
RESUMO 

A inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina estão revolucionando indústrias e 

sociedades em geral. Suas capacidades estão incorporadas em nossas vidas diárias e suas 

aplicações estão se expandindo. Os resultados de suas decisões agora afetam vidas e, com 

isso, surge um risco significativo. As decisões automatizadas já vêm sendo aplicadas não 

apenas em setores como publicidade e marketing, mas também na áreaa judicial e policial. Sua 

utilização com o fim de melhorar a atuação policial, denominado de polícia preditiva, desperta 

especial preocupação devido aos direitos e liberdades que estão em jogo. Para que essas 

tecnologias continuem a ter um impacto positivo na sociedade, elas precisam respeitar a ética 

e os princípios fundamentais. Considerando que a tecnologia é tão boa quanto o seu criador, 

todos que trabalham no campo são responsáveis por criar uma estrutura ética para a 

inteligência artificial que reflita nossos valores. Esta dissertação se propõe a apontar quais são 

esses riscos gerados pela AI e investigar as abordagens éticas e regulatórias adequadas para 

tratá-los. Palavras-Chave:Inteligência Artificial;Decisões Automatizadas;Algoritmos;Big Data; 

Discriminação; Polícia Predetiva; Ética; Regulação. 

 

ABSTRACT Artificial intelligence (AI) and machine learning are revolutionizing industries and 

societies in general. Their capabilities are embodied in our daily lives and their applications are 

expanding. The results of their decisions now affect lives, and with it, a significant risk arises. 

Automated decisions have already been applied not only in sectors such as advertising and 

marketing, but also in the judicial and police areas. Its use in order to improve police 

performance, called the predictive police, arouses particular concern due to the rights and 

freedoms that are at stake. For these technologies to continue to have a positive impact on 

society, they must respect ethics and fundamental principles. Since technology is as good as its 

creator, everyone working in the field is responsible for creating an ethical framework for 

artificial intelligence that reflects our values. This dissertation proposes to point out those risks 

generated by AI and investigate the appropriate ethical and regulatory approaches to address 

them. Key-Words: Artificial Intelligence; Automated Decisions; Algorithms; Big Data; 

Discrimination; Predictive Policing; Ethics; Regulation 


