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DIREITO DA INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL  

 

ELEMENTOS DA DISCIPLINA 

Docência: Luís Barreto Xavier 

Ano Letivo: 2019/2020 | 1.º Semestre | Disciplina Optativa 

Carga letiva: 2 aulas de 75 minutos  | 4 ECTS 

Ensino: Integrado | Aulas Teórico-Práticas  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA 

A disciplina de Direito da Inteligência Artificial visa:  

a) familiarizar os alunos com a (r)evolução tecnológica que está a transformar todos os sectores da 

economia;  

b) colocar as questões ético-jurídicas que daqui emergem;  

c) explorar em que medida a Inteligência Artificial pode colocar-se ao serviço dos juristas; e 

d) fomentar, num terreno / laboratório especialmente propício para o efeito, a reflexão crítica e 

construtiva, bem como a capacidade para resolver problemas.  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Ao longo do semestre, são abordadas as principais questões que a Inteligência Artificial (IA) coloca ao 

direito, bem como as transformações que a IA está a provocar na prática do direito.  

Começamos com noções conceptuais básicas.  

De seguida, numa primeira parte (Law for AI) focaremos questões como os veículos e outros sistemas 

autónomos; sistemas de decisão e o risco de enviesamento; IA, big data e privacidade; automação e 

mercado de trabalho; IA e guerra; personalidade jurídica artificial; ética e regulação da IA; IA geral; 

conclusões sobre o direito da IA.  

Na segunda parte da disciplina (AI for Law), abordamos questões ligadas ao Legal Tech; ao uso de IA nas 

sociedades de advogados e pelos In House Lawyers; aos novos players no mercado de serviços jurídicos 

e à resolução judicial e extrajudicial de conflitos.  

 

DEMONSTRAÇÃO DE COERÊNCIA ENTRE OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E OS OBJETIVOS DA 
DISCIPLINA 

A disciplina aborda um conjunto de questões novas, visando mais colocar questões do que fornecer 

respostas acabadas. Os conteúdos programáticos representam uma seleção dos tópicos fundamentais a 

com os quais os novos juristas devem ser confrontados a propósito da transformação tecnológica que 

atravessamos, e na qual a IA tem um valor crucial. Enquanto juristas, a reflexão crítica é o instrumento 
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para assumir um papel ativo na construção de uma ética e da regulação da IA, bem como para a 

resolução dos problemas jurídicos novos que dela resultam. Devem também ser capazes de tirar partido 

do seu enorme potencial.    

CONHECIMENTOS PRÉVIOS RECOMENDADOS (OU DISCIPLINAS CUJA FREQUÊNCIA PRÉVIA É 
RECOMENDADA) 

--- 

 

MÉTODO DE ENSINO E DE AVALIAÇÃO 

 

Método de ensino:  

A disciplina é lecionada em regime de seminário, dirigindo-se a um grupo limitado de alunos. Serão 

previamente disponibilizados no Moodle elementos de estudo. As aulas destinam-se a discutir cada um 

dos temas, havendo lugar, no final de cada aula, a uma síntese crítica. Em alguns temas específicos, 

haverá a participação de especialistas convidados. 

Método de avaliação:  

50%: participação nas aulas; 50%: short paper sobre questão aprovada pelo docente. 

 

DEMONSTRAÇÃO DE COERÊNCIA ENTRE O MÉTODO DE ENSINO E OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
DA DISCIPLINA 

 

Tendo em conta que a disciplina não visa fundamentalmente a transmissão de conhecimentos sobre um 
ramo do direito já estabilizado, mas fomentar a reflexão crítica e construtiva num domínio novo e de 
relevância crescente, é especialmente adequada uma metodologia assente na discussão de problemas 
em sala de aula.  
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