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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  PROJETO DE LEI SOBRE IA DO SENADO FEDERAL – ANÁLISE JURÍDICA 

AUTORIA FILIPE MEDON DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO FILIPE MEDON DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente 

PÚBLICO ALVO Comunidade jurídica 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA Regulação de Novas Tecnologias. Marco Legal da Inteligência Artificial no Brasil. 

PROBLEMA 
O principal problema sobre o qual o Field Project se debruçará é o recente relatório e texto-base apresentado 
pela Comissão de Juristas do Senado Federal (06/12/2022) em relação à criação de um Marco Legal da Inteligência 
Artificial no Brasil.  

PRODUTO 

O Field Project terá como produto final um documento analítico, esclarecendo a comunidade jurídica em relação 
a quais foram as conclusões adotadas pela Comissão de Juristas na feitura do texto normativo, buscando 
identificar as inspirações internacionais, bem como quais sugestões dos especialistas ouvidos pela Comissão nas 
audiências e contribuições públicas foram incorporadas à versão final do texto. Além disso, será verificada a 
sintonia do texto com a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA). 

OBJETIVO 

A meta final do Field Project é esclarecer a comunidade jurídica em relação aos caminhos seguidos pela Comissão 
de Juristas do Senado Federal em relação ao Projeto de Marco Legal da Inteligência Artificial no Brasil. 

METODOLOGIA 

A execução do Field Project passará, inicialmente, pela capacitação dos alunos acerca da regulação de novas 
tecnologias e do esclarecimento em relação aos principais pontos abordados pelo resultado final do trabalho da 
Comissão de Juristas. Na sequência, os alunos procederão à análise comparativa da proposta de norma com o AI 
Act Europeu, analisando, também, os relatórios das contribuições públicas ofertadas à Comissão. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 
Capacitação dos alunos – regulação de novas tecnologias e principais pontos abordados pelo Projeto de Lei produzido 
pela Comissão de Juristas 

2 Cotejo analítico em relação à versão mais atualizada do AI Act (conhecimento de língua inglesa é obrigatório) 

3 Elaboração do produto final - acompanhamento 

4 Elaboração do produto final - acompanhamento 

5 Elaboração do produto final - acompanhamento 

6 Elaboração do produto final - acompanhamento 
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7 Elaboração do produto final - acompanhamento 

8 Discussão do produto final 

9 Ajustes no produto final 

10 Entrega do produto final 

11 
Participação: 40%. Elaboração do documento: 60%. 

Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

12 
Capacitação dos alunos – regulação de novas tecnologias e principais pontos abordados pelo Projeto de Lei 
produzido pela Comissão de Juristas 

13 Cotejo analítico em relação à versão mais atualizada do AI Act (conhecimento de língua inglesa é obrigatório) 

14 Elaboração do produto final - acompanhamento 

15 Elaboração do produto final - acompanhamento 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação nas visitas e em encontros semanais 40%, elaboração de textos para manual 60%. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Consolidação das Contribuições recebidas pela Comissão de Juristas do Senado Federal:  
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/cd5c56d4-2be8-4839-811b-a781e03dd6fe. 

FLORIDI, Luciano. The end of an era: from self-regulation to hard law for the digital industry. In: Philosophy & 
Technology, nov. 2021. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3959766 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3959766; 

Relatório final da Comissão de Juristas do Senado Federal:  
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2504 (publicada em 06/12/2022).; 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

- BARBOSA, Mafalda Miranda; NETTO, Felipe Braga; SILVA, Michael César; FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura. 
Direito Digital e Inteligência Artificial: diálogos entre Brasil e Europa. Indaiatuba: Editora Foco, 2021; 

- DONEDA, Danilo; SCHERTEL, Laura; AFFONSO, Carlos; NUNO, Norberto. "Considerações iniciais sobre inteligência 
artificial, ética e autonomia pessoal; In: Pensar, v.23, n. 4 (2018), disponível em: 
https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/8257; 

- MEDON, Filipe. Inteligência Artificial e Responsabilidade Civil: autonomia, riscos e solidariedade. São Paulo: 
Juspodivm, 2022, 3. ed.; 

- VALE, Sebastião Barros; ZANFIR-FORTUNA, Gabriela. Automated Decision-Making Under the GDPR: Practical Cases 
from Courts and Data Protection Authorities. Future of Privacy Forum. Disponível em: < https://fpf.org/wp-
content/uploads/2022/05/FPF-ADM-Report-R2-singles.pdf> Acesso em 19 jun. 2022. 
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