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RESUMO 

 
BARBIERO FILHO, Ivan. O princípio da precaução como referente legal para reduzir a 

tensão da possibilidade de dano associado ao uso de inteligência artificial e sistemas de armas 

autônomos letais. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Comunitária da Região 

de Chapecó, 2020. 

 

O presente trabalho consiste em estudo sobre o princípio da precaução como referencial 

jurídico para diminuir os danos vinculados à utilização da Inteligência Artificial e Sistemas 

de Armas Letais Autônomas. Por meio dele, analisar-se-á se o princípio da precaução se 

constitui em imperativo normativo estruturante e suficiente para diminuir a possibilidade de 

danos provocados pela utilização da Inteligência Artificial em Sistemas de Armas Letais 

Autônomas. Para tanto, utiliza-se do método dedutivo, sob abordagem qualitativa e 

procedimentos bibliográfico e documental. O texto se estrutura em três capítulo: a) o primeiro 

centrou-se em contextualizar o crescente desenvolvimento tecnológico culminou em 

sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial sofisticada e aplicada em 

contextos bélicos, além de analisar exterioridades históricas do direito da guerra, partindo de 

Hugo Gr até a contemporaneidade; b) No segundo capítulo foi abordado o desenvolvimento 

do princípio da precaução no debate jurídico europeu e como seu emprego pode mitigar 

riscos vinculados à tecnologias. Para tanto, utilizou-se o significado e abrangência do 

princípio da precaução a partir das resoluções 2015/2013(INL), 2018/2088 (INI), 2018/2752 

(RSP) e do documento do Grupo de Peritos Independentes criado pela Comissão Europeia; 

c) Por último, o terceiro capítulo delineou como o princípio da precaução pode ser utilizado 

como imperativo normativo estruturante para diminuir os riscos vinculados ao uso dos 

sistemas letais autônomos. Por fim, foi proposta a necessidade de um ecossistema 

principiológico baseado nos princípios do respeito a autonomia humana; prevenção de danos 

e explicabilidade como partes complementares e interdependentes.  

Palavras-chave: Armas Letais Autônomas. Princípio da Precaução; Direito Internacional 

Público 
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ABSTRACT 
 

BARBIERO FILHO, Ivan. The precautionary principle as a legal reference to reduce the 

tension of the possibility of harm associated with the use of artificial intelligence and lethal 

autonomous weapon systems. Dissertation (Master of Laws). Community University of 

Chapecó Region, 2020. 

 

This work consists of a study on the precautionary principle as a legal reference to reduce the 

risks associated with the use of Artificial Intelligence and Autonomous Lethal Weapons 

Systems. It will analyze whether the precautionary principle is a normative imperative that 

is structuring and enough to reduce the possibility of damage caused using Artificial 

Intelligence in Autonomous Lethal Weapons Systems. To this end, the deductive method is 

used, under a qualitative approach and bibliographic and documentary procedures. The text 

is structured in three chapters: a) the first focus on contextualizing the growing technological 

development culminating in computer systems based on sophisticated Artificial Intelligence 

and applied in war contexts, in addition to analyzing historical exteriorities of the law of war, 

from Hugo Grócio to the present day; b) the second chapter addressed the development of 

the precautionary principle in the European legal debate and how its use can mitigate risks 

linked to technology. To this end, the meaning and scope of the precautionary principle was 

used from resolutions 2015/2013(INL), 2018/2088 (INI), 2018/2752 (RSP) and the document 

of the Independent Expert Group set up by the European Commission; c) Finally, the third 

chapter outlined how the precautionary principle can be used as a normative imperative to 

reduce the risks linked to the use of autonomous lethal systems. Finally, the need for a 

principiological ecosystem based on the principles of respect for human autonomy; 

prevention of damage, and explicability as complementary and interdependent parts was 

proposed.   

Keywords: Autonomous Lethal Weapons. Precautionary Principle; Public International Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho consiste em estudo sobre o princípio da precaução como referente 

jurídico para diminuir a possibilidade de danos vinculados à utilização da Inteligência 

Artificial e Sistemas de Armas Letais Autônomas. Essa dissertação é apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Direito, da Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito. 

Diante do atual debate mundial sobre armamentos, o pujante desenvolvimento da 

tecnologia aproximou nossa sociedade de realidades apenas vislumbradas na literatura e o 

erigir de sistemas cada vez mais independentes da deliberação humana passou a fazer parte 

do cotidiano e ter maior relevância em cenários de guerra. Ademais, a evolução de tecnologia 

de mísseis teleguiados e dispositivos de observação remota, incrementados a sistemas de 

aprendizagem automática e independente mudou o paradigma das guerras do século XX. 

Com a mudança de paradigma tecnológico e de aplicação de sistemas autônomos em 

contextos de bélicos, urge a necessidade de que esses dispositivos passem por procedimentos 

de identificação, conceituação probabilidade de riscos e danos vinculados a essas máquinas. 

Nesses termos, o desenvolvimento das tecnologias bélicas autônomas vincula 

internacional e politicamente Estados para o estabelecimento de “standards” éticos e 

regulatórios que possibilitem controlar seu emprego ao mesmo passo em que busca se 

resguardar a vida humana e os bens civis por meio dos ordenamentos já consagrados no 

Direito Internacional.  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar se o princípio da precaução se constitui 

em imperativo normativo estruturante e suficiente para diminuir a possibilidade de danos 

provocados pela utilização da Inteligência Artificial em Sistemas de Armas Letais 

Autônomas. 

Optou-se pela utilização do princípio da precaução, importado do Direito Ambiental 

como paradigma pela sua característica de caraterística protetiva em sentido amplo. 

Considerando que a aplicação análoga dessa matriz principiológica visa um cenário de 

incerteza quanto aos riscos e danos provenientes desses aparatos bélicos, o auxílio do 

princípio da precaução busca garantir o respeito aos direitos internacionais humanitários. 

Nesse ponto, a escolha por esse princípio dentro do ecossistema jurídico europeu não 

é discricionária, considerando todo o desenvolvimento histórico e a aplicação da precaução 

para proteger a comunidade europeia de riscos ambientais e alimentícios, por exemplo. 
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Assim, busca-se responder o seguinte problema de pesquisa: O princípio da precaução 

constitui-se em imperativo normativo estruturante e suficiente para diminuir a possibilidade 

de danos provocados pela utilização da Inteligência Artificial em Sistemas de Armas Letais 

Autônomas? A hipótese inicial foi de que o princípio da precaução é um imperativo 

estruturante, porém não suficiente para mitigar a possibilidade de danos. Suposição que se 

demonstrou correta, tendo em vista que existem outros dispositivos normativos aplicáveis 

que merecem consideração para uma proteção abrangente. 

A presente dissertação, de viés teórico, dialoga com a linha de pesquisa Direito, 

Cidadania e Atores Internacionais, tendo em vista o caráter internacionalista do ordenamento, 

como também pode conversar com a linha de pesquisa Direito, Cidadania e 

Socioambientalismo, uma vez que se utiliza de preceitos da tecnociência, por mais que a 

linha de pesquisa de origem seja a primeira. 

O tema de pesquisa Regulação da Inteligência Artificial aplicada para fins bélicos 

dentro do Direito Internacional, utilizou-se do método dedutivo, sob abordagem qualitativa 

e procedimento bibliográfico e documental. A realização desse trabalho se deu mediante 

quatro passos metodológicos fundamentais: a) A compreensão da atualidade temática, 

principalmente atrelada a busca de modelos técnicos no que consiste a inteligência artificial 

e em específico as armas autônomas, além do banco de teses e dissertações de universidades 

estrangeiras, considerando que ainda não existem muitos trabalhos acadêmicos nesses termos 

no Brasil; b) O segundo passo consiste na elaboração da revisão bibliográfica e documental 

constante em portais científicos e sites estatais europeus; c) Após, catalogou-se as legislações 

correlatas, excluindo aquelas irrelevantes ao objeto da pesquisa; d) Por fim, buscou-se dados 

oficiais disponibilizados nos sites dos sujeitos e se analisou com base em princípios expostos 

em resoluções europeias e mundiais. Para que o objetivo geral e os objetivos específicos 

sejam respondidos, a dissertação foi dívida em três capítulos.  

O primeiro centra-se em contextualizar o crescente desenvolvimento tecnológico 

culminou em sistemas computacionais baseados em Inteligência Artificial sofisticada e 

aplicada em contextos bélicos, além de analisar exterioridades históricas do direito da guerra, 

partindo de Hugo Grócio até a contemporaneidade;  

No segundo capítulo foi abordado o desenvolvimento do princípio da precaução no 

debate jurídico europeu e como seu emprego pode mitigar riscos vinculados às tecnologias. 

Para tanto, utilizou-se o significado e abrangência do princípio da precaução a partir das 
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resoluções 2015/2013(INL), 2018/2088 (INI), 2018/2752 (RSP) e do documento do Grupo 

de Peritos Independentes criado pela Comissão Europeia; 

Por último, o terceiro capítulo delineou como o princípio da precaução pode ser 

utilizado como imperativo normativo estruturante para diminuir os riscos vinculados ao uso 

dos sistemas letais autônomos. Por fim, foi proposta a necessidade de um ecossistema 

principiológico baseado nos princípios do respeito a autonomia humana; prevenção de danos 

e explicabilidade como partes complementares e interdependentes.  
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2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O capítulo centra- se em demonstrar o avanço da tecnologia e como o 

desenvolvimento da robótica passou a influir sobre os conflitos entre Estados.  

Em um primeiro momento, o texto prioriza a abordagem epistemológica das novas 

tecnologias, ao estudo da essência da técnica, desvelada por Heiddeger. 

Na sequência, será feita uma breve retomada histórica do ponto de partida da 

inteligência artificial no mundo moderno, seguindo-se pelo seu rápido desenvolvimento e 

implementação nos mais variados segmentos da sociedade contemporânea, até culminar com 

a sua utilização em campos de batalha, a princípio como auxiliar logístico e posteriormente 

com reais possibilidades de ser utilizada em armas completamente autônomas.  

O primeiro capítulo encerra com breves apontamentos acerca do direito da guerra e o 

desenvolvimento de novas formas de beligerância.  

 

2.1 O AVANÇO DAS NOVAS TECNOLOGIAS  

 

Versar sobre o desenvolvimento de tecnologia e suas consequências no panorama 

sociocultural contemporâneo, importa adentrar na abordagem de referenciais históricos 

importantes e conceituais sobre o termo “tecnologia”, de modo a familiarizar o leitor com 

alguns termos e nomenclaturas estrangeiras ao estudo do Direito.  

O vocábulo “tecnologia”, apresenta-se etimologicamente os radicais téchné e logos. 

Sendo esse primeiro empregado pelos gregos para indicar uma utilização usando um 

qualificador de regra - se transformar uma realidade natural em uma artificial; ou termo 

téchné era comum traduzido por ars, arte, considerado raiz etimológica da técnica (MORA, 

1990, p. 2029).   

Entende-se, portanto, que a tecnologia não pode ser compreendida apenas como 

'ciência das técnicas' ou apenas 'técnica', embora derive do mesmo tronco que a palavra 

'técnica', apresenta um significado distinto (PAIVA, 2011, p. 1). Ademais, para conceber uma 

tecnologia sob uma ética de responsabilidade e risco, torna-se necessária a análise da essência 

do ser humano e de sua existência. Para tanto, utiliza-se Heidegger (2007, p. 376) para 

correlacionar dois significados da técnica: a) técnica é um meio para fins; b) técnica é um 

fazer do homem.   
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Para o filósofo, as duas explicações se correlacionam, eis que a definição de fins 

demanda configurar e ordenar os meios necessários e isso, per se, constitui um fazer humano. 

Reiterando, pois o “[...] aprontamento e o emprego de instrumentos, aparelhos e máquinas, o 

que é propriamente aprontado e empregado por elas e as necessidades e os fins a que servem, 

tudo isso pertence ao ser da técnica” (HEIDEGGER, 2007, p. 376).  

Nesse conceito, Heidegger vai além e compreende a técnica como o desocultamento 

(entbergen), ou seja, compreende o cerne da técnica como a verdade do relacionamento do 

homem com o mundo. Nesse sentido, a técnica deixa de ser uma concepção exterior ou 

exclusivamente instrumental, mas um modo de apropriação e aproxima-se da natureza 

(BRÜSEKE, 2001, p. 62).  

O fundamento da técnica moderna é assimilado por Heidegger como referência à 

civilização moderna ocidental, pois ela já não corresponde apenas ao modelo de pensamento 

vinculado a realizar, mas uma maneira de ser que usa uma civilização. A humanidade do 

homem, que na modernidade estabeleceu sobre um dos atributos da técnica moderna, por 

uma razão calculada se expande e ultrapassa a figura da técnica. Desse modo, a essência é 

concedida ao homem pelo ato técnico (HEIDEGGER, 2007, p. 86-87).  

A homogeneidade pode ser observada tanto na técnica como na própria ciência 

moderna, tendo em vista seu caráter anômico (niilista), ou seja, trata-se de uma técnica 

funcionalizada e uniformizante, demandando aos elementos da natureza como meras fontes 

de energia. Nesse contexto se revela matematizante, uma vez que compreende a natureza 

como um conjunto de forças calculáveis. A dominação e o cálculo, nessa compreensão, já se 

encontram incorporados ao cerne da própria experimentação, criando condições estruturantes 

dentro do processo, isso tudo para conceber procedimentos naturais domináveis e 

calculáveis, desse modo, revelando-se intervencionista. Curiosamente, contrário à sua 

autodefesa (abstenção valorativa e neutralidade axiológica), uma vez que se trata de uma 

ciência que interfere na realidade, de acordo com as necessidades da técnica (BRÜSEKE, 

2001, p. 92-93). 

Para Heidegger (2007), há diferenças entre a técnica e a questão técnica, sendo que a 

primeira não supõe questão filosófica em seu cerne, ou seja, um conhecimento que opera ou 

não opera, funciona ou não funciona. Por outro lado, questão da técnica perpassa do 

ontológico para o tecnológico, advindo uma dinâmica inovadora, quando a antiga 

problemática do ser – metafísica dos gregos – deriva encoberta e contingentemente 

suplantada pela técnica, resultando na questão da técnica. Nesse contexto, o autor procura 
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demonstrar que o mundo atual pertence à tecnologia, ou seja, é fundamentalmente técnico 

(PEREIRA, 2013, p. 243). 

Aliás, segundo Zimmerman (2001, p. 63), o conceito de tecnologia dentro do 

pensamento de Heidegger pode ser dividido em duas fases: um analítico conceitual (década 

de 1920) e a história do ser (questão da técnica), em que, na primeira fase, Heidegger 

enxergava a tecnologia industrial sob o prisma antimodernista. Nessa perspectiva o autor não 

concebia a tecnologia nem como instrumento isento para fins humanos, tampouco o 

compreendia como sintomático de declínio da compreensão humana do ser dos entes. Essa 

percepção se modificou na metade da década de 1930, tornando-se mais branda e, 

posteriormente evoluindo a uma perspectiva em que fosse possível uma relação mais 

harmoniosa com a tecnologia, na qual o indivíduo abandonasse a subserviência das 

respectivas exigências, para se transformar em agente criador das coisas (ZIMMERMAN, 

2001, p. 63).  

A crítica filosófica que Heidegger reproduziu à técnica moderna, direciona-se 

especificamente à sua à materialização; homogeneização; funcionalização; polarização entre 

sujeito e objeto; ao cálculo; à imposição e à vontade de dominação; à fabricação e ao 

manuseio; e ao consumo e à substituição. Nesse sentido, Heidegger vê sociedade 

contemporânea como engessada no desocultamento técnico do Ser, este, apesar de 

possibilitar um determinado acesso ao Ser aceito por ele mesmo, sempre deixa algo na 

penumbra. Resumidamente a crítica heideggariana é orientada à técnica como meio mal 

disponibilizado e mal utilizado, além revelar toda a modernidade como intrinsecamente 

técnica. (BRÜSEKE, 2001, p. 122-123) 

Atingida pelo forte desenvolvimento científico, a sociedade passa a se constituir 

diante da observação de um capitalismo reformulado, definido pela administração mais 

adaptável, com a dispersão das associações e sua correlação em rede tanto intrinsecamente 

como em suas ligações com as demais corporações. Similarmente se pode perceber um 

significativo alicerçamento da atribuição do capital em relação ao trabalho, com o abatimento 

acessório da força dos movimentos de trabalhadores. Outrossim, pode-se inferir que o 

desempenho estatal contribuiu para esse atual ajuste da forma de produção altamente reticular 

em sua administração de fabricação, administração e financeirização.  

Nesse meio, nasceu um novo preceito comunicativo que viria dialogar em um idioma 

igual e digital, promovendo assim um cenário de maior integração cultural mundial. Por meio 

dessa dialética, como redes participativas de computadores se ampliam extraordinariamente, 
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assinalando novos procedimentos e rotas comunicativas, em constante estado de 

reconfiguração interna e externa (CASTELLS, 2006, p. 40).  

  Nessa seara, Castells (2006, p. 65), anuncia uma coletividade atual inserida na era 

da informação, localizando-a indubitavelmente intrincada ao episódio da mundialização. Por 

esta ótica, os novos capitais comunicativos fornecem transmutações básicas na comunidade, 

circunstância que permite que novidades científicas conectadas ou mundo em redes globais 

de operacionalidade. Por efeito, a técnica contemporânea de modificação científica amplia-

se extraordinariamente pelo motivo de sua personalidade de gerar um dispositivo para troca 

de informações entre searas tecnológicas usando uma discagem digital coletiva na qual as 

informações são originadas, condicionadas, restauradas, usadas e disseminadas.  

O agente prevalecente que configura uma corrente de conflito científico não percorre 

pela concentração de informações, mas pela legítima administração de dados para ascensão 

de atualizações atuais em um circuito de retroalimentação processual entre uma novidade e 

seu consumo. Desta maneira, é provável verificar que as redes determinaram a recente 

estrutura civil, tendo a alastramento da coerência de redes como modificador axial nas 

atividades e nos resultados da metodologia produtiva, do entendimento do poder e da cultura.  

As origens da internet podem ser encontradas nos primórdios do projeto Arpanet, uma 

rede de computadores montada pela Advaned Research Projects Agency (ARPA) no cair do 

segundo semestre de 1969. Desenvolvida ao findar da década de 1960 pelo Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos com escopo de mobilizar recursos de diagnóstico, a ARPA tinha 

por anseio transpor a supremacia científica militar da antiga União Soviética, vez que se 

apareceu benéfico dispor de um sistema militar de diálogos com envergadura para resistir a 

um ataque nuclear, mesmo que não fosse com finalidade específica para o projeto e 

incremento da Arpanet (CASTELLS, 2003, p. 14).  

Depois de seu uso no projeto científico militar dos EUA, a Arpanet atravessou 

modificações de finalidade que, conforme acima mencionado, culminaram no seu uso como 

forma de comunicação acadêmica e interligada a outras redes de semelhante objetivo como 

a PRNET e a SATNET. Nesse instante, passou a tornar-se marcada como uma rede de redes, 

trabalhando a partir de um protocolo intra-rede (IP) dividido, fato que deu luz ao protocolo 

TCP/IP, modelo utilizado atualmente (CASTELLS, 2003, p. 14).  

No começo dos nos 1990, vários provedores da internet desenvolveram redes 

privadas e constituíram suas próprias portas de comunicação comerciais, e, a partir disso, a 

internet se desenvolveu velozmente como uma rede mundial de computadores. Graças ao 
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projeto admirável da Arpanet, alicerçado numa construção em múltiplas divisões, 

descentralizadas, e por causa de aos seus protocolos de comunicação livres, e utilizando-se 

dessas configurações, a internet pode se acrescentar pelo simples acréscimo de novos nós 

com ilimitada personalidade de modificação da rede para amoldar as diligências de 

comunicação (CASTELLS, 2003, p. 15).  

Uma popularização da rede mundial de computadores é convertida em realizável 

devido ao progresso de softwares operacionais como o Linux e Windows e, por exemplo, 

consecutivos, uma estreia do Internet Explorer. Além disso, no início dos anos 2000, ocorreu 

uma maior democratização dos dados com o estabelecimento de redes sociais de todo tipo, 

fomentado pelo avanço abreviado de dividendos de ferramentas tecnológicas e fabricação em 

larga escala de ferramentas mais recentes e menores, além de outras ferramentas usadas.  

Dada ascensão evidente das tecnologias em rede, em específico, após o ano de 1984, 

os militares abandonaram o design da Arpanet, para constituir uma rede de circulação 

privada, uma Milnet. Uma rede mundial de computadores, assim sendo, passa a ser 

denominada Protocolo Internet e ocupada por micropolíticas aplicadas, perpassando a ser, 

concordando com Malini, um equipamento de colaboração civil, tendo em ideia como 

categorias de debate existentes na Usenet e na BBS (“Sistema de Boletim”).  

A primeira é o ambiente de comunicação pelo qual os usuários publicam mensagens, 

notícias e nota por meio de fóruns temáticos, que, distintamente, conexões ponto a ponto, 

como nenhum caso de mensagens de e-mail (remetente-destinatário), como mensagens são 

divulgados e reenviados via rede de diversos servidores ligados. A segunda é um programa 

de concatenação por telefone (ou outro equipamento) para sua ação, exatamente como faz 

hoje na internet (MALINI, 2013, p. 17). Nessa acepção, para Malini, um “Arpanet se tornou 

um sistema de relações, afetos, ajuda e trocas de entendimento micropolítico, não somente 

um meio de troca de informações científicas, financeiras e militares” (MALINI, 2013, p. 17).  

Por conseguinte, na perspectiva da abordagem acima inserida, referente as novas 

tecnologias, pode afirmar de que a técnica passou a instrumentalizar um modo de vida do 

fazer da ciência. 

 

2.2 A GÊNESE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
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Evoluindo da origem do termo Inteligência Artificial, o conceito, com seu 

desenvolvimento científico passou a ser entendido como ramo das ciências da computação 

que ocupa a automação do comportamento inteligente (LUGER, 2007, p. 23). 

Nessa perspectiva, Feigenbaum (1992) complementa esse conceito, explicando que a 

Inteligência Artificial é importante para o desenvolvimento de sistemas de computadores 

inteligentes, ou seja, sistemas que exibem características que podem ser associadas ao 

comportamento humano, tais como: compreensão da linguagem, raciocínio, aprendizado, 

resolução de problemas etc. 

Entretanto, o significado de AI ainda se encontra em acentuada transformação, tendo 

em vista que a inteligência, todavia não é bem compreendida ou especificada. Ainda que a 

maioria das pessoas reconheça ou que presuma um comportamento inteligente, ainda reside 

um problema significativo sobre a necessidade de usar a inteligência e um mecanismo de 

análise subsidiária na análise de um software hipoteticamente inteligente e, ao mesmo tempo, 

reproduzindo a energia e a técnica da mente humana (LUGER, 2007, p. 23). 

Embora nos séculos XVIII, XIX e início do XX a formulação da ciência e da 

matemática tenha criado o pré-requisito intelectual para o estudo da inteligência artificial, 

somente com a introdução do computador digital no século XX é que a IA se tornou uma 

disciplina cientificamente viável. No final da década de 1940, os computadores eletrônicos 

digitais demonstraram seu potencial para disponibilizar memória e poder de processamento 

requeridos pelos programas inteligentes. Era possível, agora, implementar sistemas de 

raciocínio formal num computador e testar empiricamente a sua aptidão para exibir 

inteligência. Um componente essencial da ciência da inteligência artificial é este 

compromisso com os computadores digitais como veículo para criar e testar teorias sobre a 

inteligência (LUGER, 2007, p. 30-31).  

Nesse contexto, um dos primeiros artigos a tratar da questão da inteligência de 

máquina, especificamente em relação ao computador digital moderno, foi escrito, em 1950, 

pelo matemático britânico Alan Turing e publicado em Mind. A obra “Maquinismo 

computacional e inteligência” (TURING, 1950) permanece atual tanto em relação à sua 

ponderação dos argumentos contra a possibilidade de se criar uma máquina computacional 

inteligente, como também pelas suas respostas a estes argumentos. Turing, que era conhecido 

principalmente por suas contribuições à teoria da computabilidade, abordou a questão se seria 

possível ou não fazer uma máquina pensar. Ao notar que as ambiguidades fundamentais 

contidas na própria questão (o que é pensar? o que é uma máquina?) obstruíam qualquer 
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resposta racional, ele propôs que a questão sobre a inteligência fosse substituída por um teste 

empírico mais claramente definido (LUGER, 2007, p. 31). 

Elaborado para servir como avaliador de desempenho de artefatos inteligentes, ou 

teste, que foi chamado de "jogo de imitação" por Turing, coloca a máquina e o seu humano 

correspondente em salas separadas entre si e um terceiro ser humano, citado como ou 

“interrogador” (Esquema 1). Este interrogador não vê nenhum dos outros dois participantes 

ou tem a possibilidade de se comunicar diretamente com eles. Além disso, o interrogador 

também não sabe qual entidade é uma máquina, e assim consegue dialogar com eles por meio 

de um dispositivo textual. Nesse contexto, uma tarefa do interrogador é diferenciar o 

computador do ser humano, usando apenas as perguntas formuladas neste dispositivo e suas 

respostas. Caso o interrogador não consiga diferenciar o ser humano da máquina, então, o 

Turing, pode-se supor que a inteligência da máquina (LUGER, 2007, p. 31). 

 

 

Figura 1 - Teste de Turing 

 

Fonte: LUGER (2007, p. 32). 

Após a instalação ou o interrogador, tanto outro participante humano quanto a 

máquina, o teste garantem que este não será suscetível pela aparência da máquina ou por 

qualquer outra propriedade mecânica que possa dissuadi-lo. Contudo, o interrogador é livre 

para elaborar qualquer pergunta, não obstante essas perguntas diretas ou indiretas, para 

descobrir uma identidade do computador. O interrogador tem a possibilidade de requisitar 

que dois participantes resolvam um cálculo aritmético de deveres complexos, prevendo que 
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seja mais plausível que o computador realize o cálculo corretamente, faça o que é humano; 

para paralisar esta tática, o sistema precisa saber quando deve deixar uma resposta adequada 

a essas dificuldades, de modo a parecer com um ser humano. Para encontrar a identidade 

humana o interlocutor poderia exigir que dois participantes respondessem uma obra de arte 

ou um poema; esta metodologia exige conhecimento sobre a constituição emocional dos seres 

humanos por parte da máquina. (LUGER, 2007, p. 32). As características fundamentais para 

o teste de Turing são: a) Ele oferece uma perspectiva prática sobre inteligência, ou seja, uma 

conduta de indivíduo ou máquina racionalmente capacitada em resposta a um conjunto 

específico de pontos. Esse conhecimento fornece um modelo para delimitar uma inteligência, 

impedindo discussões imprescindíveis sobre sua natureza verdadeira; b) Evita que sejamos 

tangenciados por estas questões ambíguas e atualmente irrecuperáveis, isto é, se uma 

máquina usa ou não os procedimentos internos apropriados ou se o computador tem ou não 

tem consciência de suas ações; c) Elimina qualquer soslaio em benefício dos organismos 

vivos, compelindo ou interrogando o conteúdo das soluções às questões (LUGER, 2007, p. 

32). 

Um exemplo de procedimento técnico do teste de Turing consiste em solicitar que um 

grupo de usuários compare, sem poder distinguir, o desempenho de um computador e de um 

ser humano em relação a um conjunto de problemas. Um sistema que tenha inteligência em 

alguma especialidade pode ser analisado por meio da verificação do seu desempenho em 

analogia a um especialista humano, frente a um conjunto de dificuldades (LUGER, 2007, p. 

32). 

Embora o teste de Turing seja pioneiro no desenvolvimento teórico da I.A e apresente 

um caráter mais intuitivo, conforme Luger (2007, p. 32-33) é vulnerável a críticas diversas. 

Uma das mais importantes provas expressas de sua limitação, versa que a metodologia trata 

apenas de problemas puramente simbólicos, isto é, o teste de Turing se revela incapaz de 

avaliar as habilidades necessárias para usar as máquinas de modo prático. 

Ademais, existem outras críticas que denunciam ou que o teste de Turing restringe o 

sistema de inteligência para que ele se encaixe nos moldes da inteligência humana quando, 

na verdade, um programa de inteligência seja apenas diferente da inteligência do ser humano. 

Nesse sentido, Luger (2007, p. 32-33) sustenta que avaliar um IA segundo a inteligência 

humana é um erro fundamental e vai além do questionário se um sistema altamente 

capacitado não deve tirar o benefício de seus recursos únicos, um exemplo de memória 

grande, rápida e confiável que detém, um despeito de tentar emular a cognição humana. 
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Além disso, pensando em termos de um padrão específico de informática, Turing 

também versou sobre a possibilidade de desenvolver um software inteligente em um 

computador digital. Por esse ângulo, o matemático inglês, estabeleceu a seguinte hipótese 

relevante, em relação à utilização de armazenamento, redução do sistema e teoria básica de 

projeto, imperativas para este tipo de sistema (LUGER, 2007, p. 33). 

Uma dessas hipóteses que merece destaque, A “objeção de Lady Lovelace” usada 

principalmente por Ada Lovelace, sustenta que os computadores podem fazer somente o que 

foi solicitado, consequentemente não está sendo realizado ações originais (e, logo inteligente) 

(TURING, 1950, p. 18). Tal hipótese se tornou um elemento alentador, ainda que um dever 

obrigatório, seja um folclore tecnológico contemporâneo. Em contrapartida a essa objeção, 

Turing observou que sistemas especialistas têm resultados não previstos por seus projetistas.

 A gênese consiste na percepção da diferenciação entre o humano e o computador 

inteligente. 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA IA 

 

Os programas de Inteligência Artificial são constituídos por um dispositivo de 

componentes modulares, ou regras de comportamento, que não são executados de acordo 

com uma classificação rigorosa, mas são evocados segundo a necessidade, com objetivo de 

responder a um problema específico. Dentro desse escopo, comparadores de padrões 

admitidos ou emprego de regras comuns sobre um conjunto de eventos determinado. Tais 

programas possuem uma flexibilidade relevante e a possibilidade de sistemas relativamente 

simples ostentar um amplo conjunto de possibilidades possíveis, em resposta a problemas e 

situações diferentes (LUGER, 2007, p. 33). 

Contudo, a capacidade desses sistemas em exibir a flexibilidade de respostas exige 

um organismo ainda com foco em debate. Importa dizer, nesse sentido, que Simon (1996, p. 

51-53) traz uma importante analogia que explicita com maior acuidade tal assertiva. Para o 

referido autor, como derivações de comportamento observado em criaturas vivas, deve-se 

aumentar muito a riqueza potencialmente problemática do ambiente em que os seus 

programas internos são prejudicados. 

Nesse contexto, Simon (1996, p. 51-53) utiliza o caminho difícil e tortuoso de uma 

formiga como exemplo. O autor argumenta que o objetivo dessa criatura, em particular, é 

muito simples: retornar à sua colônia ou mais rapidamente que conseguir. As voltas, retornos 
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e passagens em sua trilha são causados pelos obstáculos que ela encontra em seu trajeto. 

Portanto, o caminho de uma formiga, compreendida no exemplo como um sistema 

comportamental é absolutamente simples, sendo a complexidade em seu comportamento ao 

longo do tempo reflexo direto da complexidade do ambiente onde se encontra. Portanto, o 

caminho de uma forma, compreendido no exemplo, como um sistema comportamental é 

absolutamente simples, sendo uma complexidade no seu comportamento até o tempo reflexo 

direto da complexidade do ambiente onde é encontrado. 

A importância dessa ideia consiste em sua aplicação hipotética, não apenas em 

criaturas simples, mas em programas genuinamente complexos, ou seja, a aplicação de 

premissa aos seres humanos, por exemplo revela a importância da cultura na formação da 

inteligência. Desse modo, a inteligência não se desenvolve em ambientes isolados, mas 

depende de uma relação com ambientes desafiadores e problemáticos. Cultura, retomando, é 

tão importante na geração de seres humanos, quanto os seres humanos o são na geração de 

cultura (LUGER, 2007, p. 34). 

Caso for comprovado que essa hipótese tem aplicação além de organismos simples, 

mas também a sistemas biológicos com maior inteligência, então a IA se funda num contexto 

influente de que estes sistemas são relativamente simples e, consequentemente, acessíveis. 

Importa apontar que essa hipótese, quando aplicada aos seres humanos, torna-se um relevante 

contexto para a proeminência da cultura na concepção da inteligência. Ao invés de crescer 

isolada, a inteligência aparentemente necessita um intercâmbio com um ambiente rico em 

complexidades. De certo modo, a ideia de que a inteligência surge das influências de 

informações particulares de uma coletividade é uma das premissas que dão suporte à 

abordagem para a tecnologia de IA (LUGER, 2007, p. 34).  

No entanto, para que uma IA consiga resolver os problemas aos quais será exposta, é 

preciso que, antes disso seja programada para tal. Mesmo um sistema propriamente simples, 

como expresso acima, precisa ter bancos de dados e formas de absorver, transmutar e 

concatenar informações recebidas pelo ambiente para que vença seus obstáculos. Assim, , 

esses sistemas, ao menos grande parte deles, utilizam algoritmos, isto é, uma série ou 

conjunto de passos que não apresentam ambiguidade, possuindo desse modo, um início, um 

término dentro de um tempo finito e determinado e um padrão de comportamento para 

conduzir o sistema a uma solução adequada de um determinado problema (MORAES, 2001, 

p. 9). 
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Ademais, além de resolver problemas, esse conjunto de passos também é responsável 

por manipular valores. Tais valores podem ser representados por dados que o próprio 

obstáculo apresenta, também podem ser coletados intermediariamente enquanto o algoritmo 

é executado, ou ainda os valores que representam a solução de um determinado problema 

(BORATTI, 2004, p. 9). 

Por mais abstrato que algoritmos possam ser, é possível compreender seu conceito ao 

se aceitar algoritmos como um conjunto de passos lógicos para se chegar num resultado 

pretendido. Mesmo que intuitivamente ocorra a utilização pelas pessoas usuárias dessa lógica 

de programação de forma orgânica e todo o tempo. 

A exemplo da assertiva anterior, utiliza-se o “obstáculo” de dirigir até um restaurante 

para almoçar. Seguindo uma linha lógica, podemos expressá-la da seguinte forma: 1º Passo: 

Saia de casa; 2º Passo: Entre no carro; 3 º Passo: Se a garagem estiver aberta, saia. Senão, 

abra-a e saia; 4 º Passo: Dirija até o local desejado; 5º Passo: Se chegou, estacione o carro. 

Senão, continue até chegar e estacionar; 6 º Passo: Se estacionou, retire a chave da ignição e 

saia do carro; 7 º Passo: Tranque o carro e dirija-se ao restaurante. 8 º Passo: Se o restaurante 

estiver aberto, entre e dirija-se à mesa. Senão, volte para o carro. Procure outro restaurante 

aberto, entre e dirija-se à mesa; 9º Passo: Faça o pedido; 10º Passo: Aguarde; 11º Passo: Se 

o pedido estiver pronto, aguarde chegar à mesa e coma; 12 º Passo: Se estiver satisfeito, jogue 

o resto na lixeira. Senão, faça outro pedido e coma. 13 º Passo: Levante da mesa; 14º Passo: 

Dirija-se ao caixa e efetue o pagamento;14º Passo: Saia do restaurante e dirija-se ao carro; 

15 º Passo: Entre, coloque o cinto de segurança e vá para casa (ALBUQUERQUE, 2016, p. 

1). 

Importante dizer que que o funcionamento e transformação de um algoritmo em 

código, a fim de se possibilitar o entendimento e execução da máquina perpassa um nível de 

complexidade que não é o foco desse trabalho. Para nós, basta que se saiba a origem da 

Inteligência Artificial, como esta funciona: seu desenvolvimento, implantação e utilização 

em artefatos bélicos, além dos possíveis danos decorrentes de seu uso de modo desregulado. 

 

2.4 USO DAS IA EM SISTEMAS DE ARMAS LETAIS AUTÔNOMAS 

 

Como campo investigativo dentro da ciência da Inteligência Artificial e da robótica, 

a tecnologia Autônoma (TA) recorre a outras disciplinas como a biologia, a matemática e a 

psicologia (ATKINSON, 2015). Sem um conceito ou mesmo uma compreensão satisfatória 
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da T.A no contexto da robótica e da IA, momentaneamente, numa perspectiva operacional, 

tem-se como significado a própria “Autonomia” e, portanto, refere-se a esse conceito, 

qualquer resultado de um sistema, encontrado sem a intervenção humana.  

A ejeção de uma fatia de pão quente de uma torradeira pode servir para exemplificar 

didaticamente uma tecnologia autônoma. Nesse arquétipo, a autonomia seria equivalente à 

automatização, sem limitações à tecnologia digital, podendo inclusive ser utilizada na 

tecnologia mecânica ou analógica.  Assim, essa compreensão não fixa a T.A. exclusivamente 

dentro do campo de pesquisa da I.A moderna (CHRISTEN et al., 2017). 

Alguns pesquisadores empregam uma circunscrição mais restrita e limitam a 

utilização do termo "autônomo" a procedimentos tecnológicos mais complexos. Nesse ponto, 

sustentam que a T.A. ultrapassa a automação convencional e pode resolver problemas de 

aplicação empregando algoritmos objetivamente desiguais e arquiteturas de sistemas de 

software. Tal perspectiva se revela mais fechada e localiza o aparecimento da T.A. dentro da 

pesquisa da I.A moderna (SURBER et al., 2018, p. 13). 

Nessa perspectiva, o benefício basilar da T.A. é a aptidão de um sistema autónomo 

de explorar as probabilidades de ação e deliberar "qual o próximo passo" com raro ou nenhum 

envolvimento humano, e de agir em situações não estruturadas que podem proporcionar uma 

expressiva incerteza. Este procedimento é praticamente indefinido no grau em que não 

podemos antecipar todas as informações plausíveis. Como agir posteriormente pode abarcar 

um passo na resolução de problemas, uma mudança de alvo, a criação ou perseguição de um 

objetivo, e muitas outras atividades (ATKINSON, 2015) ou seja, um sistema é "autônomo" 

na medida em quem pode alterar seu comportamento durante a operação, em resposta a 

eventos não previstos (WATSON; SCHEIDT, 2005). Por exemplo, a reação de um carro 

automotor a um engarrafamento, ou um sistema de defesa de mísseis que intercepta um míssil 

hostil, como a Cúpula de Ferro de Israel. 

Dada sua estreita compreensão, a abordagem teórica da I.A. que está no núcleo da 

T.A. e que admite que os programas tecnológicos atinjam as ações delimitadas acima sem 

um operador humano, é o aprendizado profundo (Deep Learning). O software de 

aprendizagem profunda tenta reproduzir a atividade de conjuntos de neurônios no cérebro 

humano. Por meio de progressos nos algoritmos e do desenvolvimento contínuo do poder de 

processamento dos computadores, é plausível modelar um relevante número de camadas de 

neurônios virtuais. Utilizando-se do processamento de uma vasta quantidade de dados, o 

software pode distinguir padrões nesses dados e "aprender" com eles (KNIGHT, 2017). Isto 
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é imprescindível para a reação dos softwares "autônomos" a alterações imprevistas: diante 

de novos fluxos de dados, o sistema pode perfilhar novos modelos e amoldar-se a um 

"ambiente" em transformação. Portanto, um sistema autônomo pode modificar suas ações 

para seguir seu objetivo. 

Ademais, pode-se tratar a preocupação que o sistema pudesse desenvolver, 

independentemente, algo que pudesse se equiparar ao livre arbítrio. É verissímil que sistemas 

autônomos possuem capacidade de executar ações que são concomitantemente inesperadas 

e ex post indetectáveis. Contudo, a programação inicial do software com potencial para 

esperado 'comportamento autônomo' é uma decisão do arquiteto de softwares e programador. 

Cabe à sociedade debater desenvolver modelos que garantam o incremento de tecnologias 

benéficas e seguras (SURBER et al., 2018, p. 13). 

De outro modo, não há acordo sobre se um sistema pode ou não ser classificado como 

"autônomo" se apenas certos aspectos das suas capacidades funcionarem sem intervenção 

humana. Alguns especialistas argumentam que, por exemplo, um sistema que pode funcionar 

independentemente de fontes de energia externas (autárquico), ou que pode adaptar seu 

comportamento de programação com base em dados anteriores adquiridos ("aprendizagem"), 

já pode ser observado "autônomo" (CHRISTEN et al, 2017, p. 10) 

Determinados especialistas também afirmam que o atributo "autônomo" é empregado 

para um artefato tecnológico quando se torna (quase) impossível para um ser humano intervir 

em seu processo executivo. Desse modo, "autonomia" não pode equivaler a abrangência de 

um conjunto de características claramente definidas (por exemplo, a capacidade de um agente 

artificial de "aprender", de ser autárquico, de funcionar independentemente do controlo 

humano), mas um termo que descreve o resultado de um processo tecnológico pelo qual o 

humano não pode ou não quer assumir responsabilidades (SURBER, 2018, p. 14). 

Esta visão é influenciada pelo importante fato, de que o termo "autonomia" tem uma 

carga histórico-filosófica e se refere a um predicado não quantificável subjetivo à pessoa 

humana. Nesse sentido, pode-se afirmar de que há dois entendimentos distintos, mas inter-

relacionados, da 'autonomia' como um atributo humano. 

A "autonomia pessoal", por um lado, refere-se à auto governança ou à capacidade de 

decidir por si mesmo e seguir um curso de ação na própria vida, independente do conteúdo 

moral (DRYDEN, 2018). Isto conduz necessariamente à responsabilidade pessoal pelo curso 

da ação empreendida. 
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Por outro lado, a "autonomia moral", comumente conferida a Kant, pode ser abarcada 

como a competência de um ser humano de deliberar, compreender e dar-se a si próprio a lei 

moral. Para Kant (2007, p. 85), é em decorrência de nossa autonomia que somos seres morais 

que podem assumir responsabilidade moral, ao mesmo tempo, somos morais na medida em 

que somos autônomos. 

Esse segundo entendimento clássico de autonomia moral, ligado ao fato de que o 

termo "autonomia" é usado quando se refere a softwares e máquinas, pode ter apoiado 

prematuramente, e dado ensejo às discussões sobre robôs "autônomos" que também podem 

se comportar moralmente e eticamente (ARKIN, 2009, p. 30). Tanto uma compreensão 

tecnológica precisa quanto um uso linguístico atento podem minimizar o risco de uma 

confusão terminológica (ANDERSON; ANDERSON; BERENZ, 2016). 

Contudo, é praticamente impossível retirar completamente um termo do seu 

significado "clássico". E o fato de que a "autonomia", quando usada para caracterizar 

processos tecnológicos, o faz quando estes últimos criam resultados para os quais os humanos 

têm dificuldade em assumir o controle - em outras palavras, quando estes realmente cedem 

a capacidade de decidir por uma ação que leva a um resultado de processo tecnológico - 

existe claramente uma sobreposição do entendimento "clássico" de autonomia pessoal e do 

uso tecnológico do termo (SURBER, 2018, p. 19). 

Devido a este denominador contextual comum de autonomia pessoal e "autonomia" 

para artefatos tecnológicos, poder-se-ia argumentar que o debate internacional sobre uma 

definição de "autonomia" para artefatos claramente distinguida da autonomia pessoal está 

mal orientado. A razão é que o uso tecnológico do termo "autonomia" usa precisamente este 

termo para realçar uma noção de "autogovernação" de um artefato. E se essa "auto 

governança" é ou não, de fato, tecnologicamente possível, não se deve ignorar que os 

esforços de pesquisa para criar sistemas "autônomos" implicam um imenso risco de ir de 

mãos dadas com a perda do controle humano sobre os resultados (aprendizagem profunda) e 

a renúncia à responsabilidade humana pelos resultados. E este risco é independente do 

próprio termo. Por outras palavras, uma definição distinta de "autonomia" para artefatos, 

mensurável e potencialmente existente em graus, ofusca o facto de os seres humanos estarem 

a criar instrumentos tecnológicos que podem perder o seu carácter instrumental porque 

gradualmente cedemos a responsabilidade pelos resultados da sua utilização (SURBER, 

2018, p. 19). 
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Consequentemente, concordar que "autonomia" para artefatos é um termo emprestado 

voluntariamente do seu uso "clássico" de autogovernação pessoal, e intrinsecamente ligado 

à responsabilidade, lançaria uma luz diferente sobre a criação de artefatos autônomos e, 

assim, levaria a uma questão diferente: Por que razão pretendemos limitar o espaço para uma 

ação humana responsável em vez de o aumentar? É muito importante não se perder nas 

definições tecnológicas de "autonomia". “Autonomia" para artefatos é um termo que poderia 

funcionar como um pretexto para renunciar à responsabilidade humana por resultados 

insatisfatórios e potencialmente imorais. No caso das Armas Letais Autônomas., a morte de 

seres humanos. 

A T.A. pode suplantar os seres humanos nos processos de tomada de decisão em 

determinadas áreas. Isto pode ter um enorme potencial para desenvolvimento humano no 

mais amplo espectro, por exemplo, conduzir autonomamente automóveis para pessoas com 

deficiência visual, robôs cirúrgicos (STRICKLAND, 2017) e etc. Contudo, para além dos 

empregos promissores da T.A, um sistema autônomo pode ser integrado em robôs que podem 

rastrear, identificar e atacar alvos com força violenta sem intervenção humana (SHARKEY, 

2016, p. 23). Frequentemente chamados de Sistemas de Armas Letais Autônomas (Lethal 

Autonomous Weapons System, em inglês a sigla LAWS), ainda não existe uma definição 

acordada de LAWS. Uma razão para essa falta de definição é que não existe, como destacado 

acima, nenhuma compreensão geral do termo "autonomia" em IA e robótica. 

Objetivamente um LAWS, uma vez ativado, poderia, utilizando-se de sensores e 

algoritmos computacionalmente específicos, identificar, pesquisar, selecionar e atacar alvos 

sem intervenção humana. Também é debatido se o ser humano ainda pode dominar ou vetar 

a "decisão" de uma arma autônoma. Contudo, a necessidade militar operacional está em 

exigir que esses sistemas bélicos possam trabalhar quando as ligações de comunicação 

humana se romperem (ADAMS, 2002, p. 57) ou a resposta humana foi muito lenta para 

obstar um risco iminente. Além disso, a investigação de ponta sobre a IA estar atualmente a 

criar software que pode "aprender" por si só (SILVER et al, 2017) e mesmo "aprender" a 

"aprender" por si só (FINN, 2017). Assim, já existem tecnologias para a criação de sistemas 

de armamento totalmente independentes da ação humana (DOCHERTY, 2012).  

Do ponto de vista militar, as LAWS têm muitas vantagens sobre os sistemas clássicos 

automatizados ou controlados remotamente: esses sistemas, por exemplo, não dependeriam 

de ligações de comunicação, além poder operar em maior alcance por períodos mais longos, 

seriam necessários menos seres humanos em missões arriscadas (SURBER, 2018, p. 19). 
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Nesse sentido, ao substituírem os soldados humanos, poupariam vidas e, como não são 

afetadas por emoções como o medo, interesse próprio ou a vingança, suas tomadas de 

decisão, em tese, resultariam em missões mais objetivas, eficientes e com menos resultados 

prejudiciais (CRUZ VERMELHA, 2011). 

Entretanto, a utilização de LAWS também pode gerar riscos substanciais, dado que 

as LAWS podem mudar a forma como os seres humanos exercem controle sobre o uso da 

força e suas consequências. Nesse aspecto, os humanos podem não ser mais capazes de 

prever quem ou o que é feito alvo de um ataque, ou mesmo explicar por que um alvo 

específico foi escolhido por uma LAWS. Este fato suscita sérias preocupações jurídicas, 

éticas, humanitárias e de segurança (BREHM, 2017). Do ponto de vista humanitário e ético, 

as LAWS podem ser consideradas como uma diminuição do valor da vida humana como uma 

máquina e não como um ser humano que "decide" matar (ONU, 2013). Além disso, a 

distância física e emocional entre o programador ou engenheiro de uma LAWS e a pessoa 

alvo pode gerar uma indiferença ou mesmo uma "Mentalidade Joystick" do lado da primeira 

(SASSÓLI, 2014, p. 317). Do ponto de vista da segurança, a LAWS pode ser perigosa porque 

também pode ser imperfeito e não funcionar corretamente. Além disso, quanto maior o 

avanço da tecnologia, maior o nível de autonomia de uma LAWS. Isso leva a um aumento 

da imprevisibilidade dos resultados das LAWS e pode permitir a interação de múltiplas 

LAWS como, por exemplo, enxames auto organizados (CRUZ VERMELHA, 2016). 

O foco da investigação acadêmica sobre a legalidade dos LAWS foi principalmente 

sobre o Direito Internacional Humanitário o que apresenta desafios significativos tanto para 

o desenvolvimento quanto para a eficácia desse ramo do Direito, uma vez que este último 

enfrentaria problemas para atender aos requisitos de distinção, proporcionalidade e 

precaução do DIH (SURBER, 2018).  

O requisito da distinção, nesse ponto, correspondente à regra fundamental, expressa 

no artigo 48 do Protocolo (I) Adicional às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 

relativo à Proteção das Vítimas dos Conflitos Armados Internacionais. O dispositivo 

determina que as partes em conflito são responsáveis e devem sempre fazer a distinção entre 

bens de caráter civil e militares, condicionando suas investidas unicamente contra objetivos 

militares. 

O ponto nevrálgico desse primeiro questionamento repousa sobre a capacidade das 

LAWS em identificar e distinguir o que são bens militares e civis torna-se problemático 

quando se observa que, apesar do rápido e eficiente desenvolvimento da I.A, algoritmos de 



31 

 

reconhecimento facial, por exemplo, ainda apresentam problemas em identificar e distinguir 

com segurança, pessoas de gêneros diferentes.  

Essa foi a conclusão do trabalho de Buolamwini (2017, p. 3), ao comparar duas 

referências em algoritmos de reconhecimento facial: a IJB-A, do governo Norte-Americano 

e a Adience (banco de dados, responsável por sintetizar os bancos de dados e reconhecer 

faces em corporações como a IBM, Microsoft e Face+++, a autora constatou que nesses 

bancos de dados a maioria esmagadora é de homens de tom de pele clara (79.6% - 86.24%.). 

Nesse contexto, O IJB-A inclui apenas 24,6% de mulheres e 4,4% de mulheres de tom de 

pele escura, e apresenta 59,4% de homens de tom de pele clara; noutro ponto, a Adience 

consegue uma paridade de gênero aproximada de 52,0% do sexo feminino, mas tem apenas 

13,76% de pele mais escura. Os homens mais claros foram, em geral, o grupo mais 

eficientemente reconhecido e classificado, enquanto as mulheres de tom de pele mais escuro 

figuraram como pior grupo reconhecido e classificado. Ainda segundo a autora, 37% a 83% 

dos erros de classificação resultaram de erros de classificação de mulheres com tons de pele 

escura, enquanto os homens de pele mais clara foram os que menos contribuíram para o erro 

de classificação geral (4% - 3%). 

Nesse aspecto, mesmo para um algoritmo de reconhecimento facial de melhor 

desempenho, as mulheres negras representaram 32 vezes mais probabilidade de serem 

incorretamente classificadas que os homens brancos. Para melhorar a precisão destes 

sistemas, mostrou-se importante desenvolver conjuntos de dados fenotipicamente mais 

diversificados. As métricas de desempenho de referência precisam ser desvinculadas não 

apenas por gênero ou tipo de pele, mas também pela interseção entre gênero e tipo de pele. 

Fundamentalmente, os modelos de reconhecimento facial com foco em humanos devem 

descrever acurácia em quatro subgrupos: homens mais escuros e homens mais claros, 

mulheres mais escuras e mulheres mais claras (BUOLAMWINI, 2017, p. 03). 

Nesse contexto, conforme supramencionado, revela-se cristalino que, se Armas Letais 

Autônomas, principalmente àquelas que utilizam de sistemas de reconhecimento facial ou 

mesmo reconhecimento por imagem ainda não possuem acurácia necessária para distinguir 

entre bens civis e militares, conforme disposto no artigo 48 do Protocolo (I) Adicional às 

Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 relativo à Proteção das Vítimas dos 

Conflitos Armados Internacionais, tampouco são segura e plenamente capazes de distinguir 

elementos humanos dentro de um nicho que compreenda de tons de pele diferente. 
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Outro requisito expresso no Protocolo Adicional é o requisito da proporcionalidade, 

disposto no artigo 51, (5) b, onde se observa as regras ordinárias acerca da proteção aos bens 

e a população civil. Tal base principiológica prevê que tanto o comandante quanto o 

combatente deverão avaliar a relevância do alvo para as operações, além de sua localização, 

impacto e consequências, caso destruído, virtual represália pela parte oposta, além de 

verificar se os instrumentos de que dispõe são os mais adequados à situação. Nesse sentido, 

mesmo diante da exigência de se paralisar uma ofensiva, a utilização do meio empregado 

deve, segundo a disposição normativa, ser a mais cautelosa possível (ANTÔNIO, 2017, p. 

80).  

Diante disso, por mais que a obrigação de demonstrar o princípio da 

proporcionalidade em algoritmos de armas autônomas possa conceber uma oportunidade 

para melhorar a objetividade, comparar a vantagem militar antecipada com as perdas civis 

continua se mostrando um processo problemático com julgamentos de valores subjetivos, 

notadamente se não houver uma certeza de que a vantagem militar almejada supera os efeitos 

sobre a população civil (SASSÓLI, 2014. p. 332).  

Por outro lado, Sassóli (2014. p. 332) também destaca a possibilidade de identificação 

desse requisito com a ajuda de especialistas militares e humanitários, além de indicadores e 

critérios advindos à avaliação da proporcionalidade e de uma tomada de decisão mais 

eficiente. Nessa perspectiva, uma máquina, necessitaria de critérios objetivos e de uma 

fórmula que possibilitasse calcular a proporcionalidade. Nesse ponto, a necessidade de 

programar armas autónomas para respeitar o princípio da proporcionalidade (implicando, 

propedeuticamente, que são tecnicamente adequados para adquirir, por meio de sensores, os 

elementos necessários à aplicação de tal princípio) vislumbra juramentar os Estados à 

elaboração de acordos que viabilizem o procedimento matemático que definiria os 

arcabouços da proporcionalidade. 

O referido autor se aprofunda ao considerar que a maior problemática que um sistema 

de armas autônomo terá em aplicar o princípio da proporcionalidade não está 

necessariamente vinculado à avaliação dos riscos para civis e seus bens, mas na análise da 

vantagem militar prevista. Nesse ponto, seria amplamente possível que tais sistemas 

trabalhem na coleta de informações necessárias para se avaliar os riscos iminentes a civis e 

até mesmo para demandar as análises necessárias no procedimento de fórmulas objetivas na 

abordagem do princípio da proporcionalidade (SASSÓLI, 2014. p. 332).  
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Contudo, a "vantagem militar concreta e direta antecipada " de um ataque a um alvo 

legítimo tem natureza contingencial e pode ser alterada constantemente de acordo com a 

estratégia do comandante e o desenvolvimento de operações militares de ambos os lados. 

Afora nos episódios em que se possam antever efeitos nulos ou negligenciáveis sobre os 

civis. Diante disso, uma máquina, mesmo que habilmente programada, não poderia, portanto, 

ser responsável por aplicar o princípio da proporcionalidade, exceto se o seu sistema fosse 

diuturnamente atualizado acerca de operações e estratégias militares (SASSÓLI, 2014. p. 

333). 

Conforme exposto, sejam as armas autônomas compatíveis ou não com as regras de 

proteção às pessoas e bens civis, ainda permeiam o centro são um debate relevante e ainda 

inacabado entre defensores do emprego de LAWS em circunstâncias beligerantes, 

especialistas em tecnologia, e instituições consagradas em analisar dispositivos jurídicos 

internacionais de proteção aos civis e seus bens (ANTÔNIO, 2017, p. 91). 

Além disso, a natureza da autonomia em um sistema de armas funda que a perspectiva 

de responsabilidade por um ataque de uma LAWS nem sempre pode ser compreensível. 

Destarte, as LAWS também desafiam o conceito legal responsabilidade civil.  

Nesse caso, resta evidente que os princípios da distinção, proporcionalidade e 

precaução, constantes no Protocolo I Adicional às Convenções de Genebra de 12 de Agosto 

de 1949 relativo à Proteção das Vítimas dos Conflitos Armados não atuam em separado e, 

principalmente no que tange aos vetores principiológicos citados por esse texto, existe uma 

atuação em interdependência (SASSÓLI, 2014), em termos específicos não há como se 

pensar na aplicação da proporcionalidade se a unidade combatente não possui condições 

mínimas para distinguir entre bens ou mesmo indivíduos civis e militares, por exemplo. 

Desse modo, para que sistemas de armas autônomas letais sejam utilizados e, 

principalmente, capacitados para tomar decisões sensíveis em ultima ratio, é necessário que 

tais dispositivos tecnológicos sejam municiados de capacidade cognitiva em suas 

programações tal qual as façam operar equivalente às habilidades contextuais, éticas e 

paradigmáticas de um combatente humano, ou seja dotadas de percepção lato para que, em 

combate, possibilitem-nas atuar de maneira adequada (ANTÔNIO, 2017, p. 91). 

Nesse ponto, diante desse contexto de tecnologias produtoras de um risco social, cujos 

resultados ainda não foram analisados adequadamente, questiona-se a urgência de um 

aperfeiçoamento das normas do Direito Internacional que concedam arcabouço ético-jurídico 

frente a essa realidade, eis que a aplicação das armas letais autônomas em situações de 
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beligerância tangenciam o ser humano de uma posição de protagonismo, cujo desempenho 

esperado em um cenário de guerra, ressalvadas as suas complexidades vinculadas, já possui 

regulação e limites em ordenamento jurídico internacional (ANTÔNIO, 2017, p. 92). 

 

2.5 A INSERÇÃO DA IA NO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: 

DE HUGO GROTIUS E ALBERICO GENTILI AO CONTEXTO 

ATUAL 

Antes de adentrar aos conceitos primordiais acerca do princípio da precaução e seus 

desdobramentos concernentes às armas autônomas, importante elencar rapidamente algumas 

concepções acerca do Direito da Guerra e a efetivação da norma. 

Para fins de delimitação histórica desta, revela-se importante firmar o início da 

sociedade internacional – sob a perspectiva da modernidade ocidental - como ponto de 

partida dos estudos do direito internacional. 

Acerca da modernidade ocidental, leciona Bedin que o Estado moderno se consolidou 

entre os séculos XV, XVI e XVII, como “centro dos acontecimentos políticos após um longo 

processo histórico” (BEDIN, 2011, p. 136). Nesse sentido, pode-se observar o mesmo Estado 

moderno como núcleo basilar da conjuntura política presente no novo momento da história, 

dando origem à sociedade internacional moderna (BEDIN, 2011, p. 137). 

Além disso, o vislumbre de tal sociedade internacional não seria possível sem 

remontarmos a partir do que fora acordado na Paz de Westfália, sendo esta como 

acontecimento histórico, composta na apontada Guerra dos Trinta Anos. Trata-se de um 

conflito com princípio em 1618 e findada com a chancela dos tratados que formam a Paz de 

Vestfália em 1648 (BEDIN, 2011, p. 138). 

Nesse sentido, a guerra dos Trinta Anos, como evento precursor da Paz de Vestfália, 

foi um conflito localizado na Europa Central, mais designadamente nos Estados germânicos 

da referida época, tendo começo em 1618 com o episódio da defenestração de Praga ou com 

a tentativa do Sacro Império Romano de abater os protestantes da Boêmia. Prontamente, 

assim que referido incidente surtiu reverberações nos Estados vizinhos, a campanha se 

materializou num conflito sem precedentes entre os Estados germânicos e o império, combate 

de feitio religioso oposicionista a uma Áustria monárquica e católica em relação aos Estados 

germânicos protestantes e feudais (BEDIN, 2011, p. 139). 

Assim, a Paz de Vestefália consistiu em um extenso momento de negociações e 

tratativas diplomáticas dentre diversos Estados beligerantes, enquanto a guerra recrudescia, 
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porque cada país visava aprimorar sua disposição negociadora, apesar de que todos os 

Estados buscavam uma paz segura e duradoura (BEDIN, 2011, p. 138). 

Portanto, vislumbra-se a Paz de Vestfália como uma situação transformadora entre a 

sociedade internacional característica da Idade Média e a sociedade internacional da Idade 

Moderna (BEDIN, 2011, p. 137). Assim, como consequência da temporada de negociações 

que preconizou a Paz de Vestfália, emergem os três princípios fundamentais estabelecidos, 

conforme Bedin (2011, p.142-143): “a) o princípio da liberdade religiosa dos Estados; b) o 

princípio da soberania dos Estados; c) o princípio da igualdade entre os Estados”. Tais 

princípios, quando observados conjugados, acabam por constituir o cerne da sociedade 

internacional moderna, sendo, portanto, o Tratado de Vestfália a precursora maneira de 

fundar uma ordem internacional. Tal momento foi responsável pelo surgimento do direito 

internacional público, a criação da diplomacia, com o intento de abreviar conflitos, 

desenvolver o processo de aceitação do princípio da integridade territorial, além do conceito 

de equilíbrio de poderes (BEDIN, 2011, p. 142) 

Ainda sobre a Paz de Vestfália, memora Adriano Moreira (1996, p. 61):  

 
A paz de Westfalia representou o reconhecimento de que o império tinha 

desaparecido, a Igreja não mais podia arbitrar nem mesmo nas matérias espirituais 

(os príncipes escolhiam livremente o calvinismo, o luteranismo ou o catolicismo), 

a reforma republicana do Estado passava a ser o ponto de referência das relações 

internacionais. [...] em 1648, o sistema de Estado estava completamente 

estabelecido na Europa. O Império era uma concha vazia. A pretensão do Papa à 

soberania temporal na Europa era, como força efetiva, uma coisa do passado.  

 

Nesse sentido, pode se dizer que referido acordo solidificou o Estado moderno como 

agente do sistema internacional moderno, porque o surgimento do mesmo Estado moderno 

está vinculado com o nascimento desse sistema internacional inovador à época (BEDIN, 

2011, p. 143). 

Ademais, após implementada tal formação, a sociedade internacional moderna se 

definiu como uma sociedade caracteristicamente interestatal, constituída em sua base pelos 

Estados soberanos, formados como organizações políticas envoltas de igual soberania e 

representação legítima frente aos seus povos e estruturas institucionais. Além disso, os 

Estados revelam-se no bojo da conformação política do sistema internacional apresentando-

se como fundamentais atores da sociedade internacional moderna (BEDIN, 2011, p. 145). 

Foi desse novo paradigma político e jurídico que emergiram relevantes teóricos, 

dedicados a debater temas concernentes à guerra e a paz, a exemplo de  Francisco  de  Vitória  

com  suas  obras Dos  índios  e  Do  direito  de  guerra; Alberico  Gentili  em O  direito  de  
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guerra;  Hugo  Grotius  em O  direito  de  guerra  e  da  paz; Samuel Pufendorf em O direito 

de natureza e das gentes: Emer de  Vattel  em  o Direito  das  Gentes;  Jeremias  Bentham1 

em Um plano para a paz universal e perpétua; e, dentre outros;  Santi Romano, com Corso 

di diritto internazionale.; Hans Kelsen com Princípios do Direito Internacional. 

 

2.5.1 Direito na Guerra  

 

2.5.1.1 Gentili 

 

Diante dos teóricos supramencionados, inicia-se a abordagem do debate com Gentili, 

acerca do direito da guerra, destacando sua perspectiva sobre a guerra justa e comentários 

acerca da relevância do direito das gentes na gênese do direito internacional moderno. Nesse 

contexto, o autor compreendia a guerra como “a justa contenda de armas públicas”, isto é, a 

guerra se configura um combate onde as partes beligerantes estariam providas de armas 

públicas e objetivam triunfar. Ademais, Gentili também afirmava, concernente ao direito de 

guerra, que é a publicidade do conflito como requisito, de maneira que uma rixa, luta ou 

inimizade de cidadãos privados não pode ser chamada “guerra” e sim “disputa” (GENTILI, 

2006, p. 61), 

Subordinado a compreensão de guerra está a compreensão de inimigo, de outro modo, 

o hostis não define unicamente o inimigo percebido em expressões do senso comum, no 

entanto recomenda o ente contra a qual ocorre a guerra e que é igual à outra. 

Consequentemente, a compreensão de guerra justa sustentada por Gentili igualmente admite 

que o confronto seja declarado por meio de diligências públicas (LIMA, 2012). Nesses 

termos, o autor também disciplina o comportamento das tropas. Condenando-as quando da 

guerra já vencida, essas passam a saquear e roubar a população hostil ou mesmo executando 

prisioneiros de guerra (GENTILI, 2006, p. 64). 

O direito de fazer Guerra, para Gentili, era direito legítimo do soberano e só por ele 

poderia ser declarado.2 Contudo, a jurisdição dos soberanos em fazer guerra não concedia o 

                                                 
1 Bentham foi o primeiro autor a usar a terminologia Direito Internacional, anteriormente se utilizava o termo 

Ius gentium (direito das gentes) para se referir aos problemas e discussões concernentes à questão da guerra e 

da paz.  
2 Para Gentili, o soberano era aquele que detinha o poder sobre seus súditos diante de uma determinada 

competência (seja um feudo ou uma cidade livre). Gentili acreditava que o soberano possuía o poder não apenas 

de direito, mas também de fato. Nesse ponto, caso o soberano tivesse o título de príncipe, mas não exercesse 

seu poder dentro de sua circunscrição não poderia ser legitimamente considerado príncipe (LIMA, 2012). 
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direito de declarar beligerâncias arbitrariamente, ou seja, o autor compreende que a guerra 

só pode ser considerada justa quando é provocada pela legítima necessidade.  Nesse contexto, 

a guerra só deve ser feita em última instância ou “quando há casos, no entanto, em que a 

violência e as armas são uma necessidade, mas há outros em que não há necessidade alguma 

de se recorrer aos meios violentos” (GENTILI, 2006, p. 71). 

Nesses termos, buscava-se o conselho de um árbitro para que este fizesse a mediação 

do conflito. Gentili exemplifica por meio do caso da Guerra dos Persas contra os Assírios, 

quando o Rei Persa indicou o monarca Indiano para mediar o conflito, ou trazendo um 

exemplo mais recente, no século XVI, a disputa pelo reino de Nápoles levou os aragoneses, 

em conflito com Rei da França a pedir Juízo ao Papa Alexandre VI.  Destaca-se que o 

procedimento de arbitragem deve ser acolhido espontaneamente por parte dos príncipes. A 

legitimidade do processo é necessária, tendo em vista que o príncipe não reconhece 

autoridades acima de sua jurisdição (GENTILI, 2006, p. 64). 

Gentili, na obra Direito da Guerra, trabalha o tema em três livros, sendo o primeiro 

para analisar as bases que antecedem e explicam a guerra. Posteriormente, um segundo livro 

para abordar da existência e de quais orientações as nações devem adotar durante o conflito, 

para expor, no terceiro volume, como as guerras devem finalizar. A forma como Gentili 

pensou sua obra pode ter servido de inspiração para o modo como Grotius sistematizou seu 

trabalho (BEDIN, OLIVEIRA, 2018, p. 2.522). Em O Direito da Guerra e da Paz, onde 

Grotius divide sua doutrina em três partes: a primeiro elucidando as causas justas e injustas 

da guerra, partindo para a conduta dos beligerante e finalizando razões acerca do término da 

guerra e, consequentemente, a consolidação da paz. 

 

2.5.1.2 Grotius 

 

Barnabé (2009, p. 28) comenta que em Direito da Guerra e da Paz, Grotius apresenta 

os alicerces que sustentam a sociedade internacional baseados nos conceitos de natureza 

humana racional e natural. Nesse aspecto, o ser humano, de modo natural, em orientado por 

uma diretriz que o conduz à vida em sociedade. Essa coletividade é distinta pela calmaria e, 

principalmente, pela vivência de uma ordem ditada pela razão. 

Dentro da vivência orientada pela razão, o autor propõe os princípios racionais 

elementares, que conduzem à sociedade, conforme se observa nos prolegômenos 8: a) abster-

se do que alheio; b) a devolução de bens e garantias que possam incidir da injusta posse; c) 
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a obrigatoriedade quanto ao cumprimento dos pactos e das promessas; d) o desagravo dos 

danos culposos; e) a legitimidade e aplicação das penas entre os homens (GROTIUS, 2004, 

p. 39). 

Para Barnabé (2009, p. 28), Grotius compreendia o direito civil e o direito 

internacional como produtos de pactos entre os homens. Pela obrigação de cumprir os pactos 

ser uma regra de direito natural (prolegômenos 8), pode-se afirmar que o direito internacional 

e o direito civil são legítimos diante do direito natural.  

No entanto, importante destacar que, a despeito da imutabilidade do Direito Natural, 

o direito internacional detém uma plasticidade considerável. Tendo em vista este último ter 

a vontade humana (positivada pelos pactos entre os Estados) como fonte, diferentemente da 

racionalidade adstrita à (des)conformidade com a natureza do homem, como ocorre com o 

direito natural.  

Exemplificando, o direito natural não reconhece a responsabilidade do sujeito pelos 

atos de terceiros, excetuando a questão sucessória, onde há transmissão de responsabilidade 

ninguém é responsável pelos atos de outros, exceto em caso de herança, na qual a 

responsabilidade é transmitida. Em oposição a este entendimento, o direito internacional 

compreende a responsabilidade solidária de todos os sujeitos de uma sociedade pelas dívidas 

do governante para garantir o cumprimento da obrigação (BARNABÉ, 2009, p. 31-32). 

 

2.5.1.3 Vattel 

 

No percurso teórico do estudo da guerra, este estado em que se procura seu direito 

pela força. Entende-se além disso por essa expressão a própria postura ou modo de alcançar 

seu direito pela violência, no entanto é mais acertado ao emprego e mais congruente num 

compêndio do direito de a guerra adotar essa esfera no intuito que lhe conferimos aqui. 

(VATTEL, 2004, p. 649) 

Compreendido por Vattel como contenda pública, a guerra denota competência entre 

as nações ou entre os soberanos. Concebida em razão da potência pública e por sua estrutura 

considerando a natureza dada ao indivíduo de utilizar da força e da violência apenas quando 

parece indispensável para o resguardo e a continuação dos seus direitos (2004, p. 649-650), 

No contexto da competência de se deflagar a guerra advir da autoridade imperante, 

Vattel (2004, p. 651–652) também separa seu estudo em conflito defensivo e ofensivo, sendo 

o primeiro aquele que apela aos recursos bélicos para repelir uma investida oposta. Já aquele 
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que visa conquistar um Estado com o qual se convivia em paz, recorrendo as armas promove 

uma guerra ofensiva.  

Nesse ponto, enquanto o desígnio da guerra defensiva compreende na autodefesa, o 

objetivo da guerra ofensiva se modifica conforme as distintas ambições dos Estados e dos 

Soberanos. Ademais, é possível infringir dano a um Estado para conquistar qualquer coisa 

que se pretenda, para responder de uma injúria recebida ou obstar sua prática, assim como 

prevenir perigo de que se julga ameaçado por outra nação ameaçado (VATTEL, 2004, p. 

651–652).  

Essa diferenciação entre guerra defensiva e ofensiva, assim como seus limites foram 

importantes para Vattel trabalhar sua perspectiva de guerra justa. Para ele, corroborando com 

a visão de Grotius, “a Guerra não pode ser empreendida sem as mais relevantes razões” 

(VATTEL, 2004, p. 667). 

Tendo em vista suas traumáticas consequências, não deve o soberano provocar a 

beligerância sem necessidade, correndo o risco de derramar o sangue dos súditos, e expondo 

o seu povo às calamidades da guerra. Pelo contrário, Vattel determina que o confronto só 

pode ser utilizado como um último recurso, e apenas em duas classes de razões, sendo a 

primeira quando há o direito de realizar a guerra, existindo uma justa razão para tanto, 

nominadas de causas justificadas. Já a segunda classe é baseada no parâmetro do interesse e 

da concordância, por essas causas procura-se analisar se há coerência no desejo de guerra, 

são os chamados motivos (VATTEL, 2004, p. 667- 668).  

Entre as causas justificadas da guerra, Vattel destaca as circunstâncias em que um 

Estado recebe uma injúria, se vê ameaçado de invasão por outro Estado conquistador, 

devendo assim prevenir tal investida pelas armas. Desse modo, o propósito justo de toda 

guerra é o de retaliar ou prevenir a injusta agressão.  Para o autor, vingar constitui o desagravo 

da injúria a ser reparada, ou devida compensação se a devastação for irreparável. Além disso 

o ato da vingança abarca até mesmo, a penalidade do agente hostil com o intuito de atender 

a segurança futura, numa espécie de precaução de guerra (VATTEL, 2004, p. 669). 

Desse modo, Vattel contribui para o estudo da guerra ao estabelecer um tríplice 

objetivo da guerra legítima: a) Obter o que ao Estado pertence ou o que é devido; b) 

Resguardar a segurança futura e presente pela punição do ofensor ou agressor; c) Defender a 

nação, ou promover a proteção contra a injúria, repelindo violência injusta. Os dois primeiros 

pontos são o objeto da guerra ofensiva, o terceiro o é da guerra defensiva (VATTEL, 2004, 

p. 669 - 670). 
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2.5.1.4 Kant e Jeremy Bentham 

 

O direito, estudo e defesa das justificativas da guerra tiveram modificações relevantes 

no limiar da história. A despeito do entendimento acerca das necessidades da guerra e da 

doutrina da guerra justa que perdurou até o XVII com os teóricos supracitados, as 

contribuições de Immanuel Kant (1724 – 1804) determinaram uma mudança de paradigma. 

Se antes a guerra não era entendida como antítese do direito, mas legalizada e legitimada por 

ele, foi a partir de ‘A paz perpétua’ que o autor passou a trabalhar o direito internacional de 

uma outra forma e a consolidação da paz como um objetivo entre as nações (GALINDO, 

2014, p. 82).  

Nesse ponto, Kant propõe que o estabelecimento da paz exige esforços 

complementares a nível interno, com a consolidação de repúblicas, assim como a nível 

externo, mediante relações pacíficas entre nações e indivíduos para além das fronteiras do 

Estado (KANT, 2008, 30). 

Apesar de Kant negar a concepção de um Estado mundial, admitia a necessidade dos 

Estados em se atrelar em uma federação assim como os sujeitos se uniram para erigir um 

Estado. A federação de Estados kantiana, por conseguinte, apesar de não possuir uma 

natureza impositiva teria o objetivo de afastar a guerra, estipulando uma ordem repressora 

aos “inimigos da paz” (GALINDO, 2014, p. 83). 

O legado do pensamento de Kant possibilitou a mudança de paradigma no direito 

internacional ao afastar a guerra da legitimidade jurídica das nações, ao mesmo tempo em 

que galgava o direito à função de mantenedor da paz.  

Jeremy Bentham (1748 – 1832), em paralelo, também defendia um posicionamento 

adverso sobre a guerra. Difusor da teoria do utilitarismo, Bentham entendia que a guerra não 

angariava benefícios a economia nacional. Em síntese, e considerando as concepções de 

utilidade, os confrontos bélicos eram inúteis para o autor, tendo em vista que provocavam 

benesses muito singelas a poucos em comparação a todo sofrimento que causava à população 

em geral. Aliás, tanto o ataque, quanto a manutenção dos conflitos, sejam eles ofensivos ou 

defensivos acarretam prejuízos econômicos tanto para os países que os praticam quanto para 

os países afetados (BENTHAM, 2012, p. 167).  

Nessa lógica, o autor sustenta que as expensas com a gerência de colônias ou países 

conquistados extrapolariam extensivamente quaisquer lucros gerados pelo monopólio desses 
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territórios, implicando em acréscimo de impostos nas nações conquistadoras. Assim, a 

conservação de tratados ofensivos ou defensivos, ou acordos entre Estados, geraria 

hostilidades por parcela das nações alheias a esses tratados (DIAS, 2015, p. 159). 

Importa dizer que o desenvolvimento da perspectiva utilitarista acrescentou um novo 

paradigma ao direito da guerra, ou seja, a (in)viabilidade econômica passa ter maior peso 

sobre quaisquer decisões dos soberanos que envolvam o exercício da beligerância. 

 

2.5.1.5 Hans Kelsen 

 

Os esforços de Kant em desenvolver um arcabouço jurídico que levasse o direito ao 

caráter de mantenedor da paz teve em Kelsen (1881 – 1973) um grande teórico para sua 

contextualização ao Século XX, e proposta de efetivação para além dos Estados Federados. 

Comprometido não apenas com a paz, mas com formas eficazes e realista de 

estabelecê-la, Kelsen defendia o direito internacional como meio mais eficaz para a 

manutenção da paz. Especificamente, o teórico austríaco acreditava que um tribunal 

internacional com jurisdição compulsória sobre os Estados seria o instrumento ideal para se 

alcançar tal objetivo. 

Nesse ponto, conforme explica Galindo (2014, p. 84), Kelsen teve sua visão acertada, 

tendo em vista que o direito internacional contemporâneo abarca diversos tribunais 

internacionais com jurisdição compulsória frente aos Estados por eles signatários. Contudo, 

a coexistência de vários tribunais internacionais não foi suficiente, tampouco eficazes na 

manutenção da paz, eis que os conflitos entre Estados e entre novos sujeitos de direito 

internacional se multiplicaram, ou seja, o estabelecimento do paradigma compulsório não 

surtiu efeito em contendas cada vez mais complexas. 

Se Kant negou a possibilidade de um Estado mundial, tal ideia parecia fundamental à 

instauração da paz mundial para Kelsen (2011, p. 3), tendo em vista ele conceber o direito 

como ordem coercitiva necessária para se estabelecer um monopólio comunitário da força. 

No entanto, apesar de considerar um Estado Federal Mundial, Kelsen soube identificar 

obstáculos práticos na efetivação desse paradigma, principalmente pela falta de interesse das 

nações em disporem de sua soberania para erigir uma estrutura que fosse superior a eles. 

Ciente dessas complexidades, Kelsen (2011, p. 9-11) entendia que o objetivo de um Estado 

mundial exigia um processo de transição que envolvia desenvolver a centralidade de uma 

estrutura de direito internacional. 
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A fim de não comprometer a soberania dos Estados e garantir o cumprimento das 

decisões de um tribunal centralizado, Kelsen destacava a possibilidade de os próprios países 

executarem as sanções impostas pelo órgão jurisdicionado internacional, desde que essas 

fossem submetidas a órgão administrativo fiscalizador (KELSEN, 2011, p. 19). A exemplo 

do modelo proposto por Kelsen, pode-se observar como é gerido o sistema de solução de 

controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC), onde se permite o recurso de 

sanções quando o membro perdedor na demanda se mostra resistente no cumprimento da 

decisão de um painel ou do órgão de apelação desta Organização (GALINDO, 2014, p. 87). 

Em síntese, o modelo proposto por Kelsen, apesar de parecer o mais condizente com 

a contemporaneidade, também “goza” das principais problemáticas acerca dos tribunais 

internacionais, ou seja, baseiam-se num módulo jurisdicional compulsório que tem se 

mostrado insuficiente na resolução dos conflitos entre Estados e sujeitos de direito 

internacional. 

A complexidade da sociedade e dos interesses de Estados corrompem a natureza 

desses tribunais. De um projeto de manutenção da paz, os tribunais internacionais se retraem 

a meros deliberativo sem eficácia erga omnes quando confrontados com nações de maior 

poder político ou econômico. 

 

2.5.1.6 Direito Internacional pós-guerra e novas configurações jurídicas 

 

A segunda Guerra Mundial não influenciou apenas a perspectiva jurídica de Kelsen, 

como de todo o globo. Com o fim da beligerância, a segunda metade do Século XX despontou 

como um novo momento no Direito Internacional e, em consonância a esse novo paradigma 

pós-guerra, as nações aliadas tentaram promover instrumentos jurídicos globais que 

pudessem institucionalizar a paz ao mesmo tempo em que se procurava limitar o poder dos 

Estados nacionais modernos. 

Dentre os instrumentos regulatórios e balizadores da segurança à pessoa humana a 

nível supranacional estão, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados e as convenções de 1949 sobre 

Direito Internacional Humanitário com seus respectivos protocolos. 

A Declaração do Direitos Humanos, em especial facejou vários problemas para que 

se vislumbrasse em tratado vinculante aos Estados. Aliás, esse processo de tornar a 

Declaração Universal ainda hoje sofre resistência, tendo em vista sua efetividade chocar-se 
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com o princípio da soberania. Mesmo assim, tal documento teve importante papel no 

entendimento jurisdicional internacional ao definir o ser humano como sujeito de direitos 

(CARNEIRO, 2012, p. 118). 

Contudo, mesmo homologação da Declaração dos Direitos Humanos ou a formação 

da Organização das Nações Unidas, eventos importantes que auxiliaram a propor um 

paradigma de consolidação do respeito à vida humana não foram suficientes para diminuir 

conflitos entre Estados. O lapso entre a pós-guerra e a guerra fria caracterizou a polarização 

global em torno da União Soviética e dos Estados Unidos, resultando em guerrilhas 

planejadas e mediadas no esforço de expansão das respectivas regiões de comando dessas 

potências, tendo como ponto crítico a divisão de Berlim. 

Embora o período da Guerra-fria tenha representado uma alteração na configuração 

de guerra, transmutando-se de uma perspectiva de conflito interestatais massificados, para 

guerrilhas locais, levando essa dicotomia entre as grandes potências a criar um sistema de 

clientelismo internacional, e aguçando conflitos locais ou provocando-os, também fora 

responsável pela formação de novos estados nacionais como produto de um movimento de 

descolonização (CARNEIRO, 2012, p. 224). 

Esses movimentos não foram pacíficos. A herança de fronteiras traçadas pelo 

colonialismo e as manifestações sociais baseadas em vínculos de identidade e alteridade 

culminou em tensões entre grupos, oriundas de demarcação territorial e histórica, tendo em 

vista que as ocupações geográficas antecedem sua delimitação política ao mesmo passo em 

que as populações antecedem aos Estados (CARNEIRO, 2012, p. 226). Esses conflitos 

adquiriram maior complexidade no final do século XX e explicam de forma simplificada 

alguns problemas ainda enfrentados nessa primeira década do século XXI, tais como crises 

de refugiados e atos terroristas. 

Se por um lado essas reconfigurações político-geográficas resultaram em conflitos e 

violência, por outro lado, a segunda metade do século XX se tornou-se terreno fértil para o 

desenvolvimento de instituições do Direito Internacional Público, tais como a própria ONU, 

Organizações não Governamentais, os Conselhos e os Tribunais Internacionais. 

A ressignificação do conceito de tecnologia teve seu desenvolvimento acelerado à 

medida que o ser humano passou a dominar as máquinas. Dos sistemas primordiais utilizados 

para fazer cálculos simples até os algoritmos de redes neurais, a tecnologia passou a ditar o 

ritmo da sociedade e com sua utilização em aparatos de guerra, ou culposamente desastrosa, 
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passou a obrigar os sujeitos de direito a repensar seus limites éticos e jurídicos, acrescendo-

se de princípios que deveriam ser usados para balizar o uso da técnica de modo responsável.  
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3 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO SOB A ÓTICA DA ORDENAÇÃO 

JURÍDICA DO PARLAMENTO EUROPEU 

 

Tendo em vista o Princípio da Precaução do Direito Ambiental como paradigma, o 

presente capítulo questionará a possibilidade jurídica de se contemplar os fundamentos e 

finalidades desse princípio para o DIH, com vistas à criação do “Princípio da Precaução no 

Desenvolvimento de Novas Armas”. 

Para isso, o capítulo versará sobre o significado e abrangência do princípio da 

precaução, localizando sua influência no ordenamento no contexto europeu, espaço onde tal 

princípio alcançou maior amadurecimento e, consequentemente, sua influência possui maior 

destaque. 

 

3.1 SIGNIFICADO E ABRANGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

PRECAUÇÃO  

 

Ao tema proposto, insta salientar o princípio da precaução como produto resultante 

das mutações de uma sociedade em pleno desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto, o 

protagonismo da ciência emerge e confere respostas a essa nova realidade, questionada e 

ressignificada por Beck (1998) por meio da teoria da “Sociedade de Risco”. 

A sociedade de risco é caracterizada pela ausência ou a impossibilidade de se 

anteciparem circunstâncias de perigo que se apresentam diante de vários elementos 

vinculados ao desenvolvimento social sob perspectivas tecnológicas, culturais, éticas etc. 

Tendo como uma das principais problemáticas a delimitação e diferença entre decisão e 

conhecimento, afinal, conforme menciona Beck (2010): “ninguém ‘sabe’ o resultado– ao 

nível do conhecimento positivo, a situação é radicalmente ‘indecidível’ – no entanto tem de 

se decidir”.  

Entrementes, a complexidade do princípio se observa no fato de não existir uma 

definição consensual. Milaré (2015, p. 265), por exemplo ressalta que tal vetor 

principiológico sofre com a imprecisão dos conhecimentos científicos per se. Seu emprego 

ressalta premissas de ordem hipotética, situadas no espaço das probabilidades, dispensável, 

portanto, de posicionamentos científicos objetivos e conclusivos. Busca estabelecer 

procedimentos capazes de alicerçar uma deliberação lógica na fase de incertezas e 

controvérsias, de forma a atenuar os custos da experimentação. 
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Já Machado (2017, p. 100), considera que o debate do princípio da precaução centra-

se no objetivo de prevenir se evitar colaborar para possíveis e sérios danos irreversíveis à 

saúde e ao meio ambiente, a título individual ou em termos de consequências ambientais ou 

de saúde generalizadas. Em específico, o princípio da precaução tem sido incorporado aos 

regulamentos dirigidos às substâncias tóxicas ou persistentes e/ou bioacumuláveis, e 

ultimamente o princípio tem sido usado a problemas com a influência de indeterminação 

conceitual, legal e de risco. 

Importa dizer que as origens do princípio da precaução remontam a década de 1970, 

mais precisamente na legislação ambiental alemã, observada no artigo 5º da Lei Federal sobre 

a proteção contra emissões (Bundes-Imissionschutzgesestz = BImSchG) de 1974 (GOMES, 

2007, p. 170). 

O princípio da precaução, desde sua gênese, produz cizânias quanto à sua 

aplicabilidade. Se parte da doutrina admite uma avaliação entre valores e a técnica, outra 

acolhe uma fundamentação aberta, a qual permite uma extensão dos bens jurídicos tutelados 

(BIEGER, 2018, p. 33). 

Parte dessa dissidência advém do princípio, conforme consagrado no ordenamento 

ambiental alemão, encontrar-se separado em dois comandos distintos: o parágrafo 1º do 

artigo 5º da Bundesimissionschutzgesestz (1974) assim define o Schutzpflicht, como um 

dever de proteção, enquanto Vorsogepflicht como dever de preservação, ou seja, o primeiro 

constitui uma noção básica de prevenção ambiental, a qual se pautam as circunstâncias 

causais, demonstradas por meio empírico ou de dados científicos, já o segundo trabalha sob 

o viés da proporcionalidade, isto é, quanto mais danoso se configurar o efeito nocivo virtual 

para os bens jurídicos e quanto maior o valor dado a esse, menor é o grau de expectativa 

necessária para desencadear a atuação administrativa (GOMES, 2007, p. 170-171).  

O princípio da precaução teve sensível evolução a partir de seu debate em convenções 

e tratados internacionais, geralmente sem força vinculativa. No entanto, passou a obter 

densidade doutrinária e reconhecimento com a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, sob 

tutela da ONU, no primeiro semestre de 1992. Obstante seu desenvolvimento, tal vetor 

valorativo ainda encontra resistência em sua utilização nos tribunais internacionais, exceto 

pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, conforme relatório da UNESCO, de 2005. 

Aliás, princípio da precaução – ou princípio 15 – foi assim definida pela ECO-92 

(BRASIL, 2005): 
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Para que o ambiente seja protegido, serão aplicadas pelos Estados, de acordo com 

as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios 

ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para 

o adiamento de medidas eficazes, em termos de custo, para evitar a degradação 

ambiental 

 

Entende-se o princípio da precaução como um amparo antecipado, diferente do 

princípio da prevenção, por exemplo, que demanda ações para a neutralização dos danos 

ambientais quando estes já foram comprovados e iminentes (CANOTILHO, 2007) 

Aliás, o desenvolvimento temporal do princípio da precaução na União Europeia pode 

ser explicado diante da observação da legislação comum e utilizada por esse Tribunal. 

Nesse sentido, o Acórdão kaasfabriek Eyssen, de 1981, insculpiu a precaução em 

relação aos riscos que uma substância conservante – no caso a “nisina” - significava ao ser 

inserida num alimento. 

No caso em tela, o Tribunal entendeu que, diante das incertezas circundantes aos 

Estados membros, em relação ao nível máximo do referido conservante, a proibição, mesmo 

que adstrita aos produtos à venda no mercado interno dos países em causa, não se trata de 

arbitrariedade ou discriminação oculta ao comércio dos Estados membros (UNIÃO 

EUROPEIA, 1981). 

Outro caso que abarcou o princípio da precaução em seu bojo, inclusive sob contextos 

semelhantes foi o Processo Penal contra Sandoz BV, quando foi decidido que, caso não 

existam certezas acerca dos efeitos nocivos de um determinado componente alimentício, 

caber aos Estados membros definir requisitos e escalas de proteção à saúde de seus cidadãos 

(UNIÃO EUROPEIA, 1983). Aliás a legislação da União Europeia reconheceu formalmente 

a precaução nos idos de 1992, em tratado homônimo, ao situar a política Europeia no domínio 

do ambiente se baseia no princípio aqui mencionado, conforme se observa no artigo 191 do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (EUROPA, 2010). 

Outro caso ocorreu entre os anos de 1996 a 1998, quando o episódio da encefalopatia 

espongiforme bovina (EEB), comumente nomeada como doença da vaca louca balançou a 

credibilidade pública na Europa. Depois desse evento, as instituições comunitárias 

regulatórias, a legislação alimentar, os grupos de peritos e agregados foram linearmente 

repensados. Nesse escopo, um dos julgamentos da EEB (em inglês, BSE - bovine spongiform 

encephalopathy), o Tribunal de Justiça assinalou uma significação do princípio, afirmando 

que quando insurge uma incerteza em analogia à existência ou amplitude dos riscos à saúde 

humana, as instituições possuem a prerrogativa de tomar decisões que visem a proteção de 
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seus cidadãos, sem a necessidade de aguardar até que esses riscos sejam totalmente 

confirmados (UNIÃO EUROPEIA, 1998). 

Em 2000, uma comissão europeia responsável pelo princípio da precaução publicou 

uma comunicação que consistia em diretrizes e orientações sobre referente vetor 

principiológico. A intenção do referido documento era de padronizar o emprego da 

precaução, além de refutar denúncias de que este poderia se tornar um protecionismo 

enrustido. Nesse sentido, a comunicação orienta que a aplicação ao princípio da precaução 

implica a identificação de efeitos possivelmente nocivos, de um processo ou de um produto 

ao qual a análise pericial não admite a determinação do risco com segurança suficiente 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2000). 

A Comissão também ponderou que o princípio possui aplicação geral e deve ser 

considerado nos cenários e debates em torno da proteção do meio ambiente, da saúde das 

pessoas e dos animais, bem como da proteção vegetal. Quanto à análise principiológica, há 

de se destacar duas concepções distintas: a decisão política de atuar e a de não atuar, 

relacionadas com a significante do que compõe um risco relevante e, caso a resposta seja 

atuar, como esse proceder se efetivará (GAMEIRO, 2009, p, 09). 

O princípio da precaução só é aplicado em hipótese de risco possível. Ainda que este 

perigo não possa ser integralmente comprovado ou seja dificultoso quantificar sua amplitude 

ou os seus efeitos, essa definição, per se, afasta a perspectiva mais radical do princípio, o que 

poderia legitimar uma decisão arbitrária (COMISSÃO EUROPEIA, 2000).  

O papel que o Tribunal de Justiça Europeu tem desempenhado no desenvolvimento 

do princípio da precaução merece destaque. Sem dúvidas, se os tratados, convenções e de 

mais ordenamentos jurídicos tem sido responsáveis por conceituar e definir a precaução, os 

tribunais, por outro lado, atuam para moldar e determinar os seus limites e sua aplicação, por 

meio do debate jurisprudencial, e inspirado em paradigmas políticos e sociais (GAMEIRO, 

2009, p. 11). 

O costume conquistado a partir do princípio da precaução pelo sistema legislativo e 

jurisdição europeia possibilitam clarear tal entendimento. A perspectiva do Tribunal tem se 

mostrado congruente às problemáticas do tema, sendo as principais, conforme Gameiro 

(2009, p. 12): 

a) demonstração do risco não se deve basear apenas em meras hipóteses; a 

avaliação científica do risco deve assentar nos princípios da excelência, 

independência e transparência, tendo também o tribunal salvaguardado que o 

incumprimento destes requisitos, não é motivo para as autoridades competentes 

não tomarem medidas precaucionarias; 
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b) No aconselhamento científico ressalva-se que as instituições comunitárias, 

detentoras de responsabilidade política e legitimidade democrática, não estão 

obrigadas a aceitar as opiniões dos comités científicos, cuja legitimidade científica 

é insuficiente para o exercício da autoridade pública. Tem o Tribunal referido, 

porém, que a discordância com posições destes comités deve ser fundamentada 

através de opiniões que tenham, pelo menos, qualidade equivalente.  

c) No que respeita à gestão do risco, a Comunicação da Comissão estabelece vários 

requisitos – que as medidas sejam proporcionais ao nível de proteção pretendido, 

não discriminatórias, coerentes com outras previamente tomadas, baseadas na 

análise dos custos/benefícios da ação ou inação e sujeitas a revisão de acordo com 

novos dados científicos (COMISSÃO EUROPEIA, 2000) Neste contexto, as 

instituições comunitárias dispõem de uma ampla margem de discricionariedade, 

estando o Tribunal limitado a examinar se o exercício desta discricionariedade está 

viciado por erro manifesto ou utilização errada de poderes ou se as instituições 

comunitárias excederam claramente os limites dessa discricionariedade. Na gestão 

do risco deverá ainda ser tido em conta que quanto mais sério for o risco, menos 

necessária é que a probabilidade de que este seja elevado e vice-versa. 

 

Ademais, o Tribunal europeu tem se mostrado importante para a consolidação de 

determinados princípios na tomada de medidas de precaução, destaque ao princípio da 

proporcionalidade. Nesse caso em particular, a proporcionalidade deve atuar como um limite, 

ou seja, o grau protetivo deve ser ajustado ao risco, considerando-se o custo-benefício 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2000). 

Outra das contribuições do Tribunal à sedimentação do princípio da precaução se 

insere na fiscalização e resguardo pelas garantias processuais, ultrapassando a mera avaliação 

científica do risco – que, per se, se configura numa garantia do processo - necessitando, ser 

acatados os processos específicos de aquisição dos dados científicas (condições formais), o 

conselho de todas as partes litigantes e os procedimentos democráticos oriundos e existentes 

no ordenamento jurídico (UNIÃO EUROPEIA, 2006). 

Nesse aspecto, Vogel (2001 p. 30) compreende que a “revisão judicial de decisões 

relacionadas com a regulação do risco e a amplitude de manobra que o Tribunal tem 

demonstrado tem conduzido a um maior rigor nos processos de análise e avaliação do risco”. 

Alternativamente ao que acontece no Direito Ambiental, observa-se, em afinidade ao 

exame das disposições do Direito Internacional Humanitário, que as medidas adotadas 

mirando ao abrigo da população civil e seus bens partem, costumeiramente, do hipótese de 

que as implicações dos ataques já são versadas e que, nesse sentido, determinam medidas 

preventivas por parte do beligerante, notadamente porque os meios ou instrumentos 

empregados são conhecidos e considerados como compatíveis com as regras humanitárias 

(SILVA; ANTÔNIO, 2018, p. 763). 

Com a possibilidade do advento de armas totalmente autônomas, aparecem os 

questionamentos sobre a capacidade que as armas letais autônomas possuirão ou não de 
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realizar uma avaliação que seja apropriada e impedir ou evitar um combate principalmente, 

nas situações em que se deparem com inesperados não contabilizados em seus programas e 

que requerem reação imediata. Os possíveis riscos advindos de tais situações evidenciam a 

necessidade de um aprimoramento, das medidas protetivas do DIH, do mesmo grau das que 

são definidas pelo Princípio da Precaução, como empregado no Direito Ambiental (SILVA; 

ANTÔNIO, 2018, p. 764). 

Nesse sentido, ordenamentos como a Cláusula Martens, por exemplo, abrem a 

oportunidade para que princípios identificados pela comunidade internacional como regentes 

das interações entre os Estados venham a ser inclusos ao DIH, visando ao atendimento de 

sua finalidade fundamental que é a proteção de pessoas e de determinados patrimônios contra 

os riscos advindos dos conflitos armados e das tecnologias deles provenientes (SILVA; 

ANTÔNIO, 2018, p. 764). 

 

3.2 RESOLUÇÃO Nº 2015/2013 (INL): AS RECOMENDAÇÕES À 

COMISSÃO DE DIREITO CIVIL APLICADO À ROBÓTICA 

 

Sob a perspectiva de alçar a União Europeia a uma posição de destaque na formação 

de princípios éticos fundamentais a serem considerados no aperfeiçoamento, na formatação 

e no emprego de robôs e sistemas geridos por IA, a resolução n° 2015/2013 teve por escopo 

debater questões pertinentes ao tema, tais como a responsabilidade civil vinculada aos danos 

causados por dispositivos que possam tomar decisões autonomamente (PIRES; SILVA, 

2018, p. 245). 

Precipuamente ao debate em torno da responsabilidade civil, o documento buscou 

delimitar o conceito de robô autônomo inteligente e suas subcategorias, distinguindo suas 

características em: a) a capacidade de adaptar o seu comportamento e as suas ações ao 

ambiente; b) a forma do suporte físico do robô; c)a capacidade de adquirir autonomia através 

de sensores e/ou através da troca de dados com o seu ambiente (interconectividade) e a 

análise destes dados; d) a capacidade de aprender com a experiência e com a interação; 

(UNIÃO EUROPEIA, 2017, p. 21). 

Quanto à responsabilidade civil, o referido documento sustenta que o fato de qualquer 

dano causado por dispositivo autônomo, quando não for caso de lesão patrimonial, não pode 

ser limitado pelo simples fato de o causador não ser configurado como agente humano. Nesse 

aspecto, a resolução orienta que um provável instrumento normativo sobre o tema deva ter 
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por base “uma avaliação aprofundada por parte da Comissão que determine se a abordagem 

a aplicar deve ser a da responsabilidade objetiva ou a da gestão de riscos” (UNIÃO 

EUROPEIA, 2017, p. 21). 

É notório que essa perspectiva, a despeito de um provável caráter ficto científico, 

levou em consideração que o desenvolvimento da Inteligência Artificial poderia transcorrer 

de tal forma que sistemas dotados de características autônomas passariam da condição de 

instrumento orientado sob arbítrio humano (seja ele o proprietário, programador, usuário ou 

fabricante) para uma natureza semelhante à pessoa jurídica (UNIÃO EUROPEIA, 2017, p. 

6). 

Tal cenário é pautado como possível, apesar de ser longínquo, diante de uma 

perspectiva onde o robô possa tomar decisões de forma completamente autônoma. Ante esse 

paradigma, as normas atuais não se mostram suficientes para solucionar problemas dessa 

magnitude vez que não seria possível identificar a parte responsável, assim como para exigir 

a essa parte reparar os danos causados (UNIÃO EUROPEIA, 2017, p. 6). 

Obviamente que antes dos robôs alcançarem tal nível de maturidade tecnológica, pela 

resolução aqui dissecada, seguem adstritos, em seus atos e omissões, aos agentes humanos. 

Aliás, sobre a responsabilidade de dano causado por dispositivo tecnológico, pode-se 

encontrar correspondente normativo em nota explicativa do Secretariado da UNCITRAL, 

sobre a Convenção das Nações Unidas acerca da Utilização de Comunicações Eletrônicas 

em Contratos Internacionais, especificamente em seu artigo 12, consta que qualquer pessoa, 

seja ela natural ou jurídica, cujo nome sistema foi programado, deve ser responsável por 

qualquer mensagem gerada pela máquina (UNCITRAL, 2007, p. 70). 

Antes de se chegar ao estudo acerca da responsabilidade civil da IA e dos robôs, as 

recomendações à resolução nº 2015/2013 também dispõe acerca de um pretenso código de 

conduta ética para os programadores e engenheiros da robótica (UNIÃO EUROPEIA, 2017, 

p. 6). Tais diretrizes deontológicas detém caráter voluntário e visam propor um conjunto de 

princípios e orientações gerais a esses profissionais na gênese da programação de dispositivos 

autônomos. Diante disso, pesquisadores, engenheiros, projetistas e programadores da 

robótica precisam estar comprometidos com diretrizes éticas basilares, por exemplo: a) 

beneficência; b) não-maleficência; c) autonomia e; d) justiça (UNIÃO EUROPEIA, 2017, p. 

23). 

O referido documento, também se encarrega de delimitar cada um desses princípios. 

Desse modo, a beneficência pode ser compreendida como regra a qual os robôs devem 
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sempre atuar no interesse dos seres humanos. A não-maleficência consiste no preceito de não 

prejudicar, ou seja, os robôs não podem causar danos a um ser humano. Quanto à autonomia, 

esta pode ser descrita como a capacidade do sistema tomar uma decisão com base em uma 

informação processada/interpretada, mas nunca induzida. Por último, o princípio da justiça, 

refere-se à distribuição equânime dos benefícios associados à robótica3 (UNIÃO 

EUROPEIA, 2017, p. 23). 

Além dos princípios já elencados, as pesquisas em Inteligência Artificial e robótica 

também devem a outras diretrizes, destacando-se os Direitos Fundamentais; o princípio da 

precaução; a abertura à participação de quaisquer interessados; a responsabilização; a 

segurança; a reversibilidade; a privacidade; a maximização do benefício e minimização do 

dano (UNIÃO EUROPEIA, 2017, p. 23-24).  

Acerca dos direitos fundamentais, o documento indica que quaisquer pesquisas 

envolvendo a robótica devem respeitar tais garantias, guiando-se pela autodeterminação e 

bem-estar do indivíduo e da coletividade, desde a concepção do sistema inteligente, até a sua 

aplicação e difusão (UNIÃO EUROPEIA, 2017, p. 24). 

As atividades circundantes ao desenvolvimento e aplicação da IA e robótica também 

devem estar amparadas pelo princípio da precaução. Nesse contexto, a utilização de sistemas 

autônomos precisa prever potenciais impactos à segurança da sociedade e do meio ambiente, 

adotando providências correspondentes ao nível de proteção, da mesma forma em que se 

promove benefícios à coletivo. Ademais, os engenheiros de robótica são diretamente 

responsáveis pelos impactos ambientais e sociais que os robôs autônomos possam gerar no 

presente e futuro. Para tanto, estes profissionais devem resguardar o bem-estar da 

humanidade, tendo em conta as principais diretrizes acerca dos direitos humanos, revelando 

quando ações de sistemas autônomos podem colocar a sociedade ou qualquer ecossistema 

em perigo (UNIÃO EUROPEIA, 2017, p. 24). 

Aliás, visando diminuir os riscos vinculados à sistemas autônomos perigosos, é 

necessário que tais robôs possuam em sua programação modelos de reversibilidade. O 

princípio da reversibilidade, portanto, revela-se primordial para o desenvolvimento de um 

                                                 
3 Importa mencionar como, de certa forma, os princípios elencados pela recomendação à resolução nº 

2015/2013, principalmente os três primeiros, assemelham-se de certa forma às três leis da robótica, contidas no 

livro “Eu Robô”, de autoria do consagrado autor Isaac Asimov (2004, p, 3), quais sejam: 1) um robô não pode 

ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal; 2) os robôs devem obedecer às ordens dos 

humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei; e 3) um robô deve proteger 

sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores.   
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dispositivo seguro e confiável, tendo em vista da possibilidade que suas ações possam ser 

anuladas por agente humano, precavendo ou mesmo evitando uma tragédia.   

Quanto à abertura à participação de interessados, esta diretriz se refere à transparência 

e ao acesso à informação, ou seja, trata-se de uma orientação que permite a participação em 

procedimentos que envolvam decisões sensíveis a todos os integrantes da pesquisa afetados 

direta e indiretamente por ela. Por outro lado, os mesmos profissionais também possuem 

responsabilidade quanto ao direito à privacidade, isto é, mesmo o princípio da abertura à 

participação dos interessados não é considerado um princípio absoluto. Nesse sentido, ao 

chocar-se com informações privadas ou que venham a identificar um indivíduo em 

específico, essas podem ser suprimidas, invocando-se o princípio da privacidade (UNIÃO 

EUROPEIA, 2017, p. 24). 

Por último, a Comissão recomendou a adoção do princípio da maximização do 

benefício e minimização do dano. Nessa diretriz, o risco de dano, em hipótese alguma, deve 

sobressair à expectativa de benefícios que um determinado robô ou IA pode proporcionar. 

Nesse escopo, quando da inevitabilidade risco de dano, deve-se seguir rigorosos protocolos 

de avaliação e gestão desse risco. A rigor o ser humano não deve ser exposto a riscos elevados 

ou a maiores situações perigos àqueles a que estão expostos no cotidiano. Em suma, o 

desempenho de um programa de robótica deve assegurar uma metodologia detalhada de 

avaliação do risco, a qual deve ser acompanhada de princípios cautelares e de equilíbrio 

(UNIÃO EUROPEIA, 2017, p. 24). 

Tanto a Resolução nº 2015/2103 quanto às recomendações feitas à Comissão de 

Direito Civil aplicada à Robótica tiveram grande contribuição ao tema da Inteligência 

Artificial e sistemas autônomos no contexto civil. Ultrapassando uma importância 

meramente declaratória ou mesmo conceitual, do documento originou-se diretrizes éticas que 

conduziram a sociedade europeia tanto ao debate sobre os sistemas de armas autônomas, por 

meio da resolução nº 2018/2752, quanto erigiu grande parte do aparato teórico e deontológico 

ao Grupo Independente de Peritos de Alto Nível sobre Inteligência Artificial, ao qual o 

documento “Orientações Éticas para uma IA de Confiança” será trabalhado em capítulo 

posterior.   
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3.3 A RESOLUÇÃO Nº 2018/2752 (RSP): DIRETRIZES JURÍDICAS 

EUROPEIAS AOS SISTEMAS DE ARMAS AUTÔNOMAS  

 

Sob justificativa de se manifestar acerca dos sistemas de armas autônomas e, ao 

mesmo tempo, compor diretrizes jurídicas e políticas para a regulação desses dispositivos 

tecnológicos, a resolução n.º 2018/2752 foi efetivada em 12 de setembro de 2018 e teve como 

precedente várias legislações internas e tratados internacionais, destacando-se, por exemplo 

o Título V, artigo 21.º e artigo 21.º, n.º 2, alínea c) do Tratado da União Europeia (TUE). 

Essa normativa baseia-se nas disposições gerais relativas à ação externa da união e 

disposições específicas relativas à política externa e de segurança comum, mais 

especificamente às disposições gerais relativas à ação externa da União Europeia. 

Nessa perspectiva, o artigo 21º assenta os princípios que serão norteadores da UE 

quando da sua atuação no cenário internacional, sendo estes: democracia, a indivisibilidade 

e a universalidade dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais, o Estado de Direito, 

respeito pelos princípios da igualdade e solidariedade e dignidade humana, além dos 

princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. 

Diante desse arcabouço principiológico, e mais voltado a esse ponto (artigo 21.º, n.º 

2, alínea c), o Tratado da União Europeia se posiciona no sentido de promover a cooperação 

em quaisquer domínios das relações internacionais, principalmente no tocante a preservação 

da paz, prevenção de conflitos e desenvolvimento da segurança internacional. Nesse ponto, 

valendo-se dos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas, com os princípios da Ata 

Final de Helsínquia e com os objetivos da Carta de Paris, incluindo os respeitantes às 

fronteiras externas. 

A alusão aos fundamentos de humanidade e aos preceitos da percepção pública 

remetem à compreensão de que a composição das regras do Direito Internacional é embasada 

em concepções que reportam a sentimentos de ordem ética ou moral (SILVA; ANTÔNIO, 

2018). Nesse sentido, Peter Asaro indica que é importante notar a diferença entre Direito e 

Moral por duas razões: a primeira é que, enquanto o Direito pode regular que determinada 

ação é lícita, ao mesmo tempo a licitude dessa ação não garante a sua moralidade (ASARO, 

2014).  

Em segundo aspecto, o autor reforça que ao se constatar a exigência de um novo 

ordenamento, a fonte dessa norma deve estar abalizada em preceitos morais sólidos. Nesse 
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contexto, deve-se primar pela elaboração e sistematização da lei existente, levando em conta 

que o incremento normativo deve possuir uma perspectiva moral. 

Ademais, ratifica Asaro que a utilização da Cláusula Martens não paira o único fim 

de garantir uma proteção tácita vinculada ao Direito Internacional Humanitário, mas também 

sustenta os princípios de humanidade como manancial adequado a esse contexto 

internacional (SILVA; ANTÔNIO, 2018, p. 759). 

Importante também citar a Parte IV da Agenda para o Desarmamento de 2018 das 

Nações Unidas, intitulada «Securing Our Common Future» (Proteger o Nosso Futuro 

Comum). Quando, em 24 de maio de 2014, o Secretário-Geral da ONU anunciou a Agenda 

para o Desarmamento. O documento descreve um conjunto de medidas que abrange toda a 

gama de assuntos acerca do desarmamento. Assim, procura-se desenvolver novos prismas e 

fomentar o debate, retomando os esforços de desarmamento ao centro dos esforços em torno 

da segurança global e da paz. Entre os assuntos, encontram-se armas de destruição em massa, 

armas convencionais e futuras tecnologias de armas. 

A esse contexto, o referido documento traz, em seu quarto capítulo, medidas de 

desarmamento que podem ser aplicadas às futuras tecnologias. Dentro disso, tal protocolo de 

intenções visa: a) tornar clara as implicações da evolução da ciência e da tecnologia; b) 

incentivar a inovação responsável e a aplicação de novas tecnologias; c) manter os humanos 

no controle de armas e inteligência artificial e; d) garantir a paz e a estabilidade no 

ciberespaço (ONU, 2018). 

A referida parte IV do capítulo da agenda do Desarmamento da ONU reforça, entre 

outros apontamentos, as preocupações quanto ao uso de novas tecnologias aplicadas ao 

armamento que possam representar risco individuais ou mesmo representar problemáticas de 

caráter social. Ademais, também aponta a responsabilidade individual dos estados em 

determinar se o uso de novas armas que estudam, desenvolvem, adquirem ou adotam seria 

proibido pelo direito internacional, em algumas ou em todas as circunstâncias. Aliás, essa 

obrigatoriedade por parte dos Estados pode ser observada no artigo 36º do Protocolo 

Adicional I às Convenções de Genebra de 1949 (ONU, 2018, p. 54). 

Sobre esse aspecto, o Secretário-Geral se compromete em difundir a conscientização 

sobre as consequências vinculadas às novas tecnologias beligerantes, inclusive por meio de 

seu relatório à Assembleia Geral em 2018 sobre os atuais desenvolvimentos da ciência e da 

tecnologia e seu potencial impacto nas questões de segurança internacional e desarmamento 

(ONU, 2018, p. 54). 
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Ante a compreensão desse contexto, o documento procura incentivar a inovação 

responsável e a aplicação das novas tecnologias, contanto que se mantenha o ser humano no 

controle das tomadas de decisão que envolvam armas equipadas com inteligência artificial. 

Considera-se a evolução da inteligência artificial e até a superação de algumas habilidades 

quando comparadas aos humanos. Contudo, ressalta-se que a despeito da capacidade da 

máquina, ainda há um rol de princípios jurídicos que estão intimamente adstritos ao 

julgamento e responsabilização humana e, portanto, tais armas ainda não podem ser 

utilizadas em seu mais amplo e integral espectro, conforme já foi sustentado nesse trabalho 

no capítulo anterior. 

Também se levou em conta estudo sobre as consequências para os direitos humanos 

da utilização de aeronaves e robôs não tripulados em cenários de guerra, publicado em maio 

de 2013, além dos diversos relatórios recomendações e resoluções em que se apela a uma 

proibição internacional dos sistemas de armas letais autónomas (LAWS), designadamente a 

sua recomendação ao Conselho, de 5 de julho de 2018, referente à 73.ª Sessão da Assembleia 

Geral das Nações Unidas 

O estudo acerca das consequências para os direitos humanos da utilização de 

aeronaves e robôs não tripulados em cenários de guerra, levou em consideração o uso de 

drones e robôs não tripulados em cenários de guerra ou violência, além do aumento de 

investimentos, por parte dos Estados, em sistemas cada vez mais autônomos. Partindo desse 

ponto, o documento fornece uma visão geral do uso atual (2014) e o futuro de tais sistemas, 

além de examinar as implicações jurídicas relevantes ao direito dos direitos humanos e do 

direito internacional humanitário (MELZER, 2014, p. 2). 

Nesse sentido, Melzer (2014) destaca a incerteza quanto à aplicação das normas 

jurídicas; o rápido desenvolvimento e proliferação da tecnologia de drones e robótica, além 

da percepção quanto a falta de transparência e de responsabilização das políticas atuais, 

implicando numa possível polarização da comunidade internacional, minando o Estado de 

Direito e desestabilizando o ambiente de segurança internacional como um todo. 

Para prevenir tais consequências, o autor recomenda que a União Europeia promova, 

com prioridade, o Estado de Direito em relação ao desenvolvimento, propagação e utilização 

de sistemas de armamento não tripulados. 

Paralelamente, a UE deve requerer um extenso debate político interestatal designado 

a alcançar um consenso internacional relativo às normas jurídicas que orientam o emprego 

de sistemas de armas não tripuladas atualmente operacionais. Além de abordar possíveis 
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restrições éticas e/ou legais que possam ser utilizadas em relação a esses dispositivos 

(MELZER, 2014, p. 44). 

Por último, o autor sustenta que a União Europeia deve fomentar um acordo 

internacional vinculativo, ou mesmo de um código de conduta não vinculativo que vislumbre 

a restrição à utilização de sistemas de armas não tripulados, em conformidade com o 

consenso jurídico alcançado (MELZER, 2014, p. 45). 

Quanto as recomendações ao Conselho Europeu referentes à 73.ª Sessão da 

Assembleia Geral das Nações Unidas (P8_TA(2018)0312), consta no item referente a não 

proliferação, controle de armas e desarmamento ( a)v ) que o conselho dedique particular 

cuidado determinar um arcabouço jurídico para drones e sistemas de armas autônomos, em 

consonância com o direito internacional humanitário efetivo para inviabilizar que esse 

conhecimento seja utilizado de forma indevida em atividades ilícitas e violentas por atores 

estatais e não estatais (UNIÃO EUROPEIA, 2018). 

A resolução também considerou o relatório anual do Relator Especial das Nações 

Unidas sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, Christof Heyns, de 9 de abril 

de 2013. 

Como explicitado na parte inicial dessa pesquisa sistemas autônomos letais são 

dispositivos de defesa e combate que, após ativados, escolhem e atacam alvos sem a 

necessidade de interferência humana. Dadas as suas principais características, o documento 

sustenta que os questionamentos em torno das LAWS tornam seu uso inaceitável sob alguns 

aspectos, notadamente, por ainda restar lacunas acerca quanto a atribuição de 

responsabilidade legal, tendo em vista que tais dispositivos não devem possuir autoridade 

para deliberar sobre a vida e a morte dos seres humanos. Portanto, o Relator Especial 

aconselha que os Estados constituam moratórias sobre determinadas problemáticas das armas 

autônomas letais e recomenda a instituição de um grupo de estudos específico que seja 

incumbido de elaborar uma política comunitária internacional sobre o tema (HEYNS, 2013). 

Aliás, destaca-se as declarações da UE sobre sistemas de armas letais autónomas ao 

Grupo de Peritos Governamentais das partes à Convenção sobre Certas Armas 

Convencionais em Genebra, nas suas reuniões de 13-17 de novembro de 2017, 9-13 de abril 

de 2018 e 27-31 de agosto de 2018 (ONU, 2018). 

Na reunião de novembro de 2017 A União Europeia apoiou a iniciativa de se criar 

um grupo aberto para se discutir as tecnologias emergentes relativas às Armas Autônomas, 

conforme foi decidido na Conferência de revisão de 2016. Na ocasião, a UE considerou que 
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o trabalho da Comissão deve centrar-se em duas questões particulares, sendo a primeira de 

que é preciso identificar características chave das armas Autônomas, tal como definir seu 

conceito. Nesse sentido, A UE traz ao debate importantes considerações sobre isso. Destaca 

também que embora não existam sistemas autônomos de armas letais, a comissão deve 

continuar seus esforços na identificação dessas tecnologias, dando prioridade aos sistemas 

que considerem o ser humano na tomada de decisões. Ademais, essa precaução não se traduz 

em entraves no desenvolvimento de novas tecnologias, mas em traças parâmetros para uma 

utilização segura de robótica, ou de áreas correlatas ao setor civil. 

A segunda questão diz a respeito à se garantir a aplicação do Direito Humanitário 

Internacional específico e direito dos direitos humanos numa perspectiva de desenvolvimento 

tecnológico e uso das Armas Autônomas. Nesse aspecto, a UE destaca que a Reunião 

Informal de Peritos de 2016 firmou entendimento em responsabilizar o Estado legal, política 

e civilmente por qualquer consequência do uso desses sistemas. Por último, o relatório de 

2017 destaca a lei dos conflitos armados como paradigma legal aos sistemas de armamentos 

emergentes. Além disso, os Estados signatários do Protocolo Adicional I às Convenções de 

Genebra devem proceder a revisões legais das armas, o que constitui um mecanismo 

fundamental para determinar, em cada caso específico, se o eventual futuro LAWS pode ou 

não ser desenvolvido, produzido ou utilizado legalmente. Ademais, a UE também formalizou 

apoio a uma maior transparência e compartilhamento das informações sobre as armas legais 

nacionais. 

Já na reunião ocorrida e abril de 2018 a UE reforçou as considerações feitas em 

novembro de 2017, além de excluir os sistemas automatizado e operados remotamente do 

conceito de sistemas autônomos. A UE também destacou a necessidade do componente 

humano na tomada de decisão letal, sendo que esta necessita de maior debate e 

desenvolvimento. Outra consideração partiu da observância do DIH é um requisito 

fundamental que os Estados têm de cumprir em qualquer caso e sem prejudicar eventuais 

resultados do Grupo de Peritos sobre o direito penal. É nessa perspectiva que se deve pautar 

o controle humano, essencial para assegurar a observância dos princípios pertinentes do DIH, 

incluindo a proteção de população civil através da distinção, proporcionalidade e precaução 

no ataque e na proteção dos doentes, feridos, prisioneiros de guerra. Outro aspecto abordado 

pelo documento cinge sobre as revisões legais das armas, tal como exigido pelo artigo 36º do 

Protocolo Adicional I às Convenções de Genebra. Esse dispositivo orienta que os Estados 

conduzam revisões legais para estabelecer, em cada caso específico, se uma arma, meio ou 
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método de guerra pode ser desenvolvido, adquirido ou utilizado legalmente. Para a UE, as 

armas letais autônomas também devem ser avaliadas segundo essa perspectiva. Nesse 

contexto, a UE sustenta que todos os países precisam realizar tais revisões de armas e 

incentivar igualmente um intercâmbio mais regular e sistemático de informações e a partilha 

de informações na esfera nacional. Desse modo, cases acerca de revisões de armas legais 

contribuiriam para a transparência e a confiança dos Estados e desenvolvimento de melhores 

práticas. No documento, a UE também expôs suas expectativas sobre os debates acerca do 

painel sobre potenciais aplicações militares de tecnologias emergentes e a audição de 

especialistas sobre possíveis benefícios, bem como possíveis riscos relacionados ao 

desenvolvimento, proliferação e uso de LAWS. 

O documento também levou em consideração as contribuições específicas dos 

Estados que integram a EU; o parecer do Comitê Econômico e Social Europeu, que recorre 

a uma intervenção sob comando humano da inteligência artificial e da proibição de sistemas 

de armas letais autônomas; as declarações proferidas pelo Comité Internacional da Cruz 

Vermelha e as iniciativas da sociedade civil, como a «Campaign to Stop Killer Robots» 

(iniciativa que visa barrar o desenvolvimento de robôs assassinos), que representa 70 

organizações em 30 países, designadamente Human Rights Watch, artigo 36, PAX e 

Amnistia Internacional. 

No  tocante aos pedidos de proibição das armas autônomas, juntou-se os apelos da 

Santa Sé; a carta aberta de 2015, assinada por mais de 3.000 pesquisadores do tema da 

inteligência artificial e da robótica, e a carta aberta, de 2017, subscrita por 116 empresários 

de empresas de robótica e inteligência artificial, alertando para os sistemas de armas letais 

autônomas, bem como a carta assinada por 240 organizações e 3049 pessoas, cujos 

signatários se comprometem a nunca participar no desenvolvimento, na produção ou na 

utilização de sistemas de armas letais autónomas. 

A resolução por fim reiterou que o conceito para sistemas de armas letais autônomas 

consiste em dispositivos bélicos sem controle humano referente a funções essenciais de 

escolha e ataque de alvos individuais. Esses sistemas não podem ser confundidos com 

sistemas automatizados, de telecomando e acionados a distâncias, tendo em vista que - diante 

de um processo de decisão letal, a supervisão humana se revela primordial, uma vez que 

apenas o ser humano pode ser responsabilizado por decisões de vida/morte - a tarefa de 

seleção do alvo e decisão pelo ataque ainda segue adstrito à chancela humana, considerando 
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que esses dispositivos ainda são incapazes de agir de acordo com os princípios jurídicos da 

distinção, proporcionalidade e precaução. 

Esses sistemas, como o próprio documento aponta, têm potencial para modificar 

fundamentalmente a guerra, levando a uma corrida sem precedentes e sem controle dos 

armamentos. 

Nesse aspecto, a resolução sustenta que o Direito Internacional (e nesse arcabouço 

constam o direito humanitário e os direitos humanos) é plenamente aplicável a todos os 

sistemas de armas e respectivos operadores, sendo considerado um requisito essencial que os 

Estados devem cumprir, especificamente no que concerne a determinados princípios como a 

proteção da população civil ou a adoção de medidas de precaução em caso de ataque. 

Desse modo, tal ordenamento denota sua relevância, não somente no referencial 

técnico e teóricos que a sustenta, mas pela sua importância em atualizar conceitos, cobrar de 

outros Estados uma posição comum que garanta o controle humano significativo das funções 

críticas dos sistemas de armamento autônomo, além de solicitar aos Estados-Membros da 

Convenção de Certas Armas Convencionais que partilhem as melhores práticas e que reúnam 

os contributos de peritos, do meio acadêmico e da sociedade civil. 

 

3.4 RESOLUÇÃO Nº 2018/2088 (INI)  

 

Tratou-se de um relatório desenvolvido pela Comissão da Indústria, pesquisa e 

energia do Parlamento Europeu. O documento versou sobre a inteligência artificial e a 

robótica em aspecto amplo, citando as suas formas de utilização legítimas e maliciosas e as 

consequências de seu desenvolvimento. 

A resolução teve por base as recomendações à Comissão de Direito Civil sobre 

robótica; a resolução sobre a digitalização da indústria europeia; a resolução sobre armas 

autônomas, de 2018; a resolução igualdade linguística na era digital, de 2018; a proposta de 

Comissão que cria o programa Europa Digital para o período de 2021-2027, de 2018; o 

Regulamento (UE) 2018/1488 do Conselho, de 28 de setembro de 2018, que cunha a Empresa 

Comum para a Computação Europeia de Alto Desempenho; além dos pareceres da Comissão 

da Indústria, da Pesquisa e da Energia, os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da 

Proteção dos Consumidores, da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 

Internos, da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 

e da Segurança Alimentar (UNIÃO EUROPEIA, 2018, p. 03). 
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Em seu aspecto lato, a referida resolução traça diretrizes e considerações sobre o uso 

da Inteligência Artificial nos mais variados campos de estudo e desenvolvimento, 

destacando-se a gradativa incorporação da robótica nos sistemas humanos requer uma 

convincente propensão política sobre como dinamizar os benefícios, ao mesmo tempo em 

que se busca diminuir os riscos para a comunidade e afiançar um crescimento estável e 

distributivo da inteligência artificial. 

Nesse aspecto, o documento sustenta que as atribuições da inteligência artificial 

devem ser incumbidas de guardar a autodeterminação, a autonomia, e a dignidade do sujeito. 

Para tanto, as diretrizes que devem orientar o ambiente de desenvolvimento da IA no contexto 

europeu devem estar de acordo com as garantias já consagradas na Carta dos Direitos 

Fundamentais e, particularmente, nos princípios da segurança, na proteção de dados, e na 

privacidade. Aliás, o documento menciona as recomendações feitas pelo Parlamento Europeu 

à Comissão que elaborou os termos Direito Civil Aplicados à Robótica no tocante a compor 

diretrizes jurídicas sustentável ao desenvolvimento da robótica, com destaque para os 

sistemas autônomos (UNIÃO EUROPEIA, 2017). 

A resolução também ratificou os princípios já expressos na resolução nº 2015/2013, 

sobre direito civil aplicado à robótica, tais como a transparência, incluindo outros 

paradigmas, a exemplo do processo equitativo e à inteligibilidade dos processos decisórios 

(UNIÃO EUROPEIA, 2019). 

Nesse aspecto, por meio da referida resolução, a União Europeia destaca que as 

pesquisas em torno da IA devem suplantar o monismo tecnológico, incluindo, desde a gênese 

do projeto, conceitos éticos, sociais e de responsabilidade pertinentes ao tema, introduzindo 

vetores que considerem o princípio da precaução e o respeito à dignidade da pessoa humana 

(UNIÃO EUROPEIA, 2019). 

Ademais, antevendo a problemática acerca das Armas Autônomas, a resolução nº 

2018/2088 assinala a permanência do controle do ser humano sobre os processos decisórios 

das IA’s. Para tanto, é preciso do mais amplo procedimento de auditoria e transparência em 

torno dos algoritmos orientam as armas autônomas, invocando-se o princípio da 

explicabilidade e resguardado o código-fonte, tendo em vista os riscos da sua publicidade 

para a alteração e corrupção dos sistemas de inteligência artificial (UNIÃO EUROPEIA, 

2019). 

A resolução nº 2018/2088 teve sua aprovação no primeiro semestre de 2019 diante 

do Parlamento Europeu, tratando do documento legislativo mais amplo a tratar sobre o 
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assunto até então. Baseado nos conceitos acima expostos, a resolução buscou unificar as 

várias recomendações, resoluções e declarações sobre a Inteligência Artificial em um 

documento único. Para tanto, abordou-se suas contribuições nos mais variados segmentos da 

sociedade, da indústria, do comércio da pesquisa. 

 

3.5 O DOCUMENTO DO GRUPO DE PERITOS INDEPENDENTES 

CRIADO PELA COMISSÃO EUROPEIA   

 

Considerando-se o arcabouço ético em torno da aplicabilidade da inteligência 

artificial, a Comissão Europeia, por meio de Comunicações de 25 de abril e 7 de dezembro 

de 2018, apresentou uma diretriz que orienta a utilização da Inteligência Artificial por 

critérios da ética, segurança, transparência e inovação. 

Nesse sentido, o documento destaca a visão da Comissão europeia em três pilares: a) 

majorar as aquisições públicas e privadas da IA a fim avigorar a sua adoção; b) organizar as 

mudanças socioeconômicas advindas dessas novas tecnologias e; c) avalizar um conjunto 

ético e jurídico adequado para reforçar os valores europeus sobre os paradigmas dos 

algoritmos de aprendizagem.  

Para concretizar esses pilares, a Comissão designou um grupo independente de peritos 

de alto nível sobre a inteligência artificial (GPAN IA), encarregado pela formatação de dois 

documentos: a) direções éticas no domínio da IA; b) indicações políticas e de investimento. 

Esse grupo não considera a IA como um fim em si, mas compreende a relevância 

dessa tecnologia para promover o desenvolvimento humano, corroborando bem-estar 

individual e societal e o bem comum. Para tanto, os sistemas de IA devem estar centrados 

nos seres humanos e na busca perene de sua segurança e desenvolvimento. 

 

3.6 A RELAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO COM AS 

NORMATIVAS ELENCADAS  

 

O princípio da precaução teve relevante papel no ordenamento jurídico europeu. 

Iniciando-se na perspectiva ambiental propriamente dita, sendo utilizada num aspecto de 

direito da saúde pública e posteriormente como vetor principiológico das novas tecnologias. 

No entanto, ao ser empregado nessa última seara, tal diretriz acaba por sofrer algumas 

alterações conceituais, sendo momentâneas vezes diluído em outros princípios, tais como 
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prevenção de danos, por mais que seu objetivo esteja firmado em prever potenciais riscos e 

impactos das LAWS à segurança e bem-estar à sociedade civil. 

Nesse aspecto, o segundo capítulo se organiza em elencar os principais ordenamentos 

da União Europeia acerca das armas autônomas e da inteligência artificial, abrindo e 

fechando o tema para que se possa analisar o princípio da precaução à luz de textos que 

circundam a sociedade civil a as necessidades militares, resta visível que apesar das mutações 

interpretativas as quais o princípio se submete, entende-se que sua essência como balizador 

da proteção da existência humana se mantém. 
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4 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO COMO IMPERATIVO 

NORMATIVO ESTRUTURADO E INSUFICIENTE PARA DIMINUIR 

A TENSÃO DA POSSIBILIDADE DE DANOS VINCULADOS À 

UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SISTEMAS DE 

ARMAS LETAIS AUTÔNOMAS 

 

4.1 A FUNÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO  

 

Dado uma problemática completamente atual e carente de um extenso volume 

normativo, é necessário utilizar de princípios que, pelo seu elevado grau de abstração, 

indeterminabilidade, fundamentalidade e proximidade com a ideia de direito, revelam-se 

mais adequados a um cenário de incerteza jurídica4. 

Alternativamente ao que acontece no Direito Ambiental, observa-se, em afinidade ao 

exame das disposições do Direito Internacional Humanitário, que as medidas adotadas 

mirando ao abrigo da população civil e seus bens partem, costumeiramente, do hipótese de 

que as implicações dos ataques já são versadas e que, nesse sentido, determinam medidas 

preventivas por parte do beligerante, notadamente porque os meios ou instrumentos 

empregados são conhecidos e considerados como compatíveis com as regras humanitárias 

(SILVA; ANTÔNIO, 2018, p. 763). 

 Com a possibilidade do advento de armas totalmente autônomas, aparecem as 

questionamentos sobre a capacidade que uma LAWS possuirá ou não de realizar uma 

avaliação que seja apropriada e impedir ou evitar um combate principalmente, nas situações 

em que se deparem com inesperados não contabilizados em seus programas e que requerem 

reação imediata Os possíveis riscos advindos de tais situações evidenciam a necessidade de 

um aprimoramento, das medidas protetivas do DIH, do mesmo grau das que são definidas 

pelo Princípio da Precaução, como empregado no Direito Ambiental (SILVA; ANTÔNIO, 

2018, p. 764). 

 Tendo em vista o Princípio da Precaução do Direito Ambiental como paradigma, 

conclui-se que é juridicamente possível contemplar os fundamentos e finalidades desse 

                                                 
4 Canotilho (2003, p. 1086) conceitua os princípios como norma de elevada abstração em relação às regras; de 

caraterística indeterminada quando aplicada ao caso concreto, contudo, trata-se de normas de natureza 

fundamental dada sua hierarquia e natureza de “Standard” juridicamente vinculativo, diferentemente das regras, 

que possuem vinculação a conteúdo meramente operacional. 
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princípio para o DIH, com vistas à criação do “Princípio da Precaução no Desenvolvimento 

de Novas Armas”. Nesse sentido, ordenamentos como a Cláusula Martens, por exemplo, 

abrem a oportunidade para que princípios identificados pela comunidade internacional como 

regentes das interações entre os Estados venham a ser inclusos ao DIH, visando ao 

atendimento de sua finalidade fundamental que é a proteção de pessoas e de determinados 

patrimônios contra os riscos advindos dos conflitos armados e das tecnologias deles 

provenientes (SILVA; ANTÔNIO, 2018, p. 764). 

 

4.2 OS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA HUMANA, PREVEÇÃO DE 

DADOS E EXPLICABILIDADE COMO POSSÍVEL 

COMPLEMENTARIDADE AO PRINCÍPIO DE PRECAUÇÃO  

 

Diante do que foi tratado no segundo capítulo, pode-se observar a presença constante 

do princípio da precaução nas obras elencadas. Seja por meio da Cláusula da Martens, 

reproduzido na Convenção das Nações Unidas sobre Armas Clássicas e observado em 

situações imprevisíveis, tanto os combatentes como civis, permanecerão sob o abrigo e 

autoridade dos princípios do direito internacional, assim como deriva do costume constituído, 

dos princípios humanitários, e das requisições da consciência pública; Seja instituído pelo 

artigo 57 do Protocolo (I) Adicional às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 

quanto as precauções no ataque mencionados no item 23 (a) do Relatório da sessão de 2019 

do Grupo de Peritos Governamentais em Tecnologias Emergentes na Área de Sistemas 

Autónomos de Armas Letais, o princípio da precaução é parte fundamental do sistema de 

proteção à vida e a dignidade humana, principalmente em situações de conflito. 

No entanto, é preciso ponderar quanto à sua flagrante insuficiência conceitual e 

normativa em tratar de um tema complexo como as LAWS. É sabido que sistema autônomos 

possuem alto grau de complexidade e eficiência quando empregado. Por esse motivo, e mais 

especificamente por existirem lacunas quanto ao funcionamento de algoritmos em 

modelagem caixa-preta, mostra-se necessária a utilização de outros princípios importados de 

outros ordenamentos, mesmo que sejam de caráter essencialmente civil. 

Dessa forma, esse capítulo servirá para trazer alternativas principiológicas 

complementares ao princípio da precaução, sejam elas: a) princípio do respeito à autonomia 

humana; b) princípio da prevenção de dano(s) e; c) O princípio da explicabilidade.   
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4.3 O PRINCÍPIO DO RESPEITO À AUTONOMIA HUMANA  

 

Os direitos primordiais em que a UE se embasa pretendem salvaguardar o respeito da 

liberdade e da autonomia dos seres humanos. Nesse ponto, os dispositivos de IA que estejam 

sob operação e interação com seres humanos devem ser submetidos a integral soberania e 

decisão destes. Dentro de uma diretriz proteja os civis de qualquer subordinação, coação, 

engano, manipulação, condicionamento, lesão ou caça, sistemas autônomos devem prezar 

pela segurança das partes não envolvidas em conflitos armados, conforme preconiza os 

princípios da distinção, proporcionalidade e precaução do Protocolo I da Convenção de 

Genebra.  

Outro documento que merece especial atenção se refere ao Relatório da sessão de 

2019 do Grupo de Peritos Governamentais em Tecnologias Emergentes na Área de Sistemas 

Autónomos de Armas Letais. Grupo de trabalho estabelecido Quinta Conferência de Revisão 

das Altas Partes Contratantes da Convenção sobre Certas Armas Convencionais.  

No resumo de relatório apresentado em 8 de novembro de 2019, a questão do conceito 

da autonomia foi aprofundada e entendida como um espectro, ou seja, a autonomia apresenta 

dificuldades conceituais de ser localizada dentro de conceitos de automação, semi ou 

totalmente autônoma (concebendo-se, como já debatido no primeiro capítulo, que o termo 

abrange uma ampla gama de capacidades técnicas). 

Para o grupo de peritos, todos os sistemas de armas, exceto os mais simples, são 

compostos por subsistemas, que podem ser tecnicamente sofisticados e utilizados durante a 

mira. Essa característica torna difícil não só caracterizar com precisão as armas letais 

autônomas, como também assimilar integralmente como a autonomia pode afetar a 

capacidade das partes em conflito de aplicar os princípios (tais como distinção, 

proporcionalidade e precauções) ou requisitos do Direito Internacional Humanitário na 

realização de ataques. Essa ressalva corresponde à compreensão apropriada de como as 

tarefas previsíveis de uma arma, seus alvos pretendidos, propósito de movimento e 

circunstâncias operacionais atingem o modo e dimensão de envolvimento humano primordial 

para garantir a efetivação do DIH (ONU, 2019, p. 2). 

Na referida sessão, muitas comissões destacaram que apenas os seres humanos podem 

seguir o DIH e que a responsabilidade humana pelo uso da força deve ser mantida. A 

centralidade da avaliação humana para a administração dos princípios do DIH foi indicada 

com exaustão. As comissões também ponderaram que as decisões humanas precisam estar 
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adjuntas no tempo dos ataques para que esse julgamento seja significativo ou adequado 

(ONU, 2019, p. 3). 

A centralidade da decisão humana, inclusive foi a posição adotada pelo Brasil no item 

5, ‘d’ da agenda da Convenção (2019, p. 2, tradução do autor): 

 

Reconhecemos a centralidade do elemento humano, de modo que todas as decisões 

críticas, especialmente a designação de alvos e o uso da força, devem ser tomadas 

pelos seres humanos para garantir a responsabilização nos termos do direito 

internacional. O Brasil acredita ser um instrumento juridicamente vinculativo para 

garantir a qualificação humana. 

 

Ademais, outros Estados-membros enfatizaram os distintos desafios para a 

consonância com o DIH, representados pelo uso da autonomia nos sistemas de armamento, 

incluindo a possibilidade de parcialidade nos algoritmos e dados subjacentes e a natureza de 

caixa-preta5 dos atuais sistemas de inteligência artificial que dependem da aprendizagem da 

máquina. Nesse aspecto, muitas delegações destacaram que a execução do DIH exige a 

submissão ao controle humano das funções críticas dos sistemas de armamento e as decisões 

sobre o uso da força. Algumas comissões debateram a possibilidade de autonomia que levaria 

a um melhor cumprimento do DIH: Sob seu argumento, esses sistemas são menos 

susceptíveis a erros ou mais precisos do que os sistemas anteriores, com efeitos notadamente 

positivos no tocante aos esforços para reduzir os danos civis em conflitos armados. No 

entanto, várias delegações se posicionaram no sentido de que os sistemas autônomos 

poderiam complementar, mas nunca substituir, os processos de tomada de decisão humana 

na aplicação dos princípios do DIH (ONU, 2019, p. 3).  

Por conseguinte, as relações operacionais entre os sistemas de IA e os seres humanos 

devem seguir orientações centradas na capacidade deliberativa humana, o que sugere que se 

avalize a supervisão e o controle humanos sobre os processos decisórios dos sistemas 

autônomos (UNIÃO EUROPEIA, 2018, p. 14-15).  

Aliás, não poderia ser de outra forma. Tendo em vista que (ainda) é capacidade 

sensivelmente humana a concepção, interpretação e emprego da legislação para casos onde 

a própria vida humana está sob análise. Diante disso o princípio da Responsabilidade 

Humana pelo Emprego da Legislação elencado pelo Grupo de Trabalho de Camberra, 

                                                 
5 O termo “Caixa-preta” é utilizado na teoria dos sistemas quando existe um sistema fechado de complexidade 

potencialmente relevante e de estrutura interna não é levada em consideração ou é desconhecida. Nessa 

modelagem algorítmica, apenas dados de entrada e de saída são usados durante a identificação (ALVES, 2016, 

p. 17). 
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Austrália6 (LEE, 2019, p. 3), pode também ser utilizado em complemento ao princípio da 

autonomia humana. 

Desse modo, o princípio que traz o humano como responsável pelo emprego da 

legislação, suscita que tal evoca o cumprimento do Direito Internacional Humanitário como 

competência humana exclusiva e aplicada aos operadores de armas e sistemas bélicos 

ativados por meio de comando militar. 

De acordo com esse princípio, as armas ou sistemas de armas, até aqueles que se 

utilizam de autonomia, não são agentes legais ou morais. Esses sistemas, mesmo os 

complexos, como os sistemas de autoaprendizagem adaptativos (deep learnig), ainda não 

possuem competência para deliberar eticamente e só podem funcionar de acordo com a sua 

programação. Isto posto, resta equivocado afirmar a possibilidade de se delegar 

responsabilidade (legal ou moral) em armas autônomas ou sistemas de armas autônomos 

(LEE, 2019, p. 3). 

Em síntese, esse arcabouço principiológico pode ser observado, dentro do contexto 

europeu por meio do Relatório nº 2015/2103, que contém recomendações à Comissão sobre 

disposições de Direito Civil sobre Robótica (UNIÃO EUROPEIA, 2017). Nessa proposta de 

resolução, a necessidade de autonomia e autodeterminação dos seres humanos frente às 

decisões dos sistemas autônomos, bem como a responsabilidade são temas basilares e 

estruturantes de uma normativa cogente nesse sentido. 

Desse modo, a proposta primeiro conceitua a autonomia de um robô como a 

possibilidade de aplicar decisões tomadas de forma autônoma – portanto independente de 

controle ou influência externa - no ambiente onde essa máquina se interrelaciona. Essa 

autonomia, como já mencionado, possui natureza essencialmente tecnológica, devendo-se 

assegurar que o ser humano tenha controle sobre seus processos, e autonomia para poder 

revertê-los em caso de necessidade. A esse princípio o relatório nomeou de autonomia 

supervisionada, ou seja, caberá sempre ao operador humano determinar o plano inicial de 

atuação do sistema e tomar a decisão referente à sua execução (UNIÃO EUROPEIA, 2017). 

Ademais, a proposta também suscita que mesmo sob escrutínio humano, esses 

sistemas também precisam considerar os valores europeus da dignidade, autodeterminação, 

                                                 
6 Em abril de 2019, um grupo internacional de estudiosos e profissionais se reuniu em Camberra, Austrália, 

para discutir as considerações legais, éticas, práticas, e operacionais apresentadas pelos sistemas de armas 

autônomas letais (LAWS). O documento serviu de contribuição intelectual promovida por ator não-

governamental à segunda sessão do Grupo de Peritos Governamentais (abril de 2019), Grupo de Trabalho 

vinculado à Convenção sobre Certas Armas Convencionais da ONU– Discussões emergentes na área das 

Sistemas de Armas Letais Autônomas.  
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liberdade, justiça e autonomia desde a gênese da criação dessas tecnologias, abarcando 

igualmente seu desenvolvimento e implementação. Esses valores podem ser traduzidos na 

exigibilidade de não se confundir, obstaculizar ou mesmo lesar seus operadores ou terceiros. 

Nesse aspecto, o relatório entende que uma vez definidos os riscos aos quais os seres 

humanos podem ser submetidos quando se relacionam direta ou indiretamente com sistemas 

autônomos, resta necessário que se estabeleça um quadro de preceitos essenciais para os 

aspectos que envolvem a relação entre tecnologias autônomas e seres humanos, traduzidos 

em valores tais como “segurança, à privacidade, à integridade, à dignidade e à autonomia dos 

seres humanos” (UNIÃO EUROPEIA, 2017). 

Outro ponto ao qual o referido relatório trouxe importantes contribuições foi acerca 

da responsabilidade adstrita ao uso e gestão de risco de tecnologias autônomas. Por esse 

ângulo o advento de sistemas capazes de aprender e tomar decisões sozinhos representou um 

novo paradigma tecnológico, tendo em vista que a responsabilidade jurídica resultante de 

uma postura danosa de uma máquina autônoma se revela um tema fundamental ao contexto 

atual. 

A Resolução 2015/2103 teve uma importante função enquanto ordenamento jurídico 

da União Europeia a debater sobre aspectos civis dentro da robótica. Antes de adentrar na 

responsabilidade cognata a esses dispositivos, a resolução reconheceu que o quadro jurídico 

atual da União Europeia era insuficiente quanto às questões objetivas relacionadas à 

responsabilidade dos sistemas autônomos.  

Diante dessa insuficiência normativa a que se encontra as armas letais autônomas, 

emergia o princípio da precaução, instrumentalizado nesse aspecto por meio da Cláusula de 

Martens, por exemplo. Nessa cláusula, como já levantado anteriormente pelo texto, na 

ausência de uma normativa mais robusta, tanto civis quanto beligerantes ficam sob a guarda 

dos princípios do Direito Internacional, da humanidade e dos ditames da consciência pública. 

Por mais que o princípio da precaução possa atuar como normativa estruturante, 

observa-se que a complexidade do contexto das tecnologias autônomas implica em 

ordenamento mais profundo, principalmente ao tocante da responsabilidade por esses 

dispositivos. 

Nesse aspecto, a resolução europeia aqui mencionada merece destaque ao debater 

esses pontos, tanto pela profundidade, apesar de se tratar de uma perspectiva civil, como de 

um certo pioneirismo, tendo em vista que as considerações de se aferir responsabilidade 

humana sobre danos causados por um sistema autônomo se antecipa às discussões sobre 
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tecnologias emergentes na área das LAWS, debatidas e submetidas pela Convenção sobre 

Certas Convencionais da ONU7. 

Por exemplo, a resolução 2015/2103 dispõe a impossibilidade desses sistemas serem 

responsabilizados pelos danos oriundos de suas ações/omissões, atribuindo-se nesse caso a 

responsabilidade sobre o humano, seja ele o fabricante, proprietário, operador ou qualquer 

agente que pudesse se antecipar ao risco, evitando-o (UNIÃO EUROPEIA, 2017).   

A resolução explica que em casos em que agravo não seja unicamente material, todo 

o aparato legislativo deve vislumbrar uma solução jurídica que não limite o tipo ou a extensão 

desses danos, tampouco deve limitar quaisquer formas de compensação à disposição da parte 

lesada pelo simples fato da ação ou omissão não ter sido causada por agente não humano.  

(UNIÃO EUROPEIA, 2017). 

Ademais, quaisquer instrumentos jurídicos nessa esfera devem considerar uma 

análise pormenorizada acerca de se aplicar uma gestão de risco ou responsabilidade objetiva. 

Nesse aspecto enquanto a gestão de risco focará em agentes que podem minimizar a 

possibilidade de lesão causada por sua ação ou omissão, enquanto a responsabilidade objetiva 

exige apenas a prova do dano em decorrência de um determinado nexo causal entre o 

funcionamento prejudicial de um sistema autônomo e os danos causados pela parte atingida. 

Nesse ponto, mesmo após a correta identificação, a responsabilidade dos agentes deve 

ser balizada de acordo com o nível de instruções dadas ao sistema, considerando sua 

autonomia para interpretar os dados, ou seja, quanto mais rebuscada for a capacidade do 

dispositivo de aprender e quanto maior a complexidade dos algoritmos de aprendizagem 

projetos pelo criador do sistema, maior será sua responsabilidade pelos danos e lesões que a 

máquina causar (UNIÃO EUROPEIA, 2017). 

A resolução 2015/2103 balizou boa parte dos debates sobre robótica e tecnologias 

autônomas no contexto do Parlamento Europeu. Suas contribuições foram analisadas e 

repensadas de modo amplificado na Resolução nº 2018/2088 (relatório de janeiro de 2019 

sobre uma política industrial europeia completa no domínio da inteligência artificial e da 

robótica) e na Resolução nº 2018/2752 (sobre sistemas de armas autônomas). 

                                                 
7 Embora a reunião de peritos da ONU sobre LAWS de 2015 já abordasse a responsabilidade (do Estado) sobre 

as tecnologias autônomas, foi apenas no encontro ocorrido entre 13 a 17 de novembro de 2017 que o tema foi 

debatido de forma mais aprofundada. Nesse lapso temporal, em 16 de fevereiro de 2016 o Parlamento Europeu 

aprovava uma série de recomendações sobre Direito Civil da Robótica (a Resolução 2015/2103) que além de 

aprofundar concepções acerca de autonomia humana, responsabilidade e transparência, também serviu de 

parâmetro para os demais ordenamentos correlatos dentro do contexto europeu e já mencionados no capítulo 

segundo dessa dissertação. 
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Sobre a autonomia humana, a Resolução nº 2018/2088 segue o entendimento das 

disposições sobre a robótica de que quaisquer debates em torno da I.A devem ser pautados 

para preservar a autonomia, a dignidade e a autodeterminação do sujeito. 

A preocupação com as relações humano-máquina se mantém no que tange a 

autonomias desses sistemas e a consabida ausência de empatia humana que os constitui. Essa 

concepção deve ser considerada no escopo da autonomia enquanto atribuída ao ser humano 

num contexto legal e ético (UNIÃO EUROPEIA, 2019), isto é, a diretriz fundamental da I.A 

sempre deve levar ao homem ter domínio e comando sobre a máquina. 

Esse entendimento denota a preocupação da Resolução 2018/2088 em consolidar a 

tecnologia centrada no ser humano desde a sua programação. Para viabilizar esse horizonte, 

o documento destaca a importância de ontologias que proporcionem o aperfeiçoamento de 

uma I.A tecnicamente responsável e que viabilize a transparência dos sistemas de decisão 

algorítmica.  

Quanto à Resolução nº 2018/2752, levando-se em conta algumas considerações já 

explicitadas no capítulo segundo, destaca-se as temáticas jurídicas e éticas vinculadas ao 

controle dos seres humanos sobre as funções dos sistemas autônomos. 

Nesse ponto, para além dos já consagrados princípios da distinção, proporcionalidade 

e precaução, deve-se considerar que o resguardo da vida mediante uma decisão letal 

propagada por um sistema autônomo, ou seja, considerando que o ser humano é o único que 

pode ser responsabilizado por danos causados a bens materiais e imateriais, cabe a ele a 

supervisão e envolvimento no processo decisório das LAWS. 

Percebe-se que preocupação com o desenvolvimento de dispositivos que suplantem 

o controle humano em situações críticas é tema presente desde as disposições sobre a 

robótica, ganhando maior relevância quando se trata da relação armamento inteligência e 

seres humanos. 

Desse modo, o Parlamento Europeu diligenciou a formação e aplicação necessárias a 

um posicionamento soez sobre os sistemas de armas letais autônomos com intuito de 

promover um impedimento global da concepção, massificação e emprego de LAWS 

responsáveis por executar ataques sem controle humano significante, recomendando-se 

também a proibição desses dispositivos por outros Estados. 

 

4.4 O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DE DANOS  
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O Grupo Independente de Peritos de Alto Nível sobre inteligência artificial, criado 

pela Comissão Europeia no primeiro semestre de 2018 instituiu, além do princípio da 

autonomia humana, o princípio da prevenção de danos aos possíveis riscos causados pelo uso 

irresponsável ou mesmo doloso da IA. 

No documento que aborda uma série de orientações éticas para o que foi nominado 

como uma ‘IA de confiança’, esses sistemas não devem causar danos ou agravá-los, 

tampouco lesar os seres humanos de qualquer outro modo, ou seja, incide na proteção da vida 

humana, abarcando sua dignidade, além da sua integridade mental e física. Para tanto, os 

sistemas de inteligência artificial e os espaços onde atuam devem ser confiáveis e seguros. O 

documento também ressalta que se deve dispor maior cuidado às circunstâncias em que esses 

recursos possam lesar ou acentuar embates desfavoráveis dada uma assimetria de poder ou 

de informação entre Estados e forças militares e civis (UNIÃO EUROPEIA, 2018, p. 15).  

Além do trabalho dos peritos da Comissão Europeia, há outras diretrizes e meandros 

que constituem o princípio da prevenção de danos aplicada aos sistemas e armas autônomas. 

Pode-se observar, por exemplo, o princípio da previsibilidade razoável. Suscitado pelo grupo 

de peritos de Camberra (LEE, 2019, p. 3), tal vetor principiológico considera o alto grau de 

complexidade, incerteza e dinamicidade ao qual os sistemas de armas autônomas podem ser 

submetidos.  

Além disso também considera possíveis falhas sistêmicas e ações de sabotagem a 

sistemas autônomos. Nesse caso, o princípio da previsibilidade razoável consiste na 

responsabilidade de comando das operações de guerra, obrigando as partes beligerantes a 

prestar contas dos efeitos reverberantes razoavelmente previsíveis de um ataque, 

particularmente para avaliações de proporcionalidade e precauções no ataque (LEE, 2019, p. 

4). 

Outro princípio complementar ao da prevenção de danos consiste, uso apropriado das 

armas autônomas de acordo com o contexto ou, conforme nomeado pela Comissão Europeia, 

o princípio da equidade. Apesar do nome extenso, esse princípio consiste em limitar a atuação 

dos sistemas autônomos: “a) pelo contexto operacional, e b) pelas capacidades e limitações 

específicas da arma ou sistema de armas em questão” (LEE, 2019, p. 4).  

No contexto do princípio referido, o DIH exige que as forças militares tomem 

precauções eficazes para minimizar a perda acidental de vidas a civis e danos a objetos civis 

além de proibir qualquer ataque que possa causar danos colaterais excessivos. Em regra, 

quanto maior o risco nesse sentido, maior é o nível de autorização de comando necessário 
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dentro de um lapso de tempo curto, ou seja, quanto maior o risco de dano, maior a necessidade 

de autorização de comando mais imediata (princípio da precaução).  

Aplicando-se as circunstâncias de uma atuação de sistema autônomo, a duração da 

função autônoma deve ser limitada dentro de parâmetros que mantenham o nível de risco 

abaixo do limiar da razoável previsibilidade. A duração da função autónoma apropriada no 

ambiente em questão dependerá das capacidades e limitações específicas da arma ou sistema 

de armamento em questão, bem como da necessidade militar (LEE, 2019, p. 4). 

Sobre a necessidade militar, O trabalho do grupo de peritos ressalta os esforços 

desprendidos para se desenvolver os conceitos e linguagens próprias do DIH, permitindo uma 

discussão normativa precisa. Em verdade, a própria Convenção sobre Certas Armas 

Convencionais, disponibiliza um panorama apropriado para lidar com a questão das 

tecnologias emergentes na área dos sistemas de sistemas de armas letais autônomas no 

contexto dos objetivos e propósitos da Convenção, buscando um equilíbrio entre a 

necessidade militar e as considerações humanitárias (ONU, 2019).  

O princípio da prevenção de danos teve sua correspondência e aplicabilidade também 

discutida nos dispositivos da Resolução nº2015/2103. Ele se destaca enquanto princípio 

ético, balizador de segurança e inovação, vetor ontológico em matéria de responsabilidade, 

visando maximizar os benefícios da utilização da IA, ao mesmo passo em que diminui os 

danos. 

Como princípio ético, o princípio da prevenção de danos enquanto diretriz da 

Resolução nº2015/2103 se aplica num contexto em que o acelerado desenvolvimento das 

tecnologias autônomas disputa com toda gama de riscos vinculados ao uso prejudicial da 

inteligência artificial. Nesse aspecto, a prevenção é entendida pelo ordenamento como a 

análise conjunta e interdisciplinar da segurança, proteção, liberdade, integridade e dignidade 

de operadores, e terceiros (UNIÃO EUROPEIA, 2017). 

O desenvolvimento de tecnologias vinculadas à inteligência artificial impôs à União 

Europeia maior atenção quanto à normalização desses dispositivos autônomos8, testando-se 

tais sistemas em cenários reais a fim de se identificar suas problemáticas, avaliar os riscos 

que podem incidir e de que modo os danos podem ser minimizados. 

Para tanto, as atividades desempenhadas pelo sistema devem ser analisadas sob a 

égide do princípio da precaução (UNIÃO EUROPEIA, 2017), ou seja, deve-se prever os 

                                                 
8 Tanto para se fomentar uma utilização responsável da I.A quanto para aferir segurança jurídica e comercial 

aos Estados-Membros, evitando-se a fragmentação do mercado europeu. 
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impactos na segurança não apenas do usuário, como também ao ambiente onde o dispositivo 

estão localizado, além do cuidado com a própria segurança e inviolabilidade do sistema, 

tendo em vista que a possibilidade de sabotagem pode incidir em danos a usuários, terceiros 

e meio ambiente, mesmo que essa não seja o objetivo originário previsto para o sistema 

autônomo. 

Quanto à responsabilidade, conforme ja demonstrado, na Resolução 2015/2103 era 

dividida entre a responsabilidade objetiva e a gestão de riscos. Destaca-se como a gestão de 

riscos tem um papel importante no estudo da viabilidade de uma certa tecnologia, ao mesmo 

tempo em que se tenta dimensionar e prever possíveis implicações sociais e ambientais.  

Ela em muito dialoga com a maximização dos benefícios e minimização do dano 

propriamente dito. Isso porque essa diretriz deve erigir juntamente com a máquina autônoma 

desde à sua gênese. Ao mesmo tempo, a pesquisa em torno da I.A deve evitar danos causados 

por/em seres humanos. Importa dizer que o desenvolvimento e aplicação de protocolos de 

segurança tem relação direta com a prevenção e minimização do dano. 

A Resolução define por padrão que o risco de danos não deve ser superior ao que 

existe na vida do dia a dia, ou seja, as pessoas não devem ficar expostas a riscos superiores 

ou a mais riscos do que aqueles a que estão expostos na sua vida normal (UNIÃO 

EUROPEIA, 2017). Elementar que no contexto em que armas autônomas serão utilizadas, o 

risco a que beligerantes se submetem é notadamente superior ao cotidiano. Contudo, mesmo 

em um ambiente hostil, armas autônomas não podem agir paralelamente aos princípios já 

elencados pelo Protocolo Adicional I da Convenção de Genebra. 

Quanto ao princípio da prevenção de danos na resolução nº 2018/2088, este 

ordenamento define a influência já alcançada pela IA nos campos do bem-estar, da 

prevenção, da pesquisa e da aplicação ponderando que tal contexto incide em um ecossistema 

mais sustentável, efetivo e focado nos benefícios dessa tecnologia (UNIÃO EUROPEIA, 

2018). 

Para tanto, os Estados-Membros elaboraram um planejamento amplo e multifacetado 

que pudesse garantir a utilização benéfica da IA, do mesmo modo em que definiu parâmetros 

éticos e regulatórios de sua utilização, focando seus pilares proteção, segurança, prevenção e 

atenuação de riscos, governança e sustentabilidade. 

No campo do cyber segurança, por exemplo, o plano de ação objetiva antecipar, 

acautelar e neutralizar riscos (UNIÃO EUROPEIA, 2018) por meio de transparência e 

explicabilidade algorítmica. 
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Já na Resolução nº 2018/2752, sobre armas autônomas, o princípio da prevenção 

ganha destaque ao abordar como as políticas União Europeia primam pelo respeito às 

garantias que compreendem os Direitos Humanos, em específico aos ordenamentos do 

Direito Internacional quando estes insurgem para a prevenção de conflitos e robustecer a 

segurança internacional (UNIÃO EUROPEIA, 2018). 

Nesse ponto, a União Europeia mantém a posição da maioria dos Estados-Membros 

na CCW ao se opor a armas letais autônomas que não possuam interferência decisória 

humana em nenhuma fase do sistema, tais como a escolha do alvo ou no impulso ofensivo. 

Essa análise encontra respaldo nos princípios do Direito Internacional Humanitário, 

já explicados nesse trabalho (distinção, proporcionalidade e precaução), além de atuar 

concomitantemente com princípio da explicabilidade, tendo em vista que para uma correta 

prevenção de dano, é preciso considerar os riscos adjuntos dessa tecnologia, precavendo-se 

de tais possibilidades por meio de mecanismos de auditabilidade. 

 

4.5 O PRINCÍPIO DA EXPLICABILIDADE 

 

A explicabilidade, dentro dos parâmetros definidos pelo grupo de peritos em 

Inteligência Artificial da União Europeia, é decisiva para designar e sustentar a confiança 

dos civis nos sistemas de IA. Esse princípio dispõe que todos os processos têm de ser claros, 

as competências e os desígnios dos sistemas de IA abertamente comunicados e as decisões, 

na medida do aceitável, explicáveis aos que são por elas afetados de forma direta e indireta. 

Sem esses dados, não é possível contestar devidamente uma decisão. O documento também 

considera circunstâncias em que nem sempre é possível elucidar porque motivo um sistema 

gerou determinado resultado ou decisão (e que combinação de fatores de entrada contribuiu 

para esse efeito). Estes casos, conforme já foi mencionado anteriormente nesse mesmo 

capítulo, são causados por algoritmos de caixa-preta e exigem especial atenção (ONU, 2018, 

p. 16).  

Nesses termos podem ser necessárias outras formas da explicabilidade (a 

comunicação transparente sobre as capacidades do sistema, a auditabilidade e a 

rastreabilidade), desde que o sistema no seu conjunto, obedeça aos direitos fundamentais. O 

grau de imprescindibilidade da explicabilidade provém das circunstâncias contexto e do risco 

das consequências de um resultado errado ou inexato (ONU, 2018, p. 16). 
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A transparência, junto com a ação e supervisão humanas; solidez técnica e segurança; 

privacidade e governança de dados; diversidade, não discriminação e equidade; bem-estar 

social e ambiental e responsabilização se trata dos requisitos elencados Grupo Independente 

de Peritos de Alto Nível sobre a Inteligência Artificial para se determinar uma inteligência 

artificial de confiança (ONU, 2018, p. 17). 

O requisito da transparência pode ser subdividido em rastreabilidade, a 

explicabilidade e a comunicação. Para o Grupo de Peritos, a rastreabilidade consiste nos 

agrupamentos de informações e as metodologias computacionais que compõem a decisão do 

sistema de IA compreendendo os processos de pesquisa e marcação dos dados, assim como 

os algoritmos utilizados, estes precisam documentados da forma mais cristalina possível, a 

fim de se permitir a rastreabilidade e um incremento da transparência. Desse modo, em tese, 

é possível identificar os pretextos para uma decisão de IA, seja ela equivocada, dolosa ou 

sabotada, o que, por sua vez, poderá ajudar a evitar erros futuros. A rastreabilidade promove, 

a auditabilidade e a explicabilidade (ONU, 2018, p. 21-22). 

A explicabilidade, como já demonstrado, diz respeito à competência de explicar tanto 

os procedimentos técnicos de um sistema de IA como as decisões humanas a eles 

relacionadas. A explicabilidade técnica estabelece que julgamentos deliberados por um 

sistema artificialmente inteligente possam ser compreendidos e rastreados por seres 

humanos. O intuito é que sempre que um sistema de IA tenha um impacto significativo na 

vida das pessoas, deverá ser possível solicitar uma elucidação adequada do respetivo 

processo de tomada de decisões. Tal explicação deve ser oportuna e adaptada ao nível de 

especialização da parte interessada na causa. Além disso, faz-se necessário a disponibilização 

de explicações sobre o grau de influência e de intervenção de um sistema de IA no processo 

decisório, as opções de concepção do sistema e os fundamentos da sua implantação (ONU, 

2018, p. 22). 

O princípio da explicabilidade teve bastante relevância na resolução nº 2015/2103 

(UNIÃO EUROPEIA, 2017). Logo na introdução do ordenamento, considerou-se a 

necessidade de se aperfeiçoar instrumentos e metodologias que possibilitassem a 

rastreabilidade dos processos decisórios nos sistemas autônomos a fim de se viabilizar a 

explicação e a responsabilização pelo comportamento robótico desde a origem. Para tanto, 

utilizar-se-á alguns vetores principiológicos, tais como a transparência, e a inteligibilidade 

nos processos algorítmicos. 
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Para tanto, mostrou-se necessário que fosse erigido um conjunto de princípios gerais 

que regessem as interações máquina-máquina9 e máquina-homem, baseado em garantias de 

segurança e privacidade desde a origem. O princípio da transparência foi debatido nesses 

aspectos, destacando sua atuação para garantir não apenas a fundamentação de toda e 

qualquer decisão tomada por uma I.A, como também viabilizar esse conhecimento a termos 

inteligíveis por operadores e terceiros não técnicos, principalmente àquelas que suscitem uma 

influência considerável sobre a vida humana. 

Dessa forma, a transparência e a explicabilidade vinculada aos passos lógicos do 

sistema visam garantir a responsabilização do agente humano em eventuais negligências, 

omissões ou imperícias que possam resultar em risco ou mesmo em dano. Ademais, a 

Resolução 2018/2088 (UNIÃO EUROPEIA, 2018) seguiu destinando bastante atenção ao 

princípio da explicabilidade. Além de se pautar nos princípios éticos vinculados aos Direitos 

Humanos, o ordenamento passou a considerar a complexidade de sistemas autônomos, tendo 

em vista o reconhecimento dos algoritmos de aprendizagem automática. Sistemas que 

garantem vantagem operacional e maior agilidade nos resultados, ao mesmo tempo em que 

exige atenção redobrada em relação à transparência algorítmica e explicabilidade do processo 

decisório10. 

Aliás, conforme já mencionado anteriormente, a explicabilidade não é um princípio 

autossuficiente. Sua eficácia e a consequente segurança depende de a possibilidade do 

sistema autônomo ser submetido às avaliações de risco, certificações, auditorias e 

responsabilização. Para isso, é fundamental que os projetistas dos algoritmos garantam tais 

requisitos desde a origem do sistema. 

Ao contrário das resoluções já debatidas (sobre as disposições do Direito Civil 

aplicado à robótica e a política industrial em torno da I.A), a explicabilidade não é um 

princípio disposto expressamente na Resolução nº 2018/2752 sobre armas autônomas. Em 

verdade, o referido ordenamento trata o tema de forma indireta, vinculada à necessidade de 

autonomia humana, prevenção de danos e responsabilidade, por exemplo, a resolução aponta 

no item ‘K” a possibilidade do “funcionar mal devido a um código escrito equivocadamente, 

                                                 
9 As interações máquina-máquina também são chamadas de interoperabilidade, ou seja, é a capacidade que 

sistemas e organizações possuem em trocar informações. Especificamente em relação à interoperabilidade 

técnica, essa se define por meio da ocorrência de ligação entre sistemas computacionais por meio da utilização 

de padrões para a coleta, permuta, processamento e deslocamento de dados (MELLO; MESQUITA; VIEIRA, 

2015, p. 7-8). 
10 Por explicabilidade do processo decisório, entende-se todas as possibilidades de resultado, arcabouço 

valorativo que o sistema se utiliza para definir prioridades e alvos em potencial e raciocínio lógico que o sistema 

teve para chegar à conclusão apresentada (UNIÃO EUROPEIA, 2018). 
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ou um ciberataque promovido pelo inimigo pôr agente não-estatal” (UNIÃO EUROPEIA, 

2018). 

A hipótese pode ser analisada sob o ponto de vista da explicabilidade, tendo em vista 

que essa mesma posição também foi suscitada e debatida na CCW de 25 de setembro de 2019 

(ONU 2019, p. 5)11.  

O capítulo em questão buscou abordar a função do princípio da precaução no trabalho 

em questão e a necessidade de sua complementariedade. Após isso, apresentou-se o respeito 

aos princípios da autonomia humana, vinculada à responsabilidade, o princípio da prevenção 

de danos e o princípio da explicabilidade, vinculado à transparência. O capítulo concluiu pela 

necessidade de complementaridade do princípio da precaução por princípios específicos e 

sem hierarquia entre si. Necessitando de sua atuação em interdependência a fim de se garantir 

maior segurança aos processos decisórios das armas autônomas. 

 

 

                                                 
11 Mesmo que ainda não haja um desfecho acerca da utilização eficaz da transparência ou da explicabilidade, 

os debates das altas partes contratantes da Convenção de Certas Armas Convencionais (CCW) apontam na 

direção de se utilizar tais princípios, considerando-se as particularidades quanto à segredos de Estado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação teve como objetivo investigar se o princípio da precaução se 

constitui em imperativo normativo estruturante e suficiente para diminuir a possibilidade de 

danos provocados pela utilização da Inteligência Artificial em Sistemas de Armas Letais 

Autônomas, em específico no contexto normativo da União Europeia. 

Tendo em vista que o desenvolvimento das tecnologias vinculadas à Inteligência 

Artificial, em especial aplicadas ao contexto militar, é incipiente, se faz fundamental 

teorizações como a presente, que acrescentem ao arcabouço jurídico estruturante. Sendo que 

seu estudo pode incorporar conhecimentos de diferentes áreas, desde as ciências sociais, às 

ciências exatas e humanas, a dissertação em questão foi desenvolvida de forma 

interdisciplinar. 

Desse modo, o primeiro capítulo teve como objetivo contextualizar o crescente 

desenvolvimento tecnológico culminou em sistemas computacionais cada vez mais 

autônomos e independentes. Também foi tratada da origem da Inteligência Artificial, sua 

sofisticação e implementação até que fosse utilizada em contextos bélicos. Por último, o 

capítulo introdutório tratou de debater aspectos históricos do direito da guerra, partindo de 

Hugo Grócio até a contemporaneidade. 

No segundo capítulo, analisou-se como o princípio da precaução foi desenvolvido no 

debate jurídico europeu e como sua aplicação pode ser efetivada como mitigador de riscos 

vinculados às tecnologias. Nesse aspecto, buscou-se caracterizar o significado e abrangência 

do princípio da precaução a partir das resoluções 2015/2013(INL), 2018/2088 (INI), 

2018/2752 (RSP) e do documento do Grupo de Peritos Independentes criado pela Comissão 

Europeia. 

No terceiro e último capítulo, objetivou-se compreender como o princípio da 

precaução pode ser utilizando como imperativo normativo estruturante para diminuir as 

probabilidades de dano adstritas ao uso dos sistemas letais autônomos. Também foram 

apresentados da autonomia humana, prevenção de danos e explicabilidade como partes 

complementares e interdependentes, tecendo a necessidade de um ecossistema 

principiológico que congregue os documentos acima elencados e suas similaridades com as 

diretrizes deontológicas presentes nos relatórios da Convenção de Certas Armas 

Convencionais da ONU. 
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As principais dificuldades encontradas relacionam-se às fontes, especialmente no que 

concerne à bases jurídicas consolidadas sobre o tema. Como já mencionado, por se tratar de 

tema incipiente, todo raciocínio jurídico é trabalhado em torno de analogias em torno de 

casos remotamente semelhantes. O debate ético e jurídico acerca da legitimidade das armas 

letais ainda encontra obstáculos na falta de normas vinculantes sobre o tema e na 

disponibilização de informações parciais por parte dos Estados-Membros da União Europeia 

ou mesmo da CCW, receosos de partilhar dados que garantam vantagem militar a um possível 

adversário. 

Orientado pela questão da pesquisa: O princípio da precaução constitui-se em 

imperativo normativo estruturante e suficiente para diminuir a possibilidade de danos 

provocados pela utilização da Inteligência Artificial em Sistemas de Armas Letais 

Autônomas? 

Chegou-se, com essa pesquisa, às seguintes conclusões articuladas: 

1 - O desenvolvimento das tecnologias autônomas representa um marco histórico 

porque sua implementação forçou os sujeitos de direito a uma ressignificação de todo sistema 

jurídico, revisão do arcabouço ético-normativo e corrida armamentista. 

2 - Constatou-se que o uso da técnica teve grande relevante nos tratados de guerra, 

cuja utilização de dispositivos de aniquilação em massa obrigou a sociedade global a instituir 

aparato jurídico que desse garantisse mais “humanidade” à guerra, isolando, assim, conflitos 

para proteger civis, distinguindo bens públicos de bens militares, concebendo limites éticos 

segundo princípios de proporcionalidade. 

3- O princípio da precaução teve relevante papel nesse contexto, mesmo que utilizado 

inicialmente para regulamentar e proteger o meio ambiente, posteriormente foi empregado 

como vetor principiológico para balizar a proporcionalidade dos conflitos, proteção 

humanitária e orientação jurídica para a operação novas tecnologias bélicas, tal princípio 

sofre algumas interpretações alternativas ao ser aplicado no contexto da tecnologia, 

ocorrendo correspondência em outros princípios, tais como prevenção de danos. 

4- Esse fenômeno é sintomático da necessidade do princípio da precaução necessitar 

de um complementaridade jurídica e principiológica, considerando que seu emprego 

exclusivo se revela indeterminado para abarcar o contexto de alta complexidade que envolve 

as LAWS. 

4.1- Isso porque as circunstâncias das LAWS exigem todo um ecossistema normativo 

que envolva a prevenção de danos, a auditabilidade constante e profunda dos algoritmos e a 
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responsabilização dos Comandos quando das armas autônomas ocorrer lesões à sociedade 

civil. 

 5 - Essa análise permitiu compreender que não há uma hierarquia principiológica 

entre a autonomia, a responsabilidade e a explicabilidade. Ao contrário, são instrumentos 

éticos e normativos que atuam em complementariedade e consequência um do outro. Por 

exemplo, a transparência, princípio vinculado à explicabilidade, possibilita que se analise se 

o sistema cumpre a exigência da autonomia humana em seu processo de decisão, ao mesmo 

tempo que garante a prevenção de danos e a responsabilização em caso de lesão a pessoa ou 

direito propriamente dito. 

Dessa forma, a aplicação do princípio da precaução tem relevância na regulação e 

pode ser utilizado em sentido lato, quando existem outras bases principiológicas e jurídicas 

para lhe dar embasamento. 

Ao final da pesquisa, fica como sugestão de estudo futuro como o princípio da 

transparência pode ser aplicado com efetividade aos sistemas decisórios autônomos, 

enquanto esses processos são protegidos pelo princípio da soberania dos Estados.
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