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Prefácio

Professor Doutor Catedrático Germano Marques da Silva

O Doutor Hugo Luz dos Santos pede- me um prefácio para mais um dos seus
livros dedicados ao processo penal: Inteligência Artificial e Processo Penal.
Faço- o com gosto pelo muito apreço pessoal e científico que tenho pelo
Autor que tem provas dadas no domínio do Direito e em particular no direito
penal e processual penal, mas também motivado pela oportunidade de o
acompanhar na preocupação com os novos métodos preconizados para a
realização da justiça penal.
A justiça penal é complexa, sobretudo nos sistemas em que a responsabilidade
assenta na culpa do agente do crime, ao menos como limite da pena, e a pena
tem por finalidade não apenas a retribuição do mal do crime, mas também a
reintegração social do agente. A gravidade do ilícito depende não apenas da
lesão do bem jurídico tutelado e da intensidade do dolo ou da negligência e
a culpa depende de múltiplas outras circunstâncias relativas ao facto e ao
agente. Não há, em concreto, dois crimes iguais, mesmo quando o grau de
lesão objetiva é equivalente; há- os em abstrato nos elementos essenciais do
tipo, mas diferentes em concreto, enquanto pressupostos da pena a aplicar
ao seu agente, em razão das referidas circunstâncias que têm de ser deter-
minadas em cada caso para que a pena aplicada seja adequada às finalidades
que deve prosseguir em conformidade com a lei. Nos sistemas jurídicos em
que a pena é sobretudo retribuição do mal, de compensação do mal do crime
com o mal da pena, pode ser eventualmente mais fácil determinar em abstrato
a pena concreta a aplicar em função apenas do grau do dano causado pelo
crime, mas se se dever atender às circunstâncias concretas em que o crime
foi praticado, à motivação do agente, aos seus antecedentes, à sua preparação
para se comportar em conformidade com as normas, ao arrependimento, à
culpa, em geral, tememos francamente que seja possível predeterminar através
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de um qualquer algoritmo a medida da pena justa a aplicar a cada delinquente.
Os elementos e circunstâncias a colocar no prato da balança da justiça para
determinar o peso da pena correspondente são tantos e tão variados de caso
para caso que não se nos afigura possível predeterminar com justiça quais
sejam e a valia de cada um. Corre- se grave risco de prejuízos, embora aparentando
soluções iguais e nessa medida louváveis, mas que são desiguais e por isso
reprováveis, porque não há crimes nem agentes que sejam também iguais.
Tenho por adquirido que os juízos sobre a culpabilidade necessitam de ser
aferidos em razão de critérios o mais possível objetivos, prefixados por lei e
consensualmente aplicados, sob pena de tratamento desigual dos delinquentes,
o que seria injusto. Estas regras vão sendo fixadas pelos tribunais de recurso
no julgamento de casos análogos e são depois seguidas pelos demais tribunais,
formando- se assim o consenso da jurisprudência que assegura a igualdade
do tratamento penal dos delinquentes e evita recursos e a reforma das decisões
recorridas. Sucede, porém, que as diretrizes que se extraem da jurisprudência
não são fixadas abstratamente, resultam da ponderação dos casos submetidos
a juízo, deixando sempre uma margem de apreciação pelo julgador dos ele-
mentos e circunstâncias de cada caso. Assim, por exemplo, em caso de rein-
cidência, a lei fixa os seus pressupostos e efeitos na medida da pena, mas
algum ou alguns implicam juízos de valia e não apenas de ocorrência. Não al-
cançamos como possa abstratamente determinar- se se o agente é de censurar
por a condenação anterior não lhe ter servido de suficiente advertência contra
o crime, como é exigível nalguns ordenamentos, mormente no português.
O julgamento do comportamento humano, da responsabilidade pela prática
de crimes, só pode ser feito por humanos de idêntica condição, pelos pares,
porque só estes podem compreender e avaliar as circunstâncias do crime
e a personalidade do agente, como já em 1215 foi reivindicado pelos barões
ingleses ao Rei João Sem Terra e consagrado na Magna Carta. Dir- se- á, por-
ventura, que nos parâmetros referenciais de programação dos algoritmos
pode pôr- se tudo e mais alguma coisa, mas duvidamos ser possível que a
máquina possa substituir também a sensibilidade humana necessária à for-
mulação de qualquer juízo de culpa. Parece- me antes que a pré- fixação num
algoritmo de todos os fatores a considerar na medida da pena poderá
constituir uma verdadeira ditadura digital e que a sua adoção mudaria para
sempre a administração da justiça penal e não para melhor, assim o creio.
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Uma outra questão que muito me preocupa respeita à implementação da teoria
da mente humana estendida, que pretende captar toda a privacidade mental
do arguido, colocando parte do pensamento humano fora do cérebro humano
e ligado diretamente a uma máquina (um computador). Esta problemática é es-
pecialmente tratada no Capítulo IV deste livro. O sistema, ao penetrar na intimidade
da pessoa humana, transforma- a numa espécie de robot, o que representa o re-
troceder séculos no respeito da dignidade humana do arguido, violador de
princípios básicos estruturais do processo penal democrático consagrados nos
textos internacionais pertinentes, sendo por isso de repudiar absolutamente.
Onde ficam os princípios da participação constitutiva do arguido no processo,
do direito ao silêncio, do nemo tenetur, e das proibições de prova, da lealdade
processual e de todos os demais princípios que caracterizam o justo processo?
A eventual eficácia no combate à criminalidade facilitada pela inteligência artificial
não é sinónimo de melhor justiça porque a eficácia da perseguição criminal,
quando feita por meios que atropelam a dignidade da pessoa humana, que é
hoje um princípio normativo inspirador de todos os sistemas jurídicos democráticos,
é tudo menos sinónimo de justiça. Que o bom senso nos proteja.
O livro que prefacio – Inteligência Artificial e Processo Penal – não vale apenas
pelas questões e preocupações que suscita e revela acerca da inteligência
artificial no processo penal. Constitui um repositório, expresso ou tácito, do
pensamento do Autor sobre o que entende dever ser o processo penal deste
nosso tempo, eficaz no combate ao crime para sua prevenção, mas sempre
no respeito dos direitos humanos, isto é, o processo justo, equitativo ou de-
mocrático, como sói chamar- se- lhe.
Entretanto os meus parabéns ao Doutor Hugo Luz dos Santos pelos alertas
que lança nesta obra e o meu obrigado pelo esforço que tem vindo a em-
preender com os seus trabalhos científicos em prol do aperfeiçoamento do
processo penal no combate ao crime, tendo sempre presente a dignidade
do arguido e das vítimas como bens jurídicos invioláveis.

Lisboa, 24 de novembro de 2021

GERMANO MARQUES DA SILVA

Professor Catedrático jubilado da Universidade Católica Portuguesa
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Prefácio

Professor Doutor Catedrático Nuno Garoupa

Foi com imenso prazer que aceitei o convite do Autor, Hugo Luz dos Santos,
para prefaciar esta sua nova obra num tema que nos desafia a todos, a interseção
da inteligência artificial com o direito penal. Fora do mundo académico e
científico, a robotização do direito penal continua a remeter para o universo
da ficção científica. O exemplo favorito e didático é o Judge Dredd, esse juiz (na
verdade, procurador) que no ano 2080 aplica a lei decidida por máquinas. Ele
vive já num ordenamento jurídico dominado pela inteligência artificial que
beneficia de um avançado machine learning. O próprio conselho judiciário,
ainda dominado por humanos, faz uso dos computadores nas suas interpretações
e revogações da lei. Não há erros nem emoções, apenas factos e processamento
de regras. Mais tarde, em 2113, os humanos rejeitam em referendo voltar a
uma lei dos homens, preferindo um Estado de direito autoritário da inteligência
artificial. Em 2134, a inteligência artificial elimina a corrupção e o crime já que
o comportamento humano se torna totalmente previsível e, portanto, o in-
cumprimento da lei pode ser permanentemente antecipado e dissuadido.
Não estamos ainda no mundo do Judge Dredd e a presente obra não é de
ficção científica. Mas a inteligência artificial já se tornou uma componente
importante no direito penal. A robotização material da administração da
justiça penal ainda não é uma realidade, mas esta já está condicionada ou
influenciada pela inteligência artificial em muitas situações. E não falo apenas
da forma como a inteligência artificial determina a perceção de quem
administra a justiça. Quando as sentenças penais passam a estar condicionadas
por algoritmos matemáticos ou quando a textualização do direito penal res-
ponde a parâmetros de machine learning, então a inteligência artificial pesa
na administração da justiça. E esse é já o mundo em que vivemos atualmente.
E é desse mundo atual que nos fala este interessantíssimo livro.
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Não tenho dúvidas que a robotização da justiça, algo que me parece totalmente
inevitável, alterará drasticamente o processo penal. Não creio que sejam
úteis considerações sobre potenciais mecanismos para atrasar essa robotização
(ou, na mente dos mais distraídos, mecanismos que aparentemente evitem
essa robotização). Trata- se, na minha perspetiva, de uma agenda perdida,
mesmo trágica, porque simplesmente não se pode fugir do futuro tecnológico.
Sabemos que as revoluções tecnológicas na justiça dos últimos duzentos
anos encontraram sempre enorme resistência dos incumbentes. Mas a rea-
lidade não se compadeceu. A justiça, quer enquanto conjunto de regras de
convivência social, quer enquanto mediador de resolução de conflitos, teve
de adaptar- se às novas realidades tecnológicas. E não o contrário.
Talvez seja menos pessimista que o autor sobre as consequências da subs-
tituição do juiz humano pela robotização na administração da justiça penal.
Muito dependerá da programação. E não vejo grande distinção conceptual
entre programar uma lei e programar algoritmos matemáticos, mesmo em
contexto de machine learning. Trata- se sempre de um processo meramente
ideológico, talvez filosófico, que reflete visões da vida em sociedade. Na
verdade, se a robotização da administração da justiça penal consubstanciar
um conjunto de prioridades distinto do atual ordenamento jurídico, isso é
uma consequência de uma qualquer mudança do paradigma jurídico e
político, não da inteligência artificial. Não quero com isto dizer que não possa
existir uma tentativa de mascarar mudanças de paradigma em nome de
uma revolução tecnológica. Não seria a primeira vez. Acontece que, mesmo
em contexto de autonomia total da inteligência artificial, ela reflete princípios
normativos que foram decididos e programados pelos humanos.
A robotização da justiça penal levanta inúmeras questões éticas e filosóficas
que o Autor, em boa hora, discute. Se, em determinado momento, o com-
portamento humano perder a sua componente aleatória (que, na verdade,
decorre da sua liberdade de decisão ou da autonomia da vontade individual)
e passar a um estado determinístico (ou, pelo menos, razoavelmente previsível),
o próprio conceito de ilícito terá de evoluir. Se há previsibilidade total de
ilícito, então podemos concluir que a realização do ilícito apenas é possível
quando o Estado, enquanto garante das normas jurídicas, falha. Porque, não
falhando, pode sempre acautelar o comportamento ilícito. Logo, num mundo
de comportamento humano determinístico, o ilícito existe porque o Estado
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consente que exista (porque falha na sua prevenção). Será um ilícito verda-
deiramente ilícito quando, no fundo, o ordenamento jurídico consente? Desta
forma, a inteligência artificial muda radicalmente a própria noção conceptual
do direito penal.
Para quem quer pensar mais sobre o futuro que já está aqui e menos sobre
os aspetos pontuais de um processo penal que, no caso português, se tem
revelado incapaz de responder aos desafios da sociedade contemporânea,
este é o livro certo. Não é preciso concordar sempre com o Autor para
descobrir nos diferentes capítulos um desafio às nossas atuais certezas
jurídicas, científicas e humanas. Vale, pois, a pena ler mais esta obra do Hugo
Luz dos Santos.

Washington DC, 30 de novembro de 2021

NUNO GAROUPA

Professor of Law and Associate Dean for Research at George Mason University
– Antonin Scalia Law School (United States of America)

InteligenciaArtificialEProcessoPenal_paginacao  11/01/2022  12:11  Page 15



Prefácio

Professor Doutor Fauzi Hassan Choukr

Com grande satisfação e orgulho recebi, do eminente Professor Doutor Hugo
Luz Dos Santos, o convite para prefaciar sua mais recente e significativa Obra,
“Inteligência Artificial e Processo Penal”.
Pesquisador distinto e rigoroso, o eminente Autor destaca- se pela pesquisa
aprofundada sobre temas de inegável importância teórico- prática, não se
acanhando diante das novas fronteiras dogmáticas que o Direito, na presente
quadra da História, é desafiado a transpor. Tem- se, aqui, mais uma vez, um
exemplo desse desbravamento acadêmico.
Antevendo com precisão o difícil relacionamento entre os fundamentos do
sistema penal e, em particular, do processo penal, com a inevitável e oni-
presente tecnologia, emerge a questão central: o devido processo legal
será um anteparo suficiente para a massacrante dimensão tecnológica que
já domina – e contamina – as relações sociais? Será suficiente que garantias
ad humanitatem possam se antepor com força suficiente num machina
mundi?
Não fosse esse um risco já incalculável, o nobre Pesquisador lança uma outra
condição de conturbação no ainda incipiente ambiente civilizatório: o emprego
simbólico do sistema penal, pois, com ele, não haverá limites à expansão
tecnológica sem que se lhe possa ser oferecido o contrapeso humano de
forma eficaz.
E, neste contexto, permitimo- nos, dada a grandeza da Obra que nos propicia
altos voos, externar a preocupação com esses fatores, tecnologia, simbolismo
e sistema penal, quando forem empregados no discurso da construção de
modelos de segurança pública, momento no qual a tecnologia ocupará, de-
finitivamente, um espaço não apenas de predição mas, terá a característica
apontada por Sadin, ao afirmar que “certi sistemi computazionali sono dotati
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– noi li abbiamo così dotati – di una singolare e inquietante vocazione: enunziare
la verità”, com o que o mundo digital emerge como “ponteza aletheica”1.
Essa “verdade em potência” ou “potencial verdade” já seria dificilmente
confrontada num eventual techo devido processo legal, pois a velocidade da
construção da verdade tecnológica é, em si, incomparavelmente maior que
a do devido processo legal. Ali, no entanto, uma esperança de controle no
processo e, talvez, pelo processo.
Mas, na construção de políticas públicas de segurança e na sua respectiva
execução a “potencial verdade da tecnologia” é avassaladora em tempos de
hipersegurança. Aqui, o processo penal e seu tempo entram já em defasagem
quando confrontados com a verdade tecnológica. Basta que se pense em
qualquer cenário assecuratório no processo penal, com os danos que já lhe
são próprios num processo “humano” e o potencial dano que causará em
um processo “tecnológico”.
Tudo isso é com extrema propriedade, e muita profundidade, tratado na
Obra ora prefaciada, quando seu ínclito Autor chama a atenção para o que
aponta como sendo “A (iminente) emergência do direito (processual) penal
da segurança máxima” e todos seus danos irreparáveis.
Assim, mais do que qualquer palavra de apresentação que se deva alongar,
é superiormente necessário abrir- se as portas do(a) leitor(a) às necessárias
e absolutas reflexões trazidas neste Livro, desde já nascido com a marca da
predestinação a ser essencial a qualquer pessoa que queira, compreender,
seriamente, a encruzilhada moral que se avizinha.

Brasil, primavera de 2021.

FAUZI HASSAN CHOUKR2

1 SADIN, Eric; BONOMI, Francesca. Critica della ragione artificiale: una difesa dell’umanità.
Luiss University Press, 2018.
2 Pós-Doutorado pela Universidade de Coimbra (2012/2013). Doutorado (1999) e Mestrado
(1994) em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Especializado em
Direitos Humanos pela Universidade de Oxford (New College; 1996) e em Direito
Processual Penal pela Universidade Castilla la Mancha (2007). Coordenador do PPGD
da Facamp – Faculdades de Campinas.Promotor de Justiça no Estado de São Paulo
(desde 1989).
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Prefácio

Juíza Conselheira Mestre Maria do Carmo Silva Dias

O Ilustre Autor deste Livro, o Senhor Doutor Hugo Luz dos Santos, que
atualmente exerce funções como assistente (em tempo parcial) na Faculdade
de Direito da Universidade de Macau, sendo (além do mais) Research Fellow
no Forum for International Conciliation and Arbitration, fez- me um irrecusável
convite, para fazer este prefácio, ainda por cima em tema tão atual, quanto
essencial, para a vida prática do Direito, em sociedades democráticas, onde
é preciso saber equilibrar as vantagens da utilização dos conhecimentos
técnicos e científicos, com os direitos e liberdades fundamentais, que tem
de ser respeitados e salvaguardados.
Desenvolve- se neste Livro a problemática da intervenção da Inteligência
Artificial e da Robótica, no Sistema de Justiça formal, particularmente no
domínio dos tribunais e a nível do processo penal e do direito penal,
designadamente pelo risco de poder haver um “processo de robotização do
ser humano”, colocando Hugo Luz dos Santos pertinentes dúvidas e alertando
para os perigos que se vão colocar face à forma tradicional e clássica como
o nosso Direito, nomeadamente, o processo penal, foram concebidos.
Em particular, no processo penal português, de cariz humanista e liberal, a
liberdade individual (por exemplo do arguido) não é uma ilusão como
defendem alguns Autores apologistas do determinismo neurocientífico.
Nesta Obra cativante, o Autor é brilhante quando nos coloca perante os vários
desafios que vão surgir, em consequência da 4ª Revolução Industrial (que, em
síntese, resulta da combinação entre as técnicas de produção e os sistemas
inteligentes) e que vai sendo impulsionado com o acesso à Internet of things e
com a internet 5 G, chamando logo à atenção para o dilema que se gerou da
“aceleração do processo de robotização do ser humano” por um lado e do
“processo de humanização da máquina” por outro lado, o que vai criar dificuldades
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desde logo para estabelecer fronteiras entre ambos e, principalmente, pelas
repercussões no âmbito do processo penal e da administração da justiça.
Interroga- se Hugo Luz dos Santos, com toda a sabedoria e pertinência, sobre
se estarão os Tribunais e o processo penal preparados para receber no seu
meio a Inteligência Artificial (IA)?
Ou será, eventualmente, “a morte do (atual) direito penal do bem jurídico e
o nascimento de um (futuro) direito penal de segurança máxima, ancorado
nas possibilidades ilimitadas da inteligência artificial, colimado, em última
análise, à limitação (também ela máxima) do núcleo essencial dos direitos
fundamentais sociais dos arguidos”.
Com o seu assertivo discorrer, alerta para um efeito negativo a evitar em so-
ciedades democráticas, que é o da falta de preparação para esta nova era
da IA e da robótica, o que vai levar o processo penal a sofrer “profundas al-
terações” caso se venha a cair numa “ditadura do digital da inteligência
artificial e da (medonha) robotização do humano.”
Isto significa que, com mais este recente Livro (entre todos os demais que
já publicou), Hugo Luz dos Santos, que sempre nos tem habituado a pensar
nos problemas que vão afetando as sociedades contemporâneas e contendem
com as diferentes vertentes da Dignidade Humana e/ou respetivos Direitos,
mais uma vez nos desafia e leva a equacionar até que ponto devemos fazer
uso da IA e da robótica nos tribunais, isto é, como podemos utilizar a IA para
retirar vantagens e tornar mais eficiente o processo penal, mas sem desper-
sonalizar a justiça.
Poderemos falar na IA no Direito e nos tribunais, o que não significa ausência
de magistrados ou de funcionários, ainda que parte do trabalho burocrático
ou repetitivo de ambos pudesse ser substituído (como já é, ainda que de
forma elementar e sem recurso à IA) por programas informatizados de apoio
elaborados para o efeito.
Claro que tudo depende do tipo de matérias que poderiam ser geridas dessa
forma, sua simplificação e, bem assim, de saber até que ponto, no final, para
ser fiável e confiável, teriam de ter ou não maior ou menor grau de controlo/su-
pervisão humana (sabido que, em princípio, a utilização da IA dispensa ou
basta- se com um menor controlo ou supervisão humana).
De resto, nunca a utilização da IA poderia colocar em causa a proteção da
privacidade e dos dados pessoais (bem como o armazenamento e a governação
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destes mesmos dados pessoais), nem tão pouco eliminar o necessário
interface com o juiz, quando tal se justificasse ou fosse necessário.
Ou seja, sabemos de antemão que não podemos deixar que a IA e a utilização
dos algoritmos levem ao desrespeito dos direitos humanos, seja sob que
forma for.
A utilização dos algoritmos preditivos, podendo ser uma tentação, designa-
damente a nível da determinação da sanção na sentença penal, desde logo
pela variedade da casuística, não podem substituir o juiz, mesmo quando
este, indevidamente, não fundamentar de forma objetiva e percetível a sua
decisão.
E, se os homens erram (o que igualmente pode acontecer excecionalmente
com os juízes), também (como adverte Norbert Wiener3) as máquinas com
IA “podem ser expostas ao erro” ou a falhas na sua tecnologia, com conse-
quências imprevisíveis e gravíssimas.
Isto significa que mesmo utilizando a IA é sempre necessária a supervisão
humana, tanto mais que não podem ser colocados em risco os direitos hu-
manos e a sociedade em que vivemos, para além de ter de haver a impres-
cindível segurança jurídica (o que está aliado com a ideia de responsabilidade
dos sistemas de IA).
De resto, cada vez se torna necessário proteger mais vertentes dos direitos
humanos, que se vão particularizando e autonomizando, como sucede, por
exemplo, com os 5 neurodireitos já reconhecidos internacionalmente (direito
à identidade pessoal que não pode ser alterado pela neurotecnologia; direito
ao livre arbítrio, ou seja, direito de tomar livremente decisões sem interferência
ou manipulação da neurotecnologia; direito à privacidade mental, ou seja,
direito que cada um tem aos dados sobre a sua atividade cerebral, que não
podem ser usados sem o seu consentimento; direito de qualquer cidadão,
ao acesso equitativo, na melhoria das capacidades cerebrais, através da
neurotecnologia; e o direito a não ser discriminado a partir de dados obtidos
através da neurotecnologia, nomeadamente evitando- se a discriminação
algorítmica).

3 Ver Fernando H. Llano Alonso, “De máquinas y hombres. Tres cuestiones ético-jurídi-
cas sobre la Inteligencia Artificial”, in Inteligencia Artificial y Derecho. El jurista ante los
retos de la era digital, AAVV, Navarra, Aranzadi, 2021, p. 205.
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E, estes direitos também são falados nesta Obra, designadamente a propósito
da utilização dos métodos neuro- científicos no processo penal (v.g. quando
se aborda a temática relativa ao scanner cerebral chamado fMRI e ao exame
neurológico P 300) e, no fundo, se coloca a possibilidade de, no futuro, se
poder ler o pensamento do arguido e o que isso representa em termos de
acabar com os princípios mais elementares, como o direito ao silêncio e do
nemo tenetur se ipsum accusare.
Apesar da “sociedade de informação” hoje em dia, ainda para mais nesta
era de pandemias, em que se busca o distanciamento social em diversos
setores (v.g. na justiça) estar a dar lugar a uma “sociedade algorítmica”, que
se afirma com sistemas cada vez mais inteligentes, autónomos e dinâmicos,
que se contrapõem aos tradicionais, automáticos e estáticos, que vão sendo
abandonados.
Convém ter presente que os próprios algoritmos não são neutros, podendo
através deles estar a tentar entrar- se numa nova era caracterizada pela busca
do chamado “transhumanismo”.
Corre- se até o risco de, qualquer dia, poder- se querer criar um juiz robot ou
um cyborg- juiz, com o intuito de melhorar o juiz humano, atribuindo supos-
tamente “melhores” atributos (despojando- o de “fraquezas humanas” e,
assim, também retirando- lhe humanismo ou despersonalizando- o e desca-
racterizando- o) ao juiz robot do que ao juiz humano (esquecendo que o juiz
robot é feito pelos humanos segundo um padrão pré- escolhido e, para já
ainda não “nascem” de máquinas, que ainda não são autónomas e indepen-
dentes e só por si dotadas da sua própria IA).
Ou então, podemos correr o risco de querer, a bem da Justiça (ou de uma
determinada Justiça que alguns identificam como sendo a “melhor ou boa”,
por contraposição à que consideram como “má justiça”), pretender colocar
“chip’s” com IA no cérebro de alguns juízes humanos (usar tecnologias online)
para corrigir erros e falhas estruturais notadas em anteriores casos por si
resolvidos ou até para os orientar, sendo essa possivelmente uma das formas
de resolver, também, o problema sempre latente da falta de magistrados,
que se tornará mais gravoso com o envelhecimento da população.
De qualquer modo, seguindo por uma ou outra dessas vias, claro que vamos
mesmo voltar ao tal “retrocesso civilizacional” para que alerta Hugo Luz dos
Santos, uma vez que a máquina com IA forte, dispondo de capacidade de
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aprendizagem e de capacidade de comunicação entre si, pode substituir in-
tegralmente o ser humano e iremos então cair no domínio ou superação do
ser humano pela máquina (apesar dos dilemas que se colocam, designada-
mente, éticos e jurídicos, com eliminação dos direitos humanos mais ele-
mentares e consequente subjugação de todos os humanos, sejam delinquentes
ou não, os quais ficam sem dispor da sua individualidade, dignidade, priva-
cidade, autonomia, liberdade, incluindo sem poder garantir a privacidade
do seu pensamento).
Para a pessoa criar uma IA forte tem de conseguir decompor o pensamento
abstrato humano de modo a poder transferir para a máquina a forma como
o pensamento se estrutura em cada caso ou situação, como é que responde,
decide, opta, escolhe, perante este ou aquele problema, assim atribuindo à
máquina elementos para que possa adquirir essa forma de pensar humana,
para depois, quando estiver perante um caso em que tem de tomar uma re-
solução ou decisão, poder agir com eficiência, substituindo plenamente o
ser humano.
Mas, é preciso saber como “utilizar a IA em benefício dos direitos humanos
e, em consequência, garantir a dignidade humana através da IA (a IA para
as pessoas)”4 e não deixar que aconteça o contrário (ou seja, a humanidade
não pode ficar na dependência da IA, o mesmo é dizer não pode ficar sujeita
ao poder de decisão das máquinas com IA).
Por isso, a ilusão de que a máquina com IA pode substituir decisões humanas,
porque vão ser melhores, mais eficientes e eficazes, se acabar por ser feito

4 Assim, Migle Laukyte, “Dignidad humana y nuevos derechos: el derecho a la inteligencia
artificial”, in Inteligencia Artificial y Derecho. El jurista ante los retos de la era digital, AAVV,
Navarra, Aranzadi, 2021, p. 185. Adianta, na página seguinte, como direitos perante a
inteligência artificial (segundo a Carta dos Direitos Digitais, que faz parte da “estratégia
Espanha Digital 2025”) os seguintes: “1. Direito à não discriminação algorítmica; 2. Direito
às garantias da transparência, auditabilidade, explicabilidade e rastreabilidade, acessi-
bilidade, usabilidade e fiabilidade dos algoritmos; 3. Direito a não ser objeto de uma
decisão baseada unicamente em processos de decisão automatizada, solicitando a su-
pervisão humana ou impugnando as decisões tomadas por algoritmos; 4. Direito a ser
informado no caso de comunicação com IA que está utilizando linguagem natural e
direito a poder solicitar a assistência humana na comunicação com a dita IA; 5. Direito
a não ser objeto de manipulação ou qualquer outra tentativa de modificação da sua
vontade por parte da IA, nos aspetos que afetam os direitos humanos.”
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de forma generalizada, acrítica e sem controlo, em todas as áreas, o que
acaba por acontecer é que as mesmas máquinas podem vir a dominar a
humanidade, pondo em causa o seu futuro5.
Com efeito, se as máquinas conseguirem atingir uma IA forte e continuarem
por si só a desenvolver- se de tal modo que atinjam a sua independência e
autonomia em relação aos humanos (até em relação aos próprios humanos
que as criaram), podemos estar perante a escravidão ou o fim da espécie
humana (e não vale a pena apelar à religião ou à moral, como acontece, por
vezes, quando não há resposta e se procura a solução num ente superior
ou então quando há medo e se procura a proteção num Deus superior
e todo poderoso, capaz de vencer esse medo); mas, caso as máquinas
mantiverem um nível de IA mais frágil, o poder económico, político, social
estará nas mãos do grupo de pessoas que as constroem, que as manipulam
e que possuem os respetivos dados e sistemas computacionais inteligentes
(que assim podem efetuar o controlo, a favor dos seus interesses, por exp.,
dos poderes públicos).
O comportamento da máquina com IA forte em relação aos humanos vai
depender do seu grau de auto- aprendizagem e da sua própria evolução
(partindo- se do princípio que os robots com IA vão evoluir no sentido da sua
autonomização e independência, não se limitando apenas a servir os humanos,
a serem deles dependentes e por eles controlados, deixando, assim, de
cumprir as 3 leis clássicas da robótica de Isaac Asimov.
– que os proíbem de causar danos aos seres humanos, que os obrigam a
obedecer às ordens dadas pelos humanos e que os obrigam a preservar a
sua própria existência – mas também deixando de cumprir a lei zero, de
1985, que já era a 4ª lei, que estabelecia para o futuro, no caso de virem a
assumir o governo do planeta, em vez dos homens, os robots não podiam
causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade
sofresse danos):

5 Estariam ou não os humanos dispostos (e eram ainda capazes) de renunciar às
facilidades que as máquinas com IA proporcionam na sua vida para, se necessário,
poderem ser independentes e livres ou estando a sua vida completamente dependente
da IA, já não eram capazes de desligar as máquinas com IA porque isso implicaria o
próprio suicídio da humanidade? Com interesse sobre esta matéria, Fernando H. Llano
Alonso, ob. cit., pp. 214 e ss.
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– ou acabarão por evoluir, tal como sucedeu com a humanidade, com traços
bons e traços maus, em que se guerreiam entre si, não aceitam as máquinas
emigrantes ou aquelas que encaixam no perfil de refugiadas e iremos
encontrar a reprodução da humanidade espelhada nas máquinas com IA
forte mais cedo ou mais tarde6, sendo os humanos utilizados como escravos
(e, se necessário, sendo robotizados, passando a haver híbridos, ou seja,
meio- humanos e meio- máquinas) e havendo direitos artificiais ou direitos
dos robots apenas para os não humanos, pertencendo o futuro, como
defende Rotter7, não às pessoas mas às máquinas- Deus, todas poderosas
e manipuladoras;
– ou então evoluem para máquinas com IA forte racionais, compreensivas,
equilibradas e acolhedoras, que sabem conviver com os humanos, sem os
quererem dominar, nem subjugar, respeitando os seus direitos, formando
governos mistos com eles (governos entre humanos e máquinas com IA)
para melhorar as condições de vida de todos e atingir esse ideal, que tem
sido inalcançável, de atingir a paz e a tranquilidade no mundo, em que todos
são respeitados, tem acesso a tudo o que precisam, não havendo carências
ou insuficiências e sendo felizes.
Claro que para já tudo não passa de ficção, mas com a evolução da técnica
e da ciência, não se sabe quando tudo se altera e se, de facto, o próprio
desenvolvimento da IA é um perigo para a humanidade e para os valores e
princípios em que assentam as sociedades democráticas.
Veja- se, como diz Vernor Vinge, que a “singularidade tecnológica é previsível
e inevitável” e recordem- se as previsões sobre “o futuro esplendoroso das
novas tecnologias, da IA e do uso da Big Data”, destacando- se o vaticínio do
eng. da Google Raymond Kurzweil que chegou a conjeturar “que em 2030
uma máquina passaria o teste de Turing e alcançaria o nível AGI (siglas em

6 Chegando até (como resulta do romance de Ian McEwan, Máquinas como eu, Gradiva,
2019) o robot Adão, que é um protótipo de um ser humano sintético, do sexo masculino,
cuja personalidade foi programada ao gosto da sua dona/humana natural, por sonhar
ter consciência humana, apaixonando-se por ela, mas depois confrontado com uma
mentira dela que levou um homem à cadeia, não sabe viver no mundo imperfeito dos
humanos naturais.
7 Silvia Barona Vilar, Algoritmización del Derecho Y de la Justicia, De la Inteligencia Artificial
a la Smart Justice, Valencia, tirant lo blanch, 2021, p. 276.
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inglês de Inteligência Artificial Geral), igualando com o nível da inteligência
humana e, em 2045, a ASI (siglas em inglês de Super Inteligência Artificial)
combinada com as tecnologias NBCI (acrónimo de 4 tecnologias emergentes
por excelência: Nanotecnologia, Biotecnologia, Tecnologias de Informação
e Ciência Cognitiva) conseguiria situar- se em um ponto sem retorno, em
que superaria a inteligência humana, teria consciência e lograria realizar
objetivos que agora se consideram ideais e utópicos e inalcançáveis para a
humanidade, tais como: a erradicação da fome, da pobreza, da guerra e
incluindo a imortalidade.”8

Todavia, será que essas especulações futuristas têm base de sustentação?
Existem argumentos em sentido contrário, entre outros, os apresentados
por Margaret A. Boden, que acaba por colocar questões pertinentes sobre
essa matéria, dizendo em resumo: mesmo que, no futuro, “um sistema de
IA conseguisse passar o teste de Turing (o chamado Total Turing Test) que
suporia a participação de um robot com comportamento sensomotor como
o dos humanos, que provava isso? – pergunta- se Boden – Significaria por
acaso que os computadores seriam capazes de pensar? Demonstraria talvez
que poderiam chegar a ser conscientes?”9

De todo o modo, ao contrário do que defendem os transhumanistas, talvez
o que pode melhorar a humanidade seja mesmo, perante a constatação da
sua imperfeição, a incessante busca da perfeição.
Portanto, talvez seja uma ilusão pensar que se pode criar uma máquina com
IA feita apenas com tudo o que há de bom na humanidade porque isso era
partir do princípio, por um lado, de que a humanidade não tinha capacidade
de a todo o momento melhorar e, por outro lado, era encarar essa capacidade
de melhorar como algo que acabava por ser estático, quando tem de ser
concebido no dinamismo próprio do ser humano que se quer livre e inde-
pendente e que se vai renovando à medida que busca incessantemente a
perfeição na sociedade pluralista e inclusiva em que vive.
Em suma, com este livro, podemos beneficiar das sábias reflexões nesta
matéria tão complexa, do seu Autor, que ainda para mais articula os seus
amplos conhecimentos académicos, com a sua profunda experiência nos

8 Ver Fernando H. Llano Alonso, ob. cit., p. 206.
9 Ver Fernando H. Llano Alonso, ob. cit., p. 207.
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tribunais como Magistrado do Ministério Público, o que igualmente lhe
permite aguçar o interesse do leitor neste tema que, parecendo ainda ser
ficção, é um futuro quase presente, que está muito próximo e é cada vez
mais real nos diversos setores de quem vive inserido na comunidade, incluindo
na área da justiça, que é essencial para regular a vida em sociedade.

9 de dezembro de 2021

MARIA DO CARMO SARAIVA DE MENEZES DA SILVA DIAS

Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça
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