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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o direito a um processo justo é um direito fundamental e juridicamente 
vinculativo consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e na 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem para efeitos de aplicação da lei; 
considerando que o mesmo se aplica ao longo de todo o processo penal, incluindo no 
domínio da aplicação da lei, e que a sua salvaguarda exclui, em todas as fases do processo, 
a adoção de medidas, incluindo medidas técnicas, cuja consequência direta ou indireta 
seja privar os direitos de defesa da sua essência; considerando que as garantias associadas 
a este princípio – nomeadamente as de «tribunal independente», «igualdade perante a lei» 
e presunção de inocência – são mais rigorosas no domínio do direito penal; considerando 
que estes direitos têm de ser respeitados em todas as circunstâncias, nomeadamente no 
contexto da utilização da inteligência artificial (IA), especialmente tendo em conta que as 
tecnologias baseadas em IA podem ter um impacto nos vários direitos humanos;

B. Considerando que a proteção dos dados pessoais – em conformidade com o Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)1 e outra legislação pertinente, se for caso disso 
– é aplicável em qualquer altura;

C. Considerando que a IA e as tecnologias conexas, incluindo as suas capacidades de 
autoaprendizagem, implicam sempre um certo nível de intervenção humana;

D. Considerando que a IA tem potencial para se tornar uma componente permanente dos 
sistemas de direito penal;

E. Considerando que a IA e as tecnologias conexas são uma prioridade para a União, tendo 
em conta os avanços rápidos no setor tecnológico e a importância de estar vigilante quanto 
ao seu impacto atual e futuro no sistema único europeu de direitos de propriedade 
intelectual; considerando que vários setores já estão a aplicar a IA e tecnologias conexas, 
como a robótica, os transportes e os cuidados de saúde, para citar apenas alguns setores;

F. Considerando que as tecnologias como a IA e as conexas poderiam ser utilizadas no 
domínio do direito penal com o objetivo de reduzir as taxas de criminalidade, facilitar 
determinados procedimentos através da sua utilização na análise de dados estatísticos no 
âmbito da análise e da prevenção da criminalidade e na deteção e investigação de 
processos penais; considerando que a União deve continuar a desenvolver as suas 
capacidades relativamente ao software, ao armazenamento de dados e às tecnologias de 
IA, a fim de melhorar as insuficiências no que se refere à proteção de dados e à 
privacidade;

G. Considerando que estas tecnologias podem ser utilizadas para criar bases de dados 

1 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e 
que revoga a Diretiva 95/46/CE (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
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estatísticos anonimizadas que ajudem as autoridades, o meio académico e os legisladores a 
analisar os números e a conceber eficazmente políticas para prevenir a criminalidade e 
ajudar os delinquentes a reintegrarem-se com êxito na sociedade;

H. Considerando que o quadro jurídico da IA e a sua aplicação ao direito penal devem incluir 
medidas legislativas sempre que necessário, começando com medidas obrigatórias para 
evitar práticas que ponham em causa os direitos e as liberdades fundamentais;

I. Considerando que, devido ao caráter intrinsecamente opaco dos sistemas de IA, os novos 
instrumentos utilizados nos contextos da justiça penal podem entrar em conflito com 
algumas liberdades fundamentais;

J. Considerando que os eventuais riscos associados à aplicação de sistemas de IA em 
questões de justiça penal devem ser evitados e atenuados, a fim de salvaguardar os direitos 
fundamentais dos suspeitos e arguidos em processos penais;

1. Salienta a importância crucial de avaliar devidamente os riscos da utilização de sistemas 
de IA, tais como a discriminação e as violações da privacidade, e de ponderar todas as 
implicações éticas e operacionais da utilização da IA e das tecnologias conexas na nossa 
sociedade – em particular, pelas autoridades estatais, a polícia e as autoridades judiciais 
nos sistemas de justiça penal – e ainda a responsabilidade e as questões probatórias no 
caso de potenciais erros associados ao funcionamento dos sistemas de IA; considera que é 
necessário um quadro regulamentar claro para definir limites e proporcionar as 
salvaguardas necessárias; considera que os princípios éticos – como os estabelecidos na 
Carta Europeia de Ética sobre o Uso da Inteligência Artificial em Sistemas Judiciais e seu 
Ambiente, do Conselho da Europa – devem ser tidos em conta e respeitados pelas 
entidades públicas e privadas responsáveis pela conceção e desenvolvimento iniciais dos 
instrumentos e serviços de IA, de modo a que todas as partes interessadas da área social 
possam dispor de informações completas sobre as estruturas empresariais das empresas 
que produzem programas de IA; salienta a importância do fator humano, que tem de ser 
sempre o decisor final na utilização de software baseado na tecnologia da IA e no sistema 
penal, seja na aplicação da lei pela polícia ou na justiça penal; reitera que o software de 
reconhecimento biométrico só deve ser utilizado em situações em que se justifique 
claramente;

2. Salienta a necessidade de estabelecer e manter um equilíbrio entre a utilização dos 
sistemas de IA nos processos penais e o respeito de todos os direitos fundamentais e 
garantias processuais previstos no direito europeu e internacional;

3. Salienta a importância de a IA ser utilizada no devido respeito dos princípios do Estado de 
direito e da independência do poder judicial no processo de tomada de decisão;

4. Insta a Comissão a clarificar melhor as regras relativas à proteção e partilha dos dados 
recolhidos através da IA e das tecnologias conexas pelas autoridades autorizadas a 
recolher e/ou tratar esses dados –– incluindo dados não pessoais e anonimizados que 
permitam identificar direta ou indiretamente pessoas – respeitando plenamente o RGPD e 
a Diretiva Privacidade Eletrónica2; sublinha, além disso, que o direito a um julgamento 

2 Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de 
dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas (JO L 201 de 31.7.2002, 
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justo deve abranger o direito dos cidadãos e litigantes de acederem a esses dados – em 
especial, quando recolhidos a partir dos seus dispositivos ou equipamentos pessoais – em 
conformidade com o RGPD, mas também para efeitos do seu direito de defesa, logo que a 
sua responsabilidade jurídica seja invocada;

5. Sublinha a importância de aumentar a transparência dos sistemas de IA utilizados em 
questões de justiça penal, a fim de permitir a supervisão judicial e de garantir que os 
criadores de IA e tecnologias conexas providenciem um nível suficiente de transparência 
dos algoritmos e das decisões algorítmicas para benefício das autoridades competentes e 
dos cidadãos; salienta o direito geral de as partes terem acesso a processos relativos à 
recolha de dados, às avaliações de prognóstico utilizadas para a prevenção da 
criminalidade, à catalogação e avaliação de provas criminais e para determinar se um 
suspeito pode constituir um perigo para a sociedade se não for restringido pela legislação 
da UE em vigor, como a Diretiva (UE) 2016/6803; além disso, sublinha a importância de 
ter acesso aos resultados elaborados ou obtidos através dos instrumentos de IA e, em 
última análise, de definir a responsabilidade pelos procedimentos de notificação e o papel 
da IA e das tecnologias conexas em matéria penal, em particular, no que diz respeito à 
análise de grandes quantidades de provas em investigações criminais e à identificação de 
suspeitos ou vítimas de crimes; recorda a importância das questões relacionadas com a 
governação, os direitos fundamentais e as garantias processuais, a não discriminação, a 
responsabilização, a transparência, a imparcialidade, a equidade e a integridade intelectual 
da IA e das tecnologias conexas, salientando simultaneamente a necessidade de assegurar 
a supervisão humana em todas as circunstâncias; insiste em que as autoridades judiciais 
têm de ser obrigadas a justificar as suas decisões, nomeadamente quando utilizarem 
elementos de prova fornecidos por tecnologias assistidas pela IA, que exigem um nível 
elevado de controlo judicial e critérios de admissibilidade rigorosos – em conformidade 
com a sua resolução sobre a robótica4, de 16 de fevereiro de 2017, que salienta que deve 
ser sempre possível apresentar a fundamentação subjacente a qualquer decisão tomada 
com o auxílio da IA que possa ter impacto na vida de uma ou mais pessoas; recorda a 
distinção entre a utilização da IA e das tecnologias conexas na prevenção da criminalidade 
e na justiça penal; salienta que as tecnologias de IA devem imperativamente desempenhar 
sempre um papel secundário;

6. Recorda que as utilizações abusivas mais graves da IA e das tecnologias conexas – como a 
vigilância em larga escala, a definição de perfis e os programas de previsão policial, que 
podem avaliar onde é provável a ocorrência de crimes, onde é provável localizar os 
suspeitos de crimes, as possibilidades de vitimização, a vulnerabilidade, a notificação de 
pessoas desaparecidas ou se alguém é vítima ou autor de violência doméstica ou dum 
delito sexual – e as violações dos direitos processuais podem ser cometidas pelas 
autoridades públicas que atuam no domínio da aplicação da lei;

7. Sublinha a importância de utilizar os dados autogerados na recolha e análise de elementos 

p. 37).
3 Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para 
efeitos de prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, e à 
livre circulação desses dados (JO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
4 Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de fevereiro de 2017, que contém recomendações à Comissão sobre 
disposições de Direito Civil sobre Robótica (JO C 252 de 18.7.2018, p. 239).
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de prova; recorda que tanto na prevenção da criminalidade como na justiça penal, os erros 
ou a possível utilização abusiva da análise de dados de entrada e saída, bem como a sua 
interpretação, podem estar enraizados no fator humano envolvido, pelo que exorta a uma 
abordagem cautelosa aquando da análise da eficácia e adequação da utilização das 
tecnologias de IA em todos os processos decisórios;

8. Exorta todas as autoridades públicas competentes – em especial, as autoridades de 
aplicação da lei como as autoridades policiais e judiciárias – a informarem o público 
acerca disto e a garantirem uma transparência suficiente no que se refere à sua utilização 
da IA e de tecnologias conexas ao desempenharem as suas competências, sobretudo no 
âmbito da justiça penal;

9. Considera essencial que a aplicação de sistemas de IA no contexto dum processo penal 
assegure o respeito dos princípios fundamentais do processo penal – incluindo o direito a 
um julgamento justo, o princípio da presunção de inocência e o direito a um recurso 
efetivo – e também o acompanhamento e o controlo independente dos sistemas decisórios 
automatizados;

10. Sublinha a importância do princípio do controlo humano e da verificação dos resultados 
elaborados ou obtidos através dos instrumentos de IA; recorda a importância das questões 
relacionadas com a governação, a transparência, a explicação e a responsabilização, a fim 
de garantir o respeito dos direitos fundamentais e evitar potenciais falhas na IA;

11. Salienta a sua abordagem cautelosa relativamente à utilização de software de 
reconhecimento biométrico; realça a ambiguidade resultante duma insuficiência inerente 
no que se refere à proteção de dados e às violações da privacidade dos dados; observa com 
preocupação a acumulação de dados pessoais dos cidadãos na União Europeia por países 
estrangeiros, através de criadores e fornecedores do setor privado;

12. Recorda que – em conformidade com as atuais regras da UE em matéria de proteção de 
dados e com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia – a IA só pode ser 
utilizada para fins de reconhecimento biométrico à distância quando essa utilização for 
devidamente justificada, proporcionada e sujeita a salvaguardas adequadas; saúda as 
recomendações do Grupo de peritos de alto nível sobre a inteligência artificial da 
Comissão, no sentido duma utilização proporcionada, ponderada e baseada nos riscos da 
tecnologia de reconhecimento biométrico, em conformidade com a legislação relativa à 
proteção dos dados pessoais; propõe que a aplicação dessa tecnologia tenha de ser 
claramente justificada ao abrigo da legislação em vigor e sugere que a Comissão avalie a 
forma de incorporar essas recomendações de forma eficaz, em particular, no que respeita 
ao direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais;

13. Acredita firmemente que as decisões tomadas pela IA ou pelas tecnologias conexas – 
especialmente nos domínios da justiça e da aplicação da lei – que tenham um impacto 
direto e significativo nos direitos e obrigações das pessoas singulares ou coletivas devem 
ser sujeitas a uma verificação humana rigorosa e a um processo equitativo;

14. Considera necessário analisar se é conveniente que as decisões de aplicação da lei sejam 
parcialmente delegáveis na IA e, em caso afirmativo, em que condições e em que medida 
pode ser autorizada essa utilização da IA; considera que a IA e as tecnologias conexas que 
podem substituir as decisões das autoridades públicas devem ser tratadas com a máxima 
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precaução; salienta a necessidade de conceber princípios éticos sólidos e códigos de 
conduta específicos com vista à conceção e utilização da IA para ajudar as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei e as autoridades judiciais, caso as decisões em matéria 
de aplicação da lei sejam delegadas na IA; remete para o trabalho em curso na Comissão 
dos Assuntos Jurídicos.
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