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Objetivo 

Objetivo Geral:  

 

 As inovações tecnológicas mudaram as relações econômicas e a forma como os 

negócios são entabulados. Surgem novos institutos na denominada economia de 

compartilhamento, exemplo típico da UBER e outros aplicativos de transporte 

compartilhado. Estas novas tecnologias usam Inteligência Artificial de forma ampla. 

 O propósito deste curso será explorar o impacto do uso da IA em questões 

jurídicas relevantes. A partir das questões jurídicas levantadas pela doutrina nacional 

e internacional, buscaremos definir os principais desafios que serão enfrentados pelo 

jurista em face das novas tecnologias de Inteligência Artificial.  

 

Objetivo Específico: Propiciar conhecimentos básicos para os desafios que o Direito 

tem enfrentado com os mecanismos de IA.  Analisar conceitos básicos de 

Inteligência Artificial, seus reflexos, usos mais frequentes e quais seus impactos 

práticos.  

O curso também tem como objetivo analisar as principais diretrizes regulatórias, bem 

como as principais questões jurídicas que são colocadas pela doutrina nacional e 

estrangeira.  

 

Público Alvo.  

Acadêmicos e Bacharéis em Direito, Advogados e outros profissionais da área do 

Direito ou áreas correlatas. 

 

 

 



 

 

Ementa Do Curso 

 

Aula 1 – Noções Introdutórias e Principais Desafios  

 

1 - Inteligência Artificial, Machine learning, deep learning e big data 

 Conceitos 

 Partes envolvidas na IA: desenvolvedor, programador e usuário 

 IA supervisionada e não supervisionada 

 IA acima da superfície / IA abaixo da superfície  

 IA Genérica (Forte) e IA Estreita (Fraca) 

 Processamento de linguagem natural (PLN) – impactos jurídicos  

2. - Atividades em que a IA é presente 

 Atividades bancária, jurídica, judicial, educação, políticas públicas, medicina, 

aviação, transporte (coletivo ou individual), chatbots, marketing e publicidade  

 Vantagens e desvantagens do uso da IA 

3. - Dados 

 Dados de entrada / dados de saída / dados de treinamento 

 Dados anonimizados, estruturados, estáticos e dinâmicos 

4. - Principais Desafios da IA e o Direito 

 Noções introdutórias dos desafios da IA e Introdução à Estrutura Regulatória  

 

Aula 2 - Estrutura Regulatória Básica e Desafios relativos ao consentimento   

 

1. Legislação Geral aplicável / Estrutura Regulatória Básica  

 Introdução sobre a necessidade de regulação - governança algorítmica (i) respeito 

aos direitos humanos (ii) respeito à responsabilidade civil (iii) respeito à 

transparência.  

2. - Orientações da Comunidade Europeia 

 Disposições de Direito Civil sobre Robótica 

 Declaração de Cooperação  

 Carta de Robótica  

 Orientações Éticas Para uma IA de Confiança 

 Carta Europeia de Ética sobre o uso da IA em sistemas judiciais e seu ambiente  

 Diretiva para Produtos Defeituosos 

 Lei alemã sobre condução de veículos autônomos 

 



 

3. - Panorama Geral no Brasil 

 Estratégia Brasileira de IA (EBIA) 

 Dos projetos de lei em trâmite no Brasil regulamentando o uso de IA (i) Projeto de 

Lei nº 5051, de 2019 (ii) PL n° 5691, de 2019 (iii) PL nº 21 de 2020 (iv) PL nº 240/2020 

(v) PL nº 4120/2020n (vi) PL 1969/2021 (vii) PL 872/2021. 

 Resolução CNJ sobre uso da IA 

 Lei Geral de Proteção de Dados – tratamento automatizado de dados (artigo 20)  

4. - Estratégia dos EUA e Canadá 

 National Artificial Intelligence Iniciative - AI.gov 

 Directive on Automated Decision Making 

5. - Orientações de demais entidades  

 Iniciativa da ONU 

 Diretrizes da Unesco  

 Princípios éticos emitidos pela OCDE 

 Asilomar AI Principles – Future of Life Institute  

6. - Desafios Jurídicos – Parte 1 

 Predição da IA e autonomia da vontade do humano (consentimento livre e IA) 

 Lei Geral de Proteção de Dados – tratamento automatizado de dados (artigo 20)  

 

Aula 3 - Desafios jurídicos parte 2  

 

 Caixa Preta do algoritmo – viés de dado ou interpretação 

 Discriminação algorítmica (ii) conceito (ii) perfilamento (ii) classificação (iii) 

scoring.  

 Transparência e explicabilidade da IA 

 O problema da transparência da IA – transparência como problema tecnológico  

 Respeito aos Direitos e Liberdades individuais 

 Desafios trazidos pela LGPD 

 

Aula 4 - Desafios Jurídicos Parte 3 

 

1.  Personalidade jurídica do Robô 

2. - Assimetria de informação entre desenvolvedores e usuários 

3. - Princípios Éticos para a IA 

(i) liberdade de controle humano sobre a IA (ii) responsabilidade humana (iii) 

autonomia da vontade do humano perante a IA (iv) preconceito (v) injustiça 

4. - Desafios éticos para Luciano Floridi  



 

(i) provas inconclusivas (ii) evidências sem comprovação (iii) resultados injustos 

(iv) efeitos transformadores (v) rastreabilidade (vi) opacidade 

5. - Responsabilidade Civil 

 Problema da autoria, e nexo causal e culpa 

 efeito many hands da IA (autoria diluída)  

 Possíveis soluções discutidas (i) grau de automação, ou IA forte e fraca (ii) 

possibilidade de seguro obrigatório (iii) adoção de cláusula de limitação de 

responsabilidade (iv) constituição de patrimônio de afetação. 
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Este é o curso e este é o Proordem. O nosso comprometimento com o seu sucesso 

profissional está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e transformar 

como pessoa e como profissional. 
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