vetado pelo Projeto de Lei de Conversão no 7, de 2019

(MP nº 869/2018), com a seguinte razão:
A propositura legislativa, ao dispor que toda e qualquer decisão baseada unicamente
no tratamento automatizado seja suscetível de revisão humana, contraria o interesse
público, tendo em vista que tal exigência inviabilizará os modelos atuais de planos
de negócios de muitas empresas, notadamente das startups, bem como impacta na
análise de risco de crédito e de novos modelos de negócios de instituições
financeiras, gerando efeito negativo na oferta de crédito aos consumidores, tanto no
que diz respeito à qualidade das garantias, ao volume de crédito contratado e à
composição de preços, com reflexos, ainda, nos índices de inflação e na condução da
política monetária.

A priori, essa mudança parece ser pouco relevante, contudo, isso abre margem para as

revisões das decisões automatizadas serem também realizadas por outros algoritmos. Em

suma, todo o processo de tomada de decisão por algoritmos de inteligência artificial poderá

ser realizado pelos mesmos, sem nenhuma intervenção e juízo de valor de um ser humano,

nem mesmo quando solicitada a revisão dessas decisões. (CALABRICH, 2019).

Faz-se necessária uma observação no que diz respeito ao profiling dos algoritmos de

decisão autônoma, que diferencia indivíduos com base em características prováveis de um

grupo. Retomando-se exemplos do capítulo anterior, observou-se que as bases de dados de



47

determinada instituição financeira, exigem ou utilizam-se de dados sensíveis (no caso,

relativos a raça e gênero) como critérios de tomada de decisão para definir a capacidade do

crédito de determinada pessoa. E, se não o utilizam, esses dados acabam por ser identificados

por meio de outras métricas como por exemplo, da localização da residência da pessoa, a

partir da qual se faz uma inferência a respeito da raça, que pode levar a não concessão de um

financiamento.

Nesse cenário, merece também menção o caso da Sociedade Empresária Decolar.com,

condenada ao pagamento de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) em multa

por práticas de geopricing e geoblocking, pois constatou-se que a empresa realizava

diferenciação de preço das acomodações e omitia ofertas de vagas, quando existentes, com

base na localização geográfica do consumidor e de sua etnia. (SOUZA, 2019).

Nessa perspectiva, vê-se a relevância e importância do direito à explicação e à revisão

juntamente com uma tutela mais rigorosa a respeito dos dados pessoais, não apenas sensíveis,

como também no geral, tendo em vista que dados sensíveis podem ser inferidos por meio de

outros dados. Nesse mesmo sentido, Rodotà (2008, p. 56) sustenta que o profiling pode gerar

discriminação:
[…] seja porque dados pessoais, aparentemente não “sensíveis”, podem se tornar
sensíveis se contribuem para a elaboração de um perfil; seja porque a própria esfera
individual pode ser prejudicada quando se pertence a um grupo do qual tenha sido
traçado um perfil com conotações negativas.

Faz-se importante então, ressaltar que no art. 11, que versa sobre o tratamento dos

dados pessoais sensíveis, estabelece-se no §1º que as restrições e exceções desse dispositivo

também serão aplicadas nos casos de “tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais

sensíveis e que possa causar dano ao titular''.

Portanto, o titular do dado que sentir que está sendo prejudicado por uma decisão

automatizada está mais amparado com a Lei nº 13.709/2018, pois ela o possibilita, por meio

da solicitação de uma revisão da decisão e da devida explicação a respeito dos critérios e

procedimentos utilizados para a tomada de decisão do sistema algorítmico, questionar,

utilizando-se o exemplo supracitado, uma concessão inferior, ou até mesmo, a inexistência de

crédito a determinados indivíduos. Faz-se necessário, contudo, analisar os limites da

legislação analisada, no que diz respeito ao segredo de negócio e a própria complexidade dos

sistemas algorítmicos.
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5.3 Limites às garantias dos titulares dos dados na Lei Geral de Proteção de Dados

Ante o exposto, percebe-se a existência de algumas limitações impostas pela própria

legislação, no que concerne o direito à explicação à luz do segredo de negócio, feita no §1º do

art. 20, estabelecendo que o controlador dos dados deve fornecer as informações dos critérios

e procedimentos utilizados para a tomada de decisão autônoma sempre que forem solicitadas

pelo titular, observados os segredos de negócio.

Tais segredos podem ter sua definição extraída da Lei nº 9.279/96, no art. 195, incisos

XI e XII:
Comete crime de concorrência desleal quem: (...); XI - divulga, explora ou utiliza-se,
sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis
na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de
conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que
teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do
contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou
informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve
acesso mediante fraude.

Isto é, segredos de negócio são informações, conteúdos, conhecimentos utilizados por

uma empresa que constituem uma vantagem para a mesma, visto que não são informações

facilmente acessadas por seus concorrentes. Nesse sentido, o segredo de negócio e a

propriedade intelectual podem englobar fórmulas, códigos-fonte, modelos de árvores de

decisão dos algoritmos utilizados para a tomada de decisão automatizada, sendo então

protegidos. (SCHIPPERS, 2018).

Em sentido semelhante se manifestam alguns autores da literatura internacional, como

Watcher, Mittelstadt e Russell (2017), afirmando que a explicação deve ser alcançada sem que

necessariamente isso acarrete no acesso ao segredo de negócio, até mesmo porque isso pode

não ser realizado, em virtude da proteção jurídica dos mesmos. Portanto os autores defendem

que em vez de se propiciar uma explicação completa, seja possível apenas o fornecimento de

informações sobre os motivos da tomada de decisão, e com isso, possibilitar a revisão da

mesma, já que, na opinião deles, com isso já se teria uma noção do que pode ser alterado para

um resultado diferente.

Nessa perspectiva, a Lei Geral de Proteção de Dados, em casos em que a empresa

alegue segredo de negócio, estabeleceu no art. 20, §2º que “a autoridade nacional poderá

realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado

de dados pessoais”, o que, falando no âmbito da discriminação algorítmica, configura uma

boa solução, tendo em vista que a explicação não necessita consistir em informações técnicas

do algoritmo, mas sim apenas em uma auditoria para saber se são identificados vieses

discriminatórios.
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Compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a realização dessas

auditorias, estabelecido no art. 55-J, inciso XVI da Lei nº 13.709/2018:
XVI - realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de
fiscalização de que trata o inciso IV e com a devida observância do disposto no
inciso II do caput deste artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos
agentes de tratamento, incluído o poder público;

Uma forma simples de auditoria que pode ser realizada defendida por alguns autores

consiste na realização de testes com esses algoritmos de tomada de decisão autônoma que

podem satisfazer a questão a respeito da explicação desses sistemas sem precisar violar

segredos de negócio:
Por exemplo, suponha que a questão legal seja se o critério raça desempenhou um
papel inapropriado em uma decisão de empréstimo. Pode-se então sondar o sistema
de IA com variações dos inputs originais, mudando apenas a raça. Se os resultados
fossem diferentes, então poderia-se argumentar que esse critério desempenhou um
papel na decisão. E se o critério raça desempenhou um papel inapropriado, isso
constitui uma explicação legalmente suficiente – nenhuma outra informação mais é
necessária sob a lei (embora a empresa possa decidir internamente a determinar o
próximo nível de causa, por exemplo, dados de treinamento ruins vs. algoritmo
ruim). Este ponto é importante porque atenua as preocupações em torno dos
segredos de negócio: a explicação pode ser fornecida sem revelar todo o conteúdo
interno do sistema.11 (DOSHI-VELEZ, et al., 2017, p. 14)

Outro motivo que dificulta o direito à explicação em algoritmos que utilizam

tecnologias de inteligência artificial é a opacidade do processo da tomada de decisão do

mesmo, ocasionando o já mencionado, algoritmo black box. Por esses sistemas adotarem

níveis de complexidade e aprendizagem cada vez mais profundos e complexos, com deep

learning e redes neurais, torna-se muito custoso pensar em uma explicação desses

procedimentos de maneira que seja inteligível para a sociedade no geral.

(EDWARDS;VEALE, 2017).

Nessa perspectiva, no entanto, como afirma Stefano Rodotà (2008, p. 142): “Para as

tecnologias da informação e da comunicação também é preciso questionar se tudo o que é

tecnicamente possível é socialmente e politicamente aceitável, eticamente admissível,

juridicamente lícito.”. Se utilizam-se desses algoritmos na sociedade diariamente, precisa-se

que as aplicações tecnológicas contenham e abarque essa diversidade e pluralidade da

sociedade. Não se pode simplificar as situações e o dinamismo do mundo por não se ter

11 Tradução livre. “For example, suppose that the legal question is whether race played an inappropriate role in a
loan decision. One might then probe the AI system with variations of the original inputs changing only the race.
If the outcomes were different, then one might reasonably argue that gender played a role in the decision. And if
it turns out that race played an inappropriate role, that constitutes a legally sufficient explanation—no more
information is needed under the law (although the company may internally choose decide to determine the next
level of cause, e.g. bad training data vs. bad algorithm). This point is important because it mitigates concerns
around trade secrets: explanation can be provided without revealing the internal contents of the system”
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chegado a uma evolução tecnológica que consiga lidar com isso. O que significa dizer que em

algumas áreas não seja possível, ainda, se valer do uso pleno dessas tecnologias como se

gostaria.

Destarte, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veda qualquer forma de

discriminação, seja direta ou indireta, através do uso de dados pessoais, tutela com mais

rigidez dados pessoais categorizados como sensíveis e estabelece a possibilidade de revisão

de decisões automatizadas juntamente com a explicação dos critérios e dos procedimentos

utilizados, aliados a atuação da boa-fé, sendo esses, indicativos juridicamente impostos aos

desenvolvedores e às empresas de inteligência artificial para a obrigação de produzirem

investigações e auditorias mais profundas a fim de analisarem o verdadeiro potencial

discriminatório de seus sistemas e assegurar resultados que estejam em conformidade com a

legislação.

Ademais, as discussões levantadas pela LGPD a respeito de discriminações em

decisões automatizadas suscitam debates mais aprofundados e estudos direcionados a cerca da

temática abordada, buscando-se interseccionar diversas áreas do conhecimento, tais como

direito, tecnologia, ciências sociais e políticas – mas não apenas essas – juntamente com os

desenvolvedores e empresas donos dessas tecnologias, obtendo-se informações aprofundadas

e estudos complexos para que seja possível, futuramente, criar-se regulamentações mais

direcionadas e adequadas à implementação da inteligência artificial.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo contemporâneo caminha cada vez com mais intensidade para uma sociedade

governada por dados, utilizando-se tecnologias de inteligência artificial com o intuito de

automatizar e facilitar a vida dos indivíduos. Algoritmos de tomada de decisão automatizadas

são difundidos em uma velocidade e escala impressionantes, eles decidem desde o que as

pessoas verão em suas redes sociais, em pesquisas de busca online, que filmes e músicas que

irão ver e ouvir, até decisões de mais impacto pessoal: se serão ou não escolhidas para uma

vaga de emprego, se terão um crédito concedido, ou até mesmo auxiliando no reconhecimento

facial em crimes. Portanto, é extremamente necessário que esses algoritmos sejam livres de

vieses discriminatórios em seus processos de tomada de decisão.

Para entender a problemática abordada, fez-se necessário compreender como

funcionam as tecnologias de inteligência artificial. Iniciou-se por entender sua definição

como: uma coleção de problemas estudados por pesquisadores da área a fim de encontrar um

modo efetivo de aplicar técnicas inteligentes para a solução desses problemas, reforçando o

argumento de que a IA é um empreendimento humano. Passou-se, então, a uma análise da

construção histórica da sua relevância e da sua idealização, remontando aos tempos dos

filósofos gregos até os dias atuais, para, enfim, analisar como funcionam suas tecnologias

mais utilizadas: machine learning e deep learning e de que forma elas se relacionam com o

big data.

A aprendizagem de máquina, como visto, é uma técnica de inteligência artificial que

tem como base a ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e

assim tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Com o tempo, surgiu outra

técnica que utiliza tecnologias mais complexas, possuindo a capacidade de simular um

cérebro humano com mais fidelidade, chamada de aprendizagem profunda, onde o

processamento é feito por diversas camadas distintas que juntas chegam em diferentes níveis

de abstração.

O big data é uma das áreas que foi um fator essencial e possibilitou esse crescimento

exponencial de tecnologias e sistemas com métodos de inteligência artificial, pois a

possibilidade de processamento de grandes quantidades de dados em uma velocidade

extraordinária é um dos principais alimentos da Inteligência Artificial. Destaca-se que dentre

as cinco características mencionadas, volume, velocidade, variedade, valor e veracidade, as

três últimas se fazem relevantes sob a ótica deste trabalho. Pois observa-se a extrema

importância que um algoritmo que utilize de modelos de inteligência artificial não apenas seja
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alimentado com um grande volume de dados em tempo real, mas, também, que esses dados

sejam diversificados e verdadeiros, ou seja, condizentes com a realidade que irá ser analisada,

para que dessa forma ele obtenha o melhor valor possível na tomada de decisão que irá

realizar.

Nessa concepção, definiu-se o que se entende por discriminação, tendo em vista a

polissemia da palavra. Abordou-se a discriminação na sua forma negativa, pois esta causa

mais prejuízos para o indíviduo ou grupos de indivíduos, ferindo suas dignidades. Na

contemporaneidade, por a maior parte das práticas discriminatórias por não serem realizadas

explicitamente, faz-se necessário explicar a discriminação indireta, que ocorre de uma

maneira aparentemente neutra e não intencional. Contudo ainda assim, produz impactos

desproporcionais a determinadas pessoas ou grupos sociais, deste modo, ela possui o objetivo

de responsabilização pelos danos causados ao dar relevância ao efeito da discriminação e não

a intenção do sujeito para sua caracterização. Portanto, o ordenamento jurídico brasileiro

condena todas as formas de discriminação que venham a prejudicar e causar danos a pessoas

e/ou grupos de pessoas, seja a discriminação direta ou indireta, havendo o efeito

discriminatório na tomada de decisão automatizada, ela será condenável.

Em conseguinte, mostrou-se exemplos de discriminações realizadas por algoritmos de

tomada de decisão autônoma, notando-se que a afirmação de que algoritmos que utilizam

tecnologias de inteligência artificial são neutros é falsa, tendo em vista que eles são criados e

desenvolvidos dentro de um contexto político, histórico e econômico por pessoas, que acabam

por transferir seus vieses, intencionalmente ou não, para esses sistemas. A discriminação

baseada no tratamento automatizado de dados pessoais, chamada de discriminação

algorítmica, pode ter seus vieses originados em dois momentos: em decorrência da base de

dados utilizada no seu treinamento e funcionamento e/ou no lado do algoritmo, na criação,

desenvolvimento e testagem dos mesmos. Portanto, entende-se que a discriminação

algorítmica ocorre por meio de vieses – de forma intencional ou não – em algoritmos de

inteligência artificial que podem surgir e/ou existir tanto no conjunto de dados selecionado,

como na concepção do próprio algoritmo, terminando por realizar predições e tomar decisões

muitas vezes danosas às pessoas, e até mesmo discriminatórias.

Nesta perspectiva, a LGPD faz-se relevante por suscitar discussões a respeito da

ocorrência de discriminações em algoritmos de decisão automatizada, sendo praticamente

uma afirmação de que esse tratamento diferenciado existe, trazendo o princípio da

não-discriminação, uma proteção jurídica mais rígida para o tratamento de dados pessoais

considerados sensíveis e a possibilidade de revisão de decisões que forem tomadas por esses
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algoritmos de tomada de decisão autônoma. Logo, se discriminações podem decorrer de

decisões automatizadas, faz-se necessário uma proteção jurídica específica para esses casos.

Nesta seara, analisou-se a LGPD, a respeito das garantias dos titulares dos dados

pessoais, por possuir dois instrumentos de proteção quando se trata de decisões automatizadas

que são relevantes, sendo eles: o direito à explicação e o direito à revisão. Entende-se como

direito à explicação o titular dos dados poder obter informações inteligíveis sobre a forma

como os seus dados estão sendo tratados em sistemas automatizados. E com relação ao

segundo, concerne na possibilidade do titular solicitar a revisão de decisões automatizadas

que afetem seus interesses, incluindo decisões baseadas em profiling.

Há limites, no entanto, no uso desses instrumentos normativos para mitigação da

discriminação algorítmica, sendo um mencionado na própria legislação: o segredo de negócio.

Nessa perspectiva a LGPD, nesses casos, estabeleceu que a Autoridade Nacional de Proteção

de Dados (ANPD) é a responsável por realizar ou determinar a realização dessas auditorias a

fim de revelar possíveis vieses discriminatórios que possam estar inseridos nos algoritmos de

tomada de decisão automatizada. Uma forma simples e defendida por alguns autores de

realizar essa auditoria sem violar o segredo de negócio consiste em criar usuários novos no

sistema que está sendo auditado e modificar as entradas que estão sob suspeita de

enviesamento. Se os resultados forem diferentes, então pode-se argumentar que esse critério

desempenha um papel na decisão.

Outro motivo que dificulta o direito à explicação nesses algoritmos de inteligência

artificial, é a complexidade dos níveis de decisão e aprendizagem desses sistemas. As ciências

exatas trabalham bastante com a lógica cartesiana do “tudo ou nada, sim ou não”, enquanto no

direito, metade do tempo, as respostas são “depende”, tendo em vista que sempre se busca

analisar as complexidades das situações. Pensar em uma explicação desses procedimentos de

maneira inteligível para a sociedade, se torna muito custoso para as empresas e

desenvolvedores, pois é difícil pro código internalizá-las. No entanto, se utilizam esses

algoritmos na sociedade diariamente, precisa-se que as aplicações tecnológicas contenham e

abarque essa diversidade e pluralidade da sociedade. Não se pode simplificar as situações e o

dinamismo do mundo por não se ter chegado a uma evolução tecnológica que consiga lidar

com determinadas situações. O que significa dizer que em algumas áreas não seja possível,

ainda, se valer do uso pleno dessas tecnologias como se gostaria.

Portanto, sem ter tido a pretensão de esgotar a discussão a respeito do tema e

relacionando todos os institutos supracitados, a LGPD veio sim para fiscalizar e proteger o

sujeito titular dos dados pessoais em decisões automatizadas. Os direitos garantidos pela
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legislação, apesar de serem primitivos, visto que a legislação é nova, com conceitos ainda em

análise e em construção pelos legisladores e pesquisadores a respeito do tema, são bons

instrumentos para mitigar os vieses discriminatórios em algoritmos de tomada de decisão

automatizada, pois trazem nos indicativos juridicamente impostos aos desenvolvedores e às

empresas de inteligência artificial a obrigação de produzirem investigações e auditorias mais

profundas a fim de analisarem o verdadeiro potencial discriminatório de seus sistemas e

assegurar resultados que estejam em conformidade com a legislação. Ademais, as discussões

levantadas pela LGPD a respeito de discriminações em decisões automatizadas suscitam

debates mais aprofundados e estudos direcionados a cerca da temática abordada, buscando-se

interseccionar diversas áreas do conhecimento a fim de obter-se informações aprofundadas

para que seja possível, futuramente, criar regulamentações mais direcionadas e adequadas à

implementação da inteligência artificial por meio da efetiva proteção jurídica.
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