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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a inteligência artificial: questões de interpretação e de aplicação do direito 
internacional na medida em que a UE é afetada nos domínios da utilização civil e militar 
e da autoridade do Estado fora do âmbito da justiça penal
(2020/2013(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta o artigo 114.º do TFUE,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2018/1488 do Conselho, de 28 de setembro 
de 2018, que cria a Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto 
Desempenho1,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de janeiro de 2018, que cria o programa Europa Digital para o período de 2021-2027 
(COM(2018)0434), 

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão, de 19 de fevereiro de 2020, sobre a 
inteligência artificial – Uma abordagem europeia virada para a excelência e a confiança 
(COM(2020)0065),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 19 de fevereiro 
de 2020, intitulada «Uma estratégia europeia para os dados» (COM(2020)0066),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 19 de fevereiro 
de 2020, intitulada «Construir o futuro digital da Europa» (COM(2020)0067),

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de fevereiro de 2017, que contém 
recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 1 de junho de 2017, sobre a digitalização da 
indústria europeia3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de setembro de 2018, sobre sistemas de 

1 JO L 252 de 8.10.2013, p. 1.
2 JO C 252 de 18.7.2018, p. 239.
3 JO C 307 de 30.8.2018, p. 163.
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armamento autónomos4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de setembro de 2018, sobre a igualdade 
linguística na era digital5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de fevereiro de 2019, sobre uma política 
industrial europeia completa no domínio da inteligência artificial e da robótica6,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório, de 8 de abril de 2019, intitulado «Orientações éticas para 
uma IA de confiança», elaborado pelo Grupo de peritos de alto nível sobre a 
inteligência artificial criado pela Comissão em junho de 2018,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A9-0000/2020),

Introdução 

A. Considerando que a inteligência artificial (IA), a robótica e as tecnologias que lhes estão 
associadas podem ter um impacto direto em todos os aspetos da vida em sociedade;

B. Considerando que cabe à União e aos seus Estados-Membros a importante 
responsabilidade de assegurar que estas tecnologias contribuam para o bem-estar e o 
interesse geral dos seus cidadãos;

C. Considerando que esta importante responsabilidade implica, nomeadamente, examinar 
as questões relativas à interpretação e à aplicação do direito internacional, na medida em 
que a utilização civil e militar destas tecnologias diz respeito à UE, bem como as 
questões relativas à autoridade do Estado em relação a estas tecnologias fora do âmbito 
da justiça penal;

D. Considerando que este exame tem por objetivo avaliar em que medida as normas de 
direito internacional, tanto público como privado, se adaptam a estas tecnologias, bem 
como pôr em evidência os desafios que estas colocam à autoridade do Estado;

E. Considerando que, para uma abordagem harmonizada destes problemas, é necessário 
adotar uma definição comum de inteligência artificial e garantir o respeito dos 
princípios da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia;

Definição de inteligência artificial

1. Considera que a inteligência artificial pode ser definida como um conjunto de métodos e 
procedimentos que permitem aos sistemas técnicos perceber o seu ambiente, tratar o que 
é percebido e resolver problemas de forma independente, tomar decisões, agir e retirar 
ensinamentos das consequências dessas decisões e ações;

Direito internacional público e utilização militar da inteligência artificial 

4 JO C 433 de 23.12.2019, p. 86.
5 Textos aprovados da mesma data, P8_TA(2018)0332.
6 Textos aprovados da mesma data, P8_TA(2019)0081.
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2. Considera que todas as utilizações militares da IA devem ser objeto de controlo 
humano, de modo a permitir, nomeadamente, que um ser humano tenha a possibilidade 
de as corrigir ou interromper em qualquer momento e de as desativar em caso de 
comportamento imprevisto;

3. Considera que deve ser igualmente assegurada a sua rastreabilidade no que se refere ao 
processo de tomada de decisões, de modo a que seja possível determinar a identidade do 
decisor humano e, se necessário, responsabilizá-lo;

4. Reitera que as utilizações militares da IA devem respeitar sempre o direito internacional 
humanitário, em particular as Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, 
nomeadamente no que diz respeito à proteção dos feridos, dos doentes e dos náufragos, 
ao tratamento dos prisioneiros de guerra e à proteção dos civis;

5. Reitera que devem respeitar sempre os princípios, referidos na Convenção de Roma de 
17 de julho de 1998, relativos à proibição de crimes de genocídio, crimes contra a 
humanidade e crimes de guerra;

6. Insiste na necessidade de respeitarem sempre o princípio da proporcionalidade, que 
subordina a legalidade de uma ação militar ao respeito de um equilíbrio entre o objetivo 
e os meios utilizados, e de a avaliação desta proporcionalidade ser feita por um ser 
humano ou ser por ele expressamente aprovada;

7. Sublinha que os números anteriores dizem respeito a todos os tipos de utilizações 
militares da IA, quaisquer que sejam, incluindo as que envolvem o tratamento de 
informações para fins militares, a logística militar, o «combate colaborativo» e o apoio 
em tempo real à tomada de decisões, bem como os sistemas defensivos e todas as armas 
que recorrem à IA, como os sistemas de armas letais autónomas (SALA);

8. Recorda que os SALA são armas capazes de identificar e de decidir atacar um alvo sem 
intervenção humana, e que, devido à sua especial perigosidade, é necessário que a sua 
utilização seja sujeita a proibições e a salvaguardas jurídicas específicas;

9. Considera que os SALA só são lícitos se forem sujeitos a um controlo suficientemente 
rigoroso para permitir que um ser humano assuma o seu comando em qualquer 
momento, e entende que as versões sem qualquer controlo humano («human off the 
loop») devem ser proibidas;

10. Insiste em que os SALA só devem ser utilizados em casos claramente definidos e de 
acordo com procedimentos de autorização previamente detalhados em documentos 
relativamente aos quais o Estado em causa – independentemente de ser ou não membro 
da Organização do Tratado do Atlântico Norte – garanta o acesso do público ou, pelo 
menos, do seu parlamento nacional;

11. Considera que os SALA devem respeitar as disposições da Convenção de 10 de outubro 
de 1980 sobre Certas Armas Convencionais, incluindo a proibição de produzir «efeitos 
traumáticos excessivos»;

12. Sugere que, para impedir a sua proliferação não controlada, os SALA sejam incluídos 
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na lista de armas sujeitas às disposições do Tratado de Comércio de Armas de 2 de abril 
de 2013, que figura no artigo 2.º deste Tratado;

13. Solicita a proibição da antropomorfização dos SALA para evitar qualquer possibilidade 
de confusão entre um ser humano e um robô;

14. Recorda que o Fundo Europeu de Defesa (FED) se destina a financiar projetos de 
investigação no domínio militar suscetíveis de favorecer a inovação, em especial os que 
utilizam a IA, mesmo quando dizem respeito a SALA;

15. Sugere que o FED recorde às empresas cujos projetos financia e aos Estados em causa 
que o seu financiamento não os isenta de velar escrupulosamente por que as futuras 
utilizações militares da IA associadas a esses projetos respeitem os princípios 
estabelecidos nos n.ºs 2 a 13 do presente relatório;

Autoridade do Estado: exemplos dos domínios da saúde e da justiça

16. Insiste em que os Estados-Membros devem velar por que a posse das tecnologias de IA 
mais sofisticadas por grupos privados poderosos não ponha em causa a autoridade do 
Estado e, muito menos, a sua usurpação por uma autoridade privada;

17. Considera essencial, sempre que seja utilizado um sistema de IA para interagir com 
pessoas nos serviços públicos, em especial nos domínios da justiça e dos cuidados de 
saúde, que o utilizador seja devidamente informado de que tem a possibilidade de 
recorrer a um profissional, mediante pedido e sem demora;

18 É de opinião que as pessoas que tenham sido objeto de uma decisão tomada por uma 
autoridade pública, com base exclusivamente ou em grande parte nos resultados 
produzidos por um sistema de IA, devem ser notificadas e receber sem demora as 
informações referidas no número anterior;

19. Constata que a inteligência artificial desempenha um papel cada vez mais importante na 
saúde pública, nomeadamente graças aos algoritmos de ajuda ao diagnóstico, à cirurgia 
assistida por robôs, às próteses inteligentes, aos tratamentos personalizados baseados na 
modelização tridimensional do corpo de cada doente, aos robôs sociais destinados a 
prestar assistência a idosos, às terapias digitais concebidas para melhorar a autonomia 
de certos doentes mentais, à medicina preditiva e ao software para a antecipação de 
epidemias;

20. Insiste, contudo, em que todas as utilizações da IA no domínio da saúde pública devem 
respeitar a proteção dos dados pessoais dos doentes e evitar a sua divulgação 
descontrolada;

21. Insta a que todas as utilizações da IA no domínio da saúde pública respeitem a 
igualdade de tratamento dos doentes em termos de disponibilidade e acesso a cuidados 
de saúde, mantenham a relação entre o doente e o médico e respeitem o juramento de 
Hipócrates em todas as circunstâncias;

22. Assinala que a IA é cada vez mais utilizada no domínio da justiça, a fim de permitir que 
os juízes tomem decisões mais rápidas, mais racionais e mais consentâneas com a 
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legislação em vigor;

23. Solicita, por conseguinte, que o público seja informado de todas utilizações da IA no 
domínio da justiça e que estas evitem discriminações devido a uma programação 
tendenciosa e respeitem o direito de cada cidadão de ter acesso a um juiz, bem como o 
direito de cada juiz de se afastar da solução sugerida pela IA, sempre que considere que 
tal é necessário à luz das especificidades de um processo;

Direito internacional privado

24. Observa que, dado o número crescente de litígios relacionados com o direito 
internacional privado causados pela internacionalização das atividades humanas, tanto 
em linha como no mundo real, a IA pode ajudar as partes e os juízes a resolvê-los, 
criando modelos que permitam não apenas determinar a jurisdição competente e a lei 
aplicável em cada caso, mas também identificar os conflito de leis mais delicados e 
propor soluções para os resolver;

25. Considera, no entanto, que o público deve ser adequadamente informado sobre as 
utilizações da IA no direito internacional privado e que devem ser evitadas 
discriminações devido a uma programação tendenciosa, que possa favorecer 
sistematicamente a legislação de um Estado em detrimento de outro;

26. Sublinha que a circulação de veículos autónomos no espaço europeu, que pode dar 
origem a um número particularmente elevado de litígios no âmbito do direito 
internacional privado, deve ser objeto de regulamentação europeia específica que 
determine o regime jurídico aplicável em caso de danos transfronteiras;

Princípio orientador

27. Recorda que a IA é um avanço científico que não deve conduzir a uma regressão do 
direito, mas deve, pelo contrário, ser regido pelo direito – na União Europeia pelo 
direito que emana das suas instituições e dos seus Estados-Membros – e que o poder dos 
algoritmos não deve, em circunstância alguma, eximir-se do respeito pela democracia e 
pelo Estado de direito, princípio que norteou a elaboração do presente relatório;

28 Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os impressionantes progressos no domínio da inteligência artificial (IA) constituem um 
desafio para o direito internacional, tanto público como privado, e, de forma mais ampla, para 
a autoridade dos Estados. Uma vez que o quadro jurídico da IA se tornou uma das prioridades 
da UE, o Parlamento Europeu não pode ignorar esta questão. O presente relatório procura 
abordar os seus principais aspetos. 

Direito internacional público: utilizações militares da IA 

Em conformidade com o documento de trabalho de 29 de abril de 2020, uma parte importante 
do relatório é dedicada às utilizações militares da IA, cujo desenvolvimento é considerado 
pelas principais potências mundiais uma prioridade para as suas forças armadas. Os valores 
que a UE defende legitimam a sua vontade de se debruçar sobre a necessidade de 
enquadramento jurídico da IA, respeitando as competências dos Estados-Membros e das 
Nações Unidas.

Optou-se por abordar a questão sob três ângulos. Em primeiro lugar, recordam-se os 
princípios que devem presidir a qualquer utilização militar da IA, seja ela qual for: tratamento 
de informações para fins militares, logística militar, «combate colaborativo» e apoio em 
tempo real à tomada de decisões, sistemas defensivos e todas as armas que recorrem à IA, 
como os sistemas de armas letais autónomas (SALA).

Em segundo lugar, são estabelecidos princípios específicos para os SALA, dada a sua 
particular perigosidade já sublinhada pelo Parlamento Europeu na sua resolução de 12 de 
setembro de 2018.

Por último, aborda-se o papel do Fundo Europeu de Defesa, que já financia projetos de 
investigação militar com recurso à IA, o que demonstra que a UE já está diretamente 
envolvida na utilização militar da IA.

Autoridade do Estado 

A IA também tem implicações para a autoridade dos Estados em domínios não militares. Na 
sequência do debate na Comissão JURI de 16 de junho de 2020, durante o qual vários 
membros consideraram que essas implicações também deviam ser debatidas, optou-se por as 
abordar em dois domínios particularmente sensíveis: a saúde e a justiça.

Direito internacional privado

No mesmo debate, alguns membros também solicitaram que se examinasse o impacto da 
utilização da IA no direito internacional privado. Foi para ter em conta este pedido que, no 
fim do relatório, se procura abordar esta questão, ainda que de forma sucinta, devido às 
limitações do Parlamento em relação à extensão deste tipo de relatórios.

Princípio orientador

Para além da variedade de questões que aborda, o relatório assenta na consciência dos perigos 
que a IA pode representar para o respeito dos princípios democráticos e do Estado de direito, 
perigos a que é necessário fazer face com lucidez. Afinal, como advertiu Martin Heidegger, 
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quando vemos a técnica como algo neutro, é quando ficamos à sua mercê da pior forma.


