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I. Introdução
A profissão jurídica está a ser objeto de grande transformação que se irá 

repercutir nos próximos anos.1 Um dos fatores, na medida em que existem outros, 
como a globalização2 e a liberalização do setor dos serviços profissionais e, em 
concreto, dos serviços jurídicos,3 que impulsiona essa transformação é a aplicação    

1 Richard Susskind e Daniel Susskind, El futuro de las profesiones. Cómo la tecnología transformará el 
trabajo de los expertos humanos, trad. por Juan Carlos Ruiz Franco (Zaragoza: Editorial Teell, 2016), 
65 ss. Três importantes estudos evidenciam este processo de mudança: no Reino Unido, o relatório 
apresentado por diversos sectores profissionais, “Setting Standards: The future of legal services 
education and training regulation in England and Wales”, Report of the Legal Education and Training 
Review (junho, 2013); nos EUA, o apresentado pela American Bar Association, “Report on the Future 
of Legal Services in the United States”, ABA Commission on the Future of Legal Services (2016) e, 
no Canadá, deve citar-se o relatório “Futures: Transforming the Delivery of Legal Services in Canada”, 
impulsado pela Canadian Bar Association. Em Espanha, a inquietação determinada pelo surgimento 
dos sistemas inteligentes baseados em inteligência artificial no âmbito da prática jurídica manifesta-se 
em diversas publicações e atos públicos que desde a própria advocacia se estão a promover como, por 
exemplo, Relatório “Abogacía Futura 2020: áreas de negocio emergente: identificar oportunidades” 
do Consejo General de la Abogacía Española publicado pela Wolters Kluwer, disponível online: 
https://www.abogacia.es/2019/05/10/informe-abogacia-futura-2020-areas-de-negocio-emergente-
identificar-oportunidades/. Mais recentemente, cabe verificar “Abogacía Futura 2021: Prospectiva de 
negocio emergente”, Consejo General de la Abogacía, acesso em 02.04.2022, https://www.abogacia.
es/publicaciones/informes/otros-informes/abogacia-futura-2021-prospectiva-de-negocio-emergente/. 
2 Carole Silver, “What we know and need to know about global lawyer regulation”, South Carolina 
Law Review, v. 67 (2016): 461-483.
3 Conhecido é o processo de liberalização que está a sofrer o mercado dos serviços jurídicos, o que está 
a fomentar que surjam novos prestadores de serviços jurídicos como clara alternativa aos escritórios de 
advogados. Neste sentido, deve citar-se Legal Profession Act (Incorporated Legal Practices), de 2001, da 
Nova Gales do Sul (Austrália) e Legal Services Act no Reino Unido e em Gales, de 2007. Na Alemanha 
apresentou-se, em 2019, um projeto de lei que, ainda que timidamente, pretende também que outras 
entidades, diferentes das tradicionais sociedades de advogados, possam oferecer serviços jurídicos. 
De facto, já o vêm a fazer (Gesetsentwurf zur Modernisierung des Rechtsdienstleistungsrechts, BT-Drs. 
19/9527). Depois de passar pelo Senado deste país, a norma mudou a sua denominação. Agora, parece 
centrar-se mais na proteção dos consumidores ou utilizadores de serviços jurídicos automatizados 
proporcionados por outras entidades (especialmente, empresas tecnológicas) para que possam oferecer 
os seus serviços previamente à obtenção da Inkassolizenz (licença para operar como empresa de 
garantia). Aplica-se, pois, a regulação existente para que estas empresas possam exercer a sua atividade, 
com algumas modificações, para acolher, no seu âmbito, as entidades dedicadas ao LegalTech. De uma 
leitura do projeto de lei resultava que a referida proteção se referia, em grande parte, à transparência 
dos honorários a satisfazer por aqueles. A respeito da autonomização, deve advertir-se, tão somente, 
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da tecnologia “inteligente” para levar a cabo as tarefas que, até há pouco tempo, 
eram desempenhadas pelos advogados ou por outro pessoal que trabalha nos seus 
escritórios, como os conhecidos paralegals. 

O desenvolvimento de ferramentas jurídicas baseadas na inteligência artificial4 
dá-se tanto na sua aplicação nos escritórios de advogados, independentemente do seu 
tamanho,5 como também, com maior impacto, nas grandes empresas, como para a 
sua acessibilidade ao público em geral, ou seja, pelos consumidores e por pequenas 
e médias empresas. Em relação especialmente aos consumidores e utilizadores, a 
sua proteção surge como uma das finalidades a prosseguir através das normas que 
liberalizam as profissões e, em particular, as profissões jurídicas.6

O aparecimento de novos atores no mercado, que oferecem serviços jurídicos 
sem intermediação por advogado,7 com base na criação de ferramentas jurídicas que 
compreendem elementos “inteligentes”, acessíveis a quem a elas queira aceder, conduz 
a que se fale de LegalTech e de LawTech e que não se aluda a “serviço de assessoria”, 
mas a um “fornecimento de informação jurídica” em formato digital. 

o consumidor a este propósito. O projeto de lei acabou denominando-se Entwurf eines Gesetzes zur 
Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt, podendo ser consultado online no 
seguinte endereço eletrónico  https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/
RegE_Rechtsdienstleistungsmarkt.pdf;jsessionid=483F5BF41ACE42BCCBA4ACDA792188B0.2_
cid324?__blob=publicationFile&v=2. e com este título se converteu na Lei de 17 de agosto de 2021 
(BGBl. Teil I, no. 53, 3415 ss. disponível, online, através do seguinte endereço eletrónico https://
www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Rechtsdienstleistungsmarkt.
pdf;jsessionid=E48058326726662A3F07169B84DFA752.2_cid334?__blob=publicationFile&v=2. 
Recentemente, o BGH, através da decisão de 9 de setembro de 2021, estabeleceu que a operação, num 
mercado jurídico, de um gerador automatizado de contratos é válida (I ZR 113/20). Em Espanha, 
desde dezembro de 2013, que existe um Anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales, que 
introduz uma certa liberalização no mercado dos serviços, incluindo os serviços jurídicos, embora, 
desde 2015, a sua tramitação se encontre parada. Pode ser consultada online em: https://www.abogacia.
es/wp-content/uploads/2013/05/anteproyecto-ley-servicios.pdf. 
4 Um estudo muito interessante a respeito é o que desenvolve José Ignacio Solar Cayón, La inteligencia 
artificial jurídica. El impacto de la innovación tecnológica en la práctica del Derecho y el mercado de servicios 
jurídicos (Cizur Menor: Aranzadi Thomson Reuters 2019), 60 ss.
5 Marta del Moral Otero, “Legal Tech en pequeños y medianos despachos”, in Legal Tech. La transformación 
digital de la abogacía, dir. Moisés Barrio Andrés (Madrid: Wolters Kluwer, La Ley, 2019), 407-417.
6 Como amostra, a Legal Services Act (Reino Unido e Gales) estabelece, na sua Parte I, sec. 1 (1) (d) como 
um dos objetivos da regulação “a promoção e a proteção dos consumidores”. Por seu lado, o Anteproyecto 
de Ley de servicios y colegios profesionales prevê, no artigo 1.º, n.º 2, que os poderes públicos velarão 
pela proteção dos consumidores e utilizadores por referência à incidência que pode ter a prestação de 
serviços profissionais nos seus direitos. Os artigos 50.º a 53.º tratam a qualidade do serviço e a proteção 
dos consumidores e utilizadores atendendo, primeiro, à necessidade de os informar adequadamente dos 
serviços e, segundo, a criação de esquemas de certificação dos serviços que se prestam através de novas 
empresas que se constituam. Para além disso, insiste que os conflitos decorrentes da prestação destes 
serviços se devam resolver extrajudicialmente. Por seu lado, a norma alemã já deixa clara a sua intenção 
desde o mesmo título atendendo à modificação de diferentes normas que afetam os serviços jurídicos, se 
bem que, na minha opinião, tenha mais de intenção do que de proteção efetiva para o consumidor ou 
utilizador (Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt).
7 O florescimento destas novas estruturas, que oferecem serviços e produtos jurídicos, tem conduzido à sua 
intromissão no setor jurídico e à ausência de uma regulamentação clara que lhes permita o exercício da sua 
atividade. Quanto a isto, em relação aos EUA, Raymond H. Brescia, Walter McCarthy, Ashley McDonald, 
Kellan Potts e Cassabdra Rivais, “Embracing Disruption: How Technological Change in the Delivery of 
Legal Services Can Improve Access to Justice”, Albany Law Review, v. 78, no. 2 (2014): 580-586. Para 
a Alemanha, o primeiro projeto de ley (Gesetzentwurf zur Modernisierung des Rechtsdienstleistungsrechts, 
BT-Drs. 19/9527) apresentou-se como resposta à polémica emergente da decisão do LG Berlin (Urt. v. 
24-1-2019 – 67, 277/78, BeckRS 2019, 382) que considerou que o portal de internet “wenigermiete.de” 
(LexFox GmbH), com o seu modelo de negócio “Mietpreisbremse” (contenção de renda) não poderia 
oferecer os seus serviços obtendo a licença própria das Inkassodienstleister (entidades de cobrança), coisa 
que agora se admite com a lei vigente. 
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II. LegalTech e LawTech
A expressão LegalTech – e o que esta representa – é já de uso corrente entre 

os juristas, em particular, entre os advogados.8 Trata de descrever a aplicação das 
novas tecnologias à prestação de serviços jurídicos por advogados, concretamente 
face a determinadas tarefas que são desempenhadas por advogados; ainda que a sua 
aplicação, no âmbito da justiça, já seja uma realidade.9 Os operadores do Direito já 
se auxiliam, desde há algum tempo, de programas de computador que facilitam o 
exercício da sua profissão, contando com bases de dados cada vez mais sofisticadas e 
com comunicações eletrónicas que se realizam através de smartphones (por exemplo, 
WhatsApp ou correio eletrónico). Não é desconhecida, para eles, esta tecnologia. 

Agora trata-se de ir mais além, incorporando tecnologia de alto nível na sua 
atuação quotidiana. As diferentes técnicas e sistemas que se inserem na expressão 
“inteligência artificial”10 não vão apenas facilitar o trabalho do advogado numa 
espécie de colaboração homem-máquina, mas vai-se desenvolver – e já se desenvolve 
– a consecução de trabalhos de forma autónoma, trabalhos para os quais, até ao 
momento, ainda se precisava de intervenção humana,11 como seriam, entre outros 
possíveis cenários, a análise de casos (por exemplo, através do e-discovery, do Big 
Data analytics), a redação de um documento jurídico como uma petição inicial, a 
redação automatizada de contratos ou a utilização de robôs “jurídicos” que fornecem 
informação jurídica aos clientes. Está-se a trabalhar em modelos computacionais, 
em relação ao silogismo jurídico, que permitem a extração de argumentos jurídicos 
diretamente dos materiais legais (normas, sentenças, artigos científicos…) para que se 
possam prever desfechos judiciais, responder a questões jurídica complexas ou tomar 
decisões com relevância jurídica.12 

8 Assim o atestam diversas publicações – tanto online como em papel – que citarei ao longo do trabalho, 
como o Relatório “Abogacía Futura 2020: áreas de negocio emergente: identificar oportunidades” do 
Consejo General de la Abogacía Española, publicado pela Wolters Kluwer, pode ser consultado online: 
https://www.abogacia.es/2019/05/10/informe-abogacia-futura-2020-areas-de-negocio-emergente-
identificar-oportunidades/.
9 Jordi Nieva Fenoll, Inteligencia artificial y proceso judicial (Madrid, Barcelona: Marcial Pons, 2018), 
in totum; Daniel Ben-Ari, Yael Frish, Adam Lazovski, Uriel Eldan e Dov Greenbaum, “Artificial 
Intelligence in the practice of law: An analysis and proof of concept experiment”, Richmond Journal of 
Law & Technology, v. 23, no. 2 (2017): 35. Mais recentemente, cabe equacionar o estudo de S. Barona 
Vilar, Algoritmización del Derecho y de la Justicia. De la inteligencia artificial a la Smart Justice (Valencia: 
Tirant Lo Blanch, 2021), 344 ss.
10 Parte-se da definição dada pelo Grupo de Peritos de Alto Nível para o estudo da Inteligência Artificial, 
no âmbito da União Europeia, AIHLEG, “A definition of AI: Main capabilities and disciplines”, de 8 
de abril de 2019, que pode ser consultado online: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines. Segundo esta definição 
“Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems designed by humans that, 
given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through data 
acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing 
the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal. AI 
systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behaviour by 
analysing how the environment is affected by their previous actions. As a scientific discipline, AI includes several 
approaches and techniques, such as machine learning (of which deep learning and reinforcement learning are 
specific examples), machine reasoning (which includes planning, scheduling, knowledge representation and 
reasoning, search, and optimization), and robotics (which includes control, perception, sensors and actuators, 
as well as the integration of all other techniques into cyber-physical system”.
11 Jens Wagner, Legal Tech und Legal Robots. Der Wandel im Rechtsmarkt durch neue Technologien 
und künstliche Intelligenz (Wiesbaden: Springer, 2018), 2-4; Moisés Barrio Andrés, “Legal Tech y la 
transformación del sector legal”, in Legal Tech. La transformación digital de la abogacía, dir. Moisés 
Barrio Andrés (Madrid: Wolters Kluwer, La Ley, 2019), 37-66.  
12 A este respeito, deve citar-se a excelente monografia de Kevin Ashley, Artificial Intelligence and Legal 
Analytics (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 10 ss. Nestas questões, já nos pronunciamos 
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Com base na classificação proposta por Solar Cayón, podem-se agrupar as 
diferentes tarefas nas quais a atividade jurídica está a começar a automatizar-se graças 
a ferramentas de inteligência artificial,13 como as seguintes: i) investigação jurídica em 
relação a tarefas de busca, seleção e análise de informação jurídica; ii) cumprimento 
normativo (compliance); iii) tarefas de auditoria jurídica ou legal (due diligence); iv) 
análise preditiva perspetivando a conduta dos juízes e dos tribunais de forma a verificar 
melhor o êxito ou o insucesso inerente à propositura de uma ação; v) e-discovery ou 
a seleção de material probatório; vi) elaboração automática de documentos legais 
personalizados através de aplicações e vii) resolução de litígios em linha, conhecidas 
como ODR.

As ferramentas “inteligentes” chegaram para ficar, permitindo que os advogados 
se dediquem ao trabalho intelectual complexo que, atualmente, as máquinas 
inteligentes não podem, contudo, desempenhar.14

As ferramentas criadas principalmente por empresas tecnológicas,15 
essencialmente start-ups16 – naquelas em que podem trabalhar especialistas em ciências 
da computação e juristas –, frequentemente aplicam-se nas relações B2B, ou seja, 
são desenvolvidas para advogados e para os seus escritórios. Sem embargo, cada vez 
mais estas ferramentas se encontram disponíveis ao consumidor ou ao utilizador final 
que pode, desta forma, aceder a determinados serviços jurídicos como, por exemplo, 
revisão de contratos, elaboração, por si mesmo, de escritos com informação jurídica, 
redação de reclamações a companhias aéreas, chatbots, entre outros, sem necessidade, 
sempre e em todo o caso, de um advogado.17 

em Susana Navas Navarro (dir.), Inteligencia artificial, tecnología, derecho (Valencia: Tirant Lo Blanch, 
2017), 24 ss.
13 José Ignacio Solar Cayón, La inteligencia artificial jurídica, 92-93; Qian Hongdao, Sughra Bibi, Asif 
Khan, Lorenzo Ardito e Muhammad Bilawal Khaskheli, “Legal technologies in action: the future of 
the legal market in light of disruptive innovations”, Sustainability, v. 11, no 4 (2019): 1015.
14 Paula Fuentes Bueso, “La revolución en la forma de concebir el empleo en el sector legal” in Legal Tech. 
La transformación digital de la abogacía, dir. Moisés Barrio Andrés (Madrid: Wolters Kluwer, La Ley, 
2019), 199-229. De todo o modo, já existem empresas que oferecem sistemas inteligentes de diagnósticos 
realmente sofisticados capazes de atender questões jurídicas complexas e multijurisdicionais. As empresas 
Allen & Overy (www.alenovery.com/online-services) e Neota Logic (www.neotalogic.com) são duas das 
firmas internacionais que implementaram sistemas inteligentes que são capazes de desenvolver-se com 
normativas e raciocínios complexos. 
15 Ainda que não somente tecnológicas, também se encontram no mercado outro tipo de empresas, 
entidades ou estruturas que oferecem serviços jurídicos agrupadas sob a denominação NewLaw como 
contraponto ao BigLaw, que vem representado pelas tradicionais sociedades de advogados [Georges 
Beaton, New Law New Rules, (Melbourne: Georges Beaton, 2013)]. Um exemplo são Tesco e Wal-Mart, 
cadeias de supermercados que obtiveram licenciamento para operar no mercado de serviços jurídicos, 
aproveitando a base ampla de clientes consumidores, a maioria “consumidores fidelizados”, que possuem.
16 No sector legal está-se a verificar um fenómeno similar ao que se vive no setor da banca e das finanças; 
mais conhecido como “FinTech”. Um índice das empresas dedicadas ao LegalTech é elaborado pelo 
Stanford Center for Legal Informatics (CodeX LegalTech Index, http://tech-index.law.stanford.edu/), o qual 
estabelece uma lista de empresas em função das atividades a que se dedicam: marketplace, document 
automation, practice management, Legal research, Legal education, online dispute resolution, e-discovery, 
analytics, compliance. Similar a este índice encontramos o LegalTechnology Compass Europe, estabelecido 
pela associação alemã de empresas jurídicas na internet (http://www.legaltech-compass.com/). No 
Reino Unido, o mapa de legal start-up reflete-se no Legal Geek Start-up Map (http://www.legalgeek.
co/startup-map/) e, em Espanha, deve citar-se a Legaltechies, sítio web no qual se dá conta das start-ups 
legal-tecnológicas que, até ao dia de hoje, se constituíram com êxito (https://legaltechies.es/2019/07/16/
cuanto-y-quien-invierte-en-legaltech-espanola/).  Cfr. Daniel W. Linna, Jr., “What we know and need to 
know about legal startups”, South Carolina Law Review, v. 67 (2016): 389. 
17 Judith Bennett, Tim Miller, Julian Webb, Rachelle Bosua, Adam Lodders e Scott Chamberlain, 
“Current State of Automated Legal Advice Tools”, Discussion Paper, The University of Melbourne, abril 
de 2018, 22 ss.
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Assim, apesar de, inicialmente, todo este conjunto de ferramentas tecnológicas 
– aquelas de que o cliente se pode servir diretamente – ter sido agrupado dentro da 
terminologia LegalTech,18 o certo é que recentemente se começou a denominar com a 
expressão LawTech, com a clara intenção de as diferenciar das ferramentas dirigidas aos 
escritórios de advogados.19 Entre as duas expressões, LegalTech e LawTech, a primeira 
está claramente a ganhar a batalha para se referir aos sistemas de inteligência artificial 
aplicados ao mundo do direito por parte dos advogados,20 independentemente de ser 
B2B ou B2C, e por parte do poder judiciário.21 Neste trabalho, de forma a promover 
a clareza expositiva, vou referir-me a ferramentas de LegalTech relativamente àquelas 
aplicadas na relação com o consumidor, onde este não é propriamente um “cliente”,22 
mas onde é um utilizador (atual ou potencial) de serviços jurídicos automatizados, 
em virtude dos quais lhe é oferecida informação jurídica em vez de assessoria legal por 
um preço reduzido ou, até, de forma gratuita. Estes serviços jurídicos automatizados 
compreendem, segundo o caso, serviços e conteúdos digitais. É precisamente o baixo 
custo o que determina que o consumidor opte por esta prestação de serviços jurídicos 
em linha sendo o elemento digital preponderante na decisão de os contratar. Aliás, se 
o serviço jurídico não é prestado online, aquele preferirá não aceder a qualquer serviço 
jurídico.23

Estes são consumidores que representam um “mercado latente”24 ou, 
inclusivamente, “inexistente”25 para o mercado de serviços jurídicos. São cidadãos 
que, por conta dos seus parcos recursos, não conseguem suportar os honorários de um 
advogado e não estão aptos a requerer apoio judiciário por carência económica pois a 
reclamação de baixas quantias não merece particular atenção ou não têm a formação 
básica essencial a requerer eles mesmos, por escrito, e a apresentar a sua demanda 
perante o órgão judicial competente como seria possível, por exemplo, no caso das 
denominadas small claims.26 Os serviços jurídicos prestados em linha, precisamente 
por empresas (que são uma alternativa ao tradicional escritório de advogados), 
representam, para estes sujeitos, uma opção especialmente atrativa pois facilita-lhes 

18 Com efeito, esta expressão, por si imprecisa, parece compreender qualquer tecnologia aplicada ao 
âmbito do direito, Wolfgang Beck, “Legal Tech und Künstliche Intelligenz”, DÖV (2019): 648.
19 M.-M. Bues e E. Matthaei, “Legaltech on the rise: Technology changes legal work behaviours, but 
does not replace its profession”, in Liquid Legal (Cham: Springer, 2017), 89-109.
20 E. Salmerón-Manzano, “Legaltech and Lawtech: global perspectives, challenges, and opportunities”, 
Laws, v. 10, no. 2 (2021): 24.
21 Ch. Engelmann, N. Brunotte, H. Lütkens, “Regulierung von Legal Tech durch die KIVerordnung”, 
RDi, (2021): 317 ss.
22 O “cliente” seria aquela pessoa (física ou jurídica) que solicita um serviço jurídico determinado a um 
especialista sobre o tema objeto do serviço, ou seja, a quem solicita um serviço jurídico “personalizado” 
(assessoria, que se ocupe da gestão de um determinado assunto, etc.).
23 No estudo realizado no Reino Unido, entre 2011 e 2013, no qual havia um painel formado 
por consumidores ao lado de outro formado por especialistas (profissionais e académicos) acerca 
do mercado jurídico e, em concreto, sobre o mercado da educação jurídica, releva-se, a partir das 
diferentes entrevistas e diligências realizadas, que a conexão entre acessibilidade, tecnologia e custo-
benefício determina que os consumidores optem claramente pela prestação de serviços online para 
as reclamações de consumo de baixo custo (LETR, “Setting Standards: The future of legal services 
education and training regulation in England and Wales”, Report of the Legal Education and Training 
Review, junho de 2013, 99).
24 Richard Susskind e Daniel Susskind, El futuro de las profesiones, 127.
25 José Ignacio Solar Cayón, La inteligencia artificial jurídica, 99.
26 Como se sabe, estas reclamações podem chegar a uma quantia máxima de 5000 euros, se se quer 
iniciar o processo europeu que foi estabelecido pelo Regulamento (CE) no. 861/2007, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, que estabelece um processo europeu de ações de 
pequeno montante (DOUE L 199, 31.7.2007). 
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o acesso à justiça a um custo baixo.27 Assim, proporcionam diretamente serviços 
jurídicos autonomizados ou o acesso a serviços jurídicos na nuvem onde encontram 
as aplicações necessárias para que o consumidor possa levar a cabo, ele mesmo ou 
com a ajuda de um assistente virtual, tarefas que até agora eram desempenhadas por 
juristas. 

III. Da assessoria personalizada à prestação de informação. Do 
“serviço jurídico” ao “produto jurídico”

O especialista humano a quem se solicita um conselho de forma presencial está 
a dar lugar a que os consumidores busquem essa informação diretamente na internet. 
Inclusivamente, que procurem um profissional diretamente na rede e o selecionem 
em função das opiniões que outros consumidores tenham deixado, em determinadas 
plataformas, sobre ele e sobre o serviço que tenha oferecido. Existem comparadores 
de honorários entre advogados e leilões invertidos através dos quais se contrata aquele 
profissional que oferece o preço mais baixo pelo serviço jurídico que o consumidor 
procura e solicita. Ademais, existe toda uma panóplia de ferramentas tecnológicas 
que permitem que o consumidor faça, por si mesmo (do-it-yourself), tarefas que, até 
agora, contratava a um jurista. São soluções rápidas, à distância de um clique, fáceis 
e exequíveis de um ponto de vista económico. Muitas delas, por conta do sistema 
de reputação em linha estabelecido, também geram no consumidor a confiança 
suficiente para que o seu uso se afigure fiável.  

Esta digitalização da profissão jurídica permite que o conhecimento prático surja 
no âmbito de um processo análogo ao da produção em massa, mas correspondendo 
às necessidades específicas do consumidor. É o que se convencionou chamar de 
“personalização massiva”.28 Não se trata, por exemplo, de imprimir um documento 
padronizado no qual o consumidor apenas insere os seus dados pessoais; trata-se de 
oferecer sistemas de montagem informática de documentos nos quais, através de uma 
série de perguntas e respostas do utilizador, se fazem modificações no documento, se 
eliminam cláusulas, se introduzem outras, gerando-se um documento em função das 
necessidades pessoais do utilizador em questão.  

A emergência das máquinas, cada vez mais capazes para gerir e aplicar o 
conhecimento técnico-jurídico, conduz a que a prestação humana de serviços 
de assessoria jurídica se converta na prestação de informação jurídica na qual um 
advogado tradicional não participa diretamente. Isto supõe que o conhecimento 
prático acabe por se “acomodar”, de forma que tarefas rotineiras podem converter-se 
em práticas padronizadas, que podem ser executadas por uma pessoa não qualificada, 
um leigo em direito, desde que munido das ferramentas tecnológicas adequadas.29 O 
mesmo sucede com as plataformas de intermediação entre advogados e clientes, nas 
quais a economia colaborativa determina que serviços que antes não eram negociáveis, 
acabem por sê-lo e se convertam em mais uma commodity. Isto abre o mercado à 
prestação de serviços jurídicos em linha a um custo muito baixo ou gratuito, o que 
claramente incide nos honorários que um advogado tradicional poderia solicitar ao 

27 Neste sentido pode citar-se o Relatório realizado a pedido da American Bar Association, no qual se 
revê o estado da profissão jurídica e o mercado dos serviços jurídicos, relevando-se, especialmente, 
na primeira parte do estudo, as dificuldades no acesso à justiça que, nos EUA, têm determinadas 
coletividades (“Report on the Future of Legal Services in the United States”, ABA Commission on the 
Future of Legal Services, 2016, 10-19).
28 Richard Susskind e Daniel Susskind, El futuro de las profesiones, 129.
29 Richard Susskind e Daniel Susskind, El futuro de las profesiones, 192-193.
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seu cliente, na medida em que deve mudar a forma de cobrar os seus serviços:30 em 
vez da cobrança tradicional por horas, propõem-se preços fixos para determinado 
tipo de serviços ou oferecem-se taxas fixas.31 Devem pautar-se pela máxima “mais por 
menos”.32

Por outro lado, a informação jurídica fornecida é um “produto de consumo” que 
é o resultado de se ter digitalizado o “conhecimento prático”. Converteu-se num “bem 
de informação”, num “produto de consumo” que reúne três características: primeira, 
é um produto não concorrente (producto no-rival) pois não desaparece – não se desgasta 
– já que, se usa para resolver um problema, outrem pode utilizá-lo depois de nós 
próprios o termos usado; segunda, é um produto não excludente (producto no-excluible), 
ou seja, não se pode excluir a possibilidade de outras pessoas o utilizarem, sobretudo, 
sem pagarem nada em troca; terceira, a utilização e a reutilização (uso y re-uso) deste 
conhecimento pode gerar, por sua vez, mais e novo conhecimento.33 O advogado não 
dá apenas resposta a questões legais – o que pode fazer, na atualidade, uma máquina 
– sem que vá mais além, tendo especialmente em conta os interesses do seu cliente, 
ponderando e ajuizando todos os elementos do assunto em apreço. Precisamente, a 
linha delimitadora entre a assessoria e a prestação de informação é traçada no facto de 
o primeiro supor a aplicação de conhecimento jurídico às circunstâncias específicas 
de cada caso, ou seja, a assessoria implica uma “individualização”34 que, na mera 
transmissão de informação, está ausente.

Nesta linha de pensamento, acabam por se converter determinadas tarefas 
jurídicas naquelas que se pode decompor a prestação de um serviço jurídico em 
“produtos” que “se vendem” a baixo custo ao consumidor. Desta forma, dentro 
das diferentes tarefas em que se pode decompor o serviço jurídico, algumas delas 
continuarão a classificar-se como “serviços”, enquanto outras melhor se classificarão 
com a denominação de “bem” na medida em que se terão “comodificado”. Assim, a 
nomenclatura legal “serviço” deveria reservar-se àquela tarefa para a qual é necessária, 
pelo menos por um momento, a intervenção humana (usualmente, do advogado); 
enquanto aquelas que se geram através de máquinas inteligentes não deveriam ser 
propriamente qualificadas como serviços, mas sim como “produtos”. 

A prestação de um serviço caracteriza-se pelo caráter personalizadíssimo baseado 
na confiança em quem o presta, por se fundar nas suas qualidades profissionais, não 
resultando indiferente ao beneficiário do serviço quem é que o presta. Tenha-se, aliás, 
presente que me estou a referir a serviços profissionais, portanto, que requerem uma 
determinada qualificação e, muitas vezes, uma elevada qualificação e especialização. 
Não nos referimos a trabalhos não qualificados, aos quais poderia ser indiferente a 
pessoa do prestador. Pelo contrário, o serviço convertido em “produto” não se centra 
na figura daquele último, mas sim na pessoa do credor. Trata-se de um serviço / 
produto padronizado, elaborado massivamente que se personaliza em função do 
interesse do cliente consumidor. O epicentro passa a ser este último, sendo indiferente 
quem realiza a prestação. Entendendo desta maneira a utilização da terminologia 

30 Richard Susskind e Daniel Susskind, El futuro de las profesiones, 202-204.
31 Cfr. o Relatório citado “Setting Standards: The future of legal services education and training 
regulation in England and Wales”, 4. Do mesmo modo, cfr. José Ignacio Solar Cayón, La inteligencia 
artificial jurídica, 66-68.
32 Qian Hongdao et al., “Legal technologies in action”, 1015.
33 Richard Susskind e Daniel Susskind, El futuro de las profesiones, 188-189.
34 Juan Ignacio Solar Cayón, La inteligencia artificial jurídica, 257; Benjamin Alarie, Anthony Niblett 
e Albert H. Yoon, “How artificial intelligence will affect the practice of law”, University of Toronto Law 
Journal, v. 68, Supplement 1 (2018): 120-122.
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“serviço”, esta resta completamente esvaída de sentido nestes casos. Afinal, está mais 
próxima do fornecimento de bens que, contudo, se irão produzir do que do serviço 
em si mesmo.

Na prática, muitas das empresas LegalTech que usam ferramentas LawTech para 
gerar “bens de informação jurídica”, oferecem serviços jurídicos nos quais intervêm 
pessoas (advogados) como, por exemplo, a representação numa negociação ou em 
juízo.35 Desta forma, oferecem ao consumidor um “pacote” que contém diferentes 
elementos, dos quais alguns são “produtos”, outros são “serviços” propriamente ditos. 
Esse “pacote” representa um contrato atípico, que pode ser misto ou coligado, que 
compreende prestações que se subsumem a diversos tipos contratuais. Neste sentido, 
aduz-se uma particularidade: é que esse “produto” – que é o “bem de informação 
jurídica” – produz-se em formato digital, ou seja, é conteúdo digital o qual, em alguns 
casos, vem precedido do fornecimento de um serviço digital. 

IV. Ferramentas tecnológicas ao alcance dos consumidores e 
utilizadores

Apresentarei algumas das ferramentas legais que já existem no “ecossistema 
legal”,36 às quais os consumidores utilizadores finais podem aceder diretamente, 
começando a ser realidade um adágio semelhante àquele que é conhecido no mundo 
das finanças (“precisa-se de serviços bancários, mas não de bancos”), ou seja, “precisam-se 
de serviços jurídicos, mas nem sempre de advogados”.  

Qualquer estudo que analise a tecnologia inteligente aplicada ao âmbito 
jurídico menciona uma miríade de aplicações e ferramentas às quais o consumidor 
pode ter diretamente acesso,37 através do seu PC, tablet ou smartphone,38 para, por 
exemplo, rever o seu contrato de arrendamento, redigir, de forma automatizada, um 
documento a reclamar o pagamento de uma quantia de dinheiro de uma companhia 
aérea, deixando-se assessorar por um robô, interagindo com um assistente virtual ou 
dirigindo-se a uma plataforma através da qual poderá contactar com um advogado 
especialista numa matéria concreta. Vou, portanto, abordar cinco pressupostos de 
forma mais aprofundada na continuação do presente texto. No entanto, ainda que os 
apresente como ferramentas LawTech independentes, a realidade é que, na prática, se 
combinam dando lugar a “produtos jurídicos” para o utilizador final (isto é, redação 
de documentos, assessoria, intermediação, etc...). Assim, o processo automatizado de 
reclamação de quantidades pode ser precedido de um chatbot com o qual o utilizador 
final interage, sendo este informado dos seus direitos. 

Os robôs legais, que processam uma quantidade enorme de dados, e que podem 
conduzir predições e, a partir delas, emitir um juízo e, inclusivamente, tomar uma 

35 Este é o caso da plataforma norte-americana Avvo (www.avvo.com), à qual se pode aceder para realizar 
uma consulta ou participar num fórum quando o utilizador tenha um problema. A resposta é dada 
online por um dos advogados que participam na plataforma (mais de 175.000) ou extraída pelo sistema 
da informação que armazena a partir dos milhões de respostas e perguntas que se formularam. A partir 
daqui, pode já estabelecer-se com esse ou outro profissional uma relação contratual remunerada para 
que defensa os seus interesses pois a consulta da plataforma e a resposta oferecida são de caráter gratuito. 
Outra plataforma, com presença em Espanha, é a JustAnswer (www.justanswer.com) onde também se 
fazem perguntas e se dão respostas online, por especialistas, mediante remuneração.
36 María Jesús González-Espejo García, “El ecosistema Legal Tech en España” in Legal Tech. La 
transformación digital de la abogacía, dir. Moisés Barrio Andrés (Madrid: Wolters Kluwer, La Ley, 
2019), 345 ss.
37 De novo nos permitimos citar o estudo de Judith Bennett et al., Current State of Automated Legal, 22 ss.
38 Raymond H. Brescia et al., “Embracing Disruption”, 578-579.

http://www.avvo.com
http://www.justanswer.com
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decisão (como, no âmbito da medicina, acontece com o robô da IBM Watson), mas, 
na atualidade, apenas estão ao alcance de alguns escritórios de advogados (cfr. Ross 
Intelligence).39 Não são, portanto, ainda acessíveis aos cidadãos, o que não quer dizer 
que não o venham a ser no futuro.40

1. As plataformas de intermediação de serviços jurídicos
As plataformas de intermediação, na economia colaborativa, também chegaram à 

área da prática do Direito. Agora, os advogados e os seus escritórios já não são apenas 
conhecidos pelos seus sítios web, mas também por oferecerem os seus serviços sendo 
contactados pelos seus clientes, através destas plataformas. Funcionam como a Airbnb, 
a Uber ou a Peopleperhour. Para além de facilitar o contacto entre cliente e advogado, 
valorizam-no e pontuam-no, atribuem-lhe uma classificação, oferecendo uma base de 
escritórios muito ampla, fazendo um filtro em função de diversos critérios aplicáveis 
aos advogados como, por exemplo, a sua especialização e oferecendo toda a informação 
relacionada com horários, preços, tempo que demora a responder à mensagem enviada 
pelo cliente, etc... Mais: o consumidor pode aceder aos comentários que, sobre o jurista 
contactado, tenham sido deixados, na plataforma, por outros clientes.41

Nestas condições de uso deste serviço de intermediação estabelece-se que o serviço 
prestado não é de assessoria legal, mas apenas de disponibilização de informação jurídica 
sem que se gere, pelo ato de responder, em cada caso, a algumas perguntas formuladas 
pelos utilizadores em linha, nenhuma relação contratual advogado-cliente. 

A empresa que gere a plataforma é, geralmente, uma start-up tecnológica e 
não uma empresa dedicada a serviços jurídicos. Em Espanha, podemos identificar 
algumas plataformas para advogados como a Abogalista, elAbogado.com, tuAppbogado, 
Abogados365, etc... A nível global, entre outras, destacam-se a Rocket Lawyer, Anwalt.
de, FlatLaw, Legalzoom, Avvo, Got.Law.  

Nestas plataformas, a estrutura, como se sabe, é triangular (“two-sided market”)42 
já que se pautam pela pura intermediação; em alguns casos, podem receber uma 
remuneração pelo desempenho do seu serviço.43 Quando fixam condições na relação 
advogado-cliente, como os honorários ou o horário laboral, convertem-se em parte 
contratual perante o utilizador final e em empregador em relação ao advogado cujos 
serviços o primeiro contratou. Neste caso, pode-se aplicar a doutrina emanada pelo 
leading case na Europa, relativo a estas plataformas que ficou conhecido como o caso 
Uber vs. Associação Profissional Elite Taxis, e que deu origem ao acórdão do Tribunal de 
Justiça da União Europeia de 20 de dezembro de 2017,44 onde se considerou que a sua 
prestação se estende mais além do que a intermediação já que elas próprias prestam o 
serviço jurídico requerido pelo utilizador final.45

39 Jens Wagner, Legal Tech und Legal Robots, 31 ss.
40 Richard Susskind e Daniel Susskind, El futuro de las profesiones, 41-43.
41 Council of Bars e Law Societies of Europe, “CCBE Guide on Lawyer’s use of online legal platform”, acesso 
em 02.04.2022, www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/
DEON_Guides_recommendations/EN_DEON_20180629_CCBE-Guide-on-lawyers-use-of-online-
legal-platforms.pdf.
42 Jean-Charles Rochet e Jean Tirole, “Platform Competition in two-sided markets”, Journal of the 
European Economic Association, v. 1, no. 4 (2003): 990-1029; Mark Armstrong, “Competition in 
two-sided markets”, RAND Journal of Economics, v. 37, no. 3 (2006): 668-691. 
43 Seria o caso das “referral websites for lawyers” (Council of Bars e Law Societies of Europe, “CCBE 
Guide on Lawyer’s use of online legal platform”, 6).
44 Processo C-434/15.
45 A extensão desta doutrina a casos similares é proposta por Philipp Hacker, “UberPop, UberBlack, 
and the regulation of digital platforms after the Asociación Profesional Elite Taxi Judgment of the 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Guides_recommendation
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Guides_recommendation
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Guides_recommendation
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As propostas de regulamento sobre serviços digitais (Digital Services Act)46 e dos 
mercados digitais (Digital Markets Act)47 estabelecem toda uma série de obrigações 
para as plataformas de intermediação em linha que serão também aplicáveis àquelas 
que estamos a tratar. 

 
2. Ferramentas “do-it-yourself”. Elaboração de documentos jurídicos
Vários prestadores de serviços jurídicos permitem que o próprio consumidor 

descarregue determinadas ferramentas diretamente do seu sítio web ou desde um 
espaço na nuvem para que aquele elabore, ele mesmo ou, às vezes, com a ajuda de um 
assistente virtual, os seus próprios documentos, como um contrato de arrendamento, 
um contrato de compra e venda de um bem móvel ou um testamento.48 Esta aplicação 
emprega um sistema especialista baseado numa árvore de decisões pois, através de uma 
série de perguntas e em função das respostas do utilizador, vai gerando o documento, 
aduzindo ou eliminando cláusulas, palavras, frases, a partir do modelo de contrato 
que tem. O programa é simples e fácil nas interações com o utilizador.49 Estes sistemas 
aplicam o processamento da linguagem natural e a tecnologia de machine learning e, 
apesar de ainda não substituírem a assessoria jurídica com intervenção humana, à 
medida que vão surgindo mais sofisticados, poderão chegar a determiná-la como 
desnecessária.  

3. Processamento massivo de casos idênticos. Small claims
Outro grupo de ferramentas LawTech, aquelas a que o utilizador final acede 

através do sítio web da empresa que as cria (frequentemente tecnológica), relaciona-se 
com as reclamações de “pequenos” montantes de dinheiro ou “small claims” quanto 
a, por exemplo, atrasos de voos, cancelamentos, bagagem perdida, coimas em parques 
públicos, atrasos nos comboios, etc...50 Nestes sítios web, o utilizador responde a uma 
série de perguntas, através de um chatbot, onde fornece informação sobre o seu caso, 
similar a tantas outras centenas e, mediante um processo automatizado, se redige 
um documento, assinado pelo utilizador, através do qual este autoriza a empresa a 
reclamar, em seu nome, o montante que se considera em dívida. A reclamação, ou 
seja, a obrigação jurídica será cumprida por advogados – os quais defenderão, perante 
os tribunais, o utilizador final –, caso não se chegue a um acordo, embora este seja 
o que se pretende em primeira linha. Para tanto, em adição à prestação do serviço 
jurídico, existe o “fornecimento de um conteúdo digital”, que é o documento ou os 
documentos que o próprio sistema gera para que o utilizador os assine, descarregue 
e os guarde.  

4. Dos assistentes virtuais e chatbots até ao Robô assessor
Tanto o assistente virtual como o “chatbot” consistem em sistemas artificiais que 

permitem, aos humanos, manter conversas “inteligentes” com robôs. Podem escutar, 

CJEU”, ERCL v. 14, no. 1 (2018): 80-96.
46 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um mercado único 
de serviços digitais (Regulamento Serviços Digitais) e que altera a Diretiva 2000/31/CE, Bruxelas, 
15.12.2020, COM(2020) 825 final.
47 COM(2020) 842 final.
48 Leticia López-Lapuente Gutiérrez e Ane Lamela Domínguez, “La automatización de contratos” 
in Legal Tech. La transformación digital de la abogacía, dir. Moisés Barrio Andrés (Madrid: Wolters 
Kluwer, La Ley, 2019), 234 ss.
49 Raymond H. Brescia et al., “Embracing Disruption”, 572-573.
50 Judith Bennett et al., Current State of Automated Legal Advice Tools, Anexo A.
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entender, raciocinar (chatbot cognitivo) e responder às perguntas que lhes sejam 
formuladas. Processam a linguagem natural e apenas funcionam com um sistema de 
inteligência artificial baseado em machine learning e em esquemas de decisão.51 No 
âmbito jurídico, podem desempenhar variadas funções: desde centros de atendimento 
ao cliente a gerir operações de uma empresa, passando pela assessoria legal. Com estes 
assistentes, o utilizador final pode interagir através de um sítio web, de uma aplicação 
instalada no smartphone ou conversar diretamente, comunicando-se por voz sem 
necessidade de escrever qualquer texto.   

Por outro lado, não é impensável que assistentes pessoais ao estilo de Alexa, 
por exemplo, mas que resolvam questões jurídicas apresentadas pelo consumidor, se 
tornem realidade em bens corpóreos, como sistemas de altifalante, que aquele pode 
comprar tanto numa loja física como online. É o caso do Chatbot RATIS, criado na 
Alemanha.52 

5. Desenho legal (Legal Design)
Mais um elemento que aponta nesta direção é a nova tendência de Legal Design, 

ou seja, de aplicar técnicas de desenho em interiores, na arquitetura, na moda, 
para produzir documentos jurídicos com o fim de, segundo parece, torná-los mais 
inteligíveis que, por exemplo, os contratos tradicionais “complexos”. De facto, o 
que sucede é que se substitui a “letra escrita” por “imagens”, o visual predomina 
sobre o escrito. A “apelatividade” e o “colorido” destes contratos considera-se “mais 
transparente” que a expressão escrita. As ferramentas para o Legal Design, assim como 
o produto gerado, são normalmente digitais.53 O desenho legal de contratos levanta 
inúmeras questões. Uma delas prende-se com a sua interpretação pois as normas 
hermenêuticas tradicionais dificilmente podem ajudar a encontrar o verdadeiro 
sentido ou finalidade pretendida. Ou se adotam ferramentas de outras disciplinas (por 
exemplo, da psicologia, da pedagogia e da educação)54 ou se devem criar novas normas 
que sirvam mais adequadamente a interpretação de vontades manifestadas mediante 
imagens (ou áudios) ou à determinação se uma cláusula do contrato “visual” é abusiva. 
Mesmo assim, é imaginável que se elaborem algoritmos que interpretem as imagens 
que representam o conteúdo do contrato. No entanto, a suposta transparência e o 
fácil entendimento que se pretende com o Legal Design acaba por conduzir à falta 
de transparência, i.e., à opacidade do sistema de inteligência artificial aplicado. Não 
deixa de ser paradoxal que na busca pela transparência se acabe perante a opacidade.

Esta técnica poder-se-ia estender ao desenho das normas jurídicas com o qual 
a visão extremamente simplista da realidade que esta técnica representa juntamente 
com a métrica e a personalização do produto, fruto do recurso às redes sociais, 
pode conduzir a um trabalho de engenharia social certamente preocupante.55 Sem 
embargo, no âmbito legal, constata-se que já existem alguns exemplos incipientes 
desta corrente de pensamento, como são as fichas FEIN e FiAE, ou os ícones que se 
usam para destacar o nível de risco dos produtos financeiros. Uma possível introdução 

51 Miguel Solano Gadea, “Chatbots”, in Legal Tech. La transformación digital de la abogacía, dir. Moisés 
Barrio Andrés (Madrid: Wolters Kluwer, La Ley, 2019), 153 ss.
52 Daniel Timmermann, Legal Tech-Anwendungen (Baden-Baden: Nomos Verlag, 2020), 150 ss.
53 Assim, LegalTechies oferece, no seu sítio web, ferramentas LawTech para que o próprio redija o seu contrato 
(https://legaltechies.es/2019/04/25/como-crear-un-contrato-para-influencers-en-legal-design-el-proceso/.
54 Colette R. Bruschwing, “Visual Law and Legal Design. Questions and tentative answers”, in 
Cybergovernance, ed. Eric Schweighofer et al. (Bern: Weblaw, 2021), 219-220.
55 S. Mau, The Metric Society (Cambridge: Polity Press, 2019), 99 ss.

https://legaltechies.es/2019/04/25/como-crear-un-contrato-para-influencers-en-legal-design-el-proces
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do desenho que se aborda, no ordenamento jurídico, pode retirar-se do artigo 12.º, 
n.ºs 1 e 7 do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)56 que se referem 
à transparência, comunicação e informação dos direitos do afetado pelo tratamento 
de dados pessoais. De facto, o artigo 12.º, n.º 1 adverte, entre outras questões, que: 
“[a]s informações são prestadas por escrito ou por outros meios, incluindo, se for caso 
disso, por meios eletrónicos”. E o artigo 12.º, n.º 7 indica que: “[a]s informações a 
fornecer pelos titulares dos dados nos termos dos artigos 13.º e 14.º podem ser dadas em 
combinação com ícones normalizados a fim de dar, de uma forma facilmente visível, 
inteligível e claramente legível, uma perspetiva geral significativa do tratamento previsto. 
Se forem apresentados por via eletrónica, os ícones devem ser de leitura automática”. Estas 
normas permitiriam aplicar o design thinking e, mais concretamente, o visual design57 
da informação que se deve prestar aos particulares independentemente da fonte deste 
dever ser a lei ou o contrato.

Assim, como se adiantava anteriormente, o (novo) desenho dos contratos pode 
suscitar questões importantes, se se olha a partir da perspetiva daquelas pessoas com 
uma determinada incapacidade, o mesmo pode cumprir uma função relevante de 
forma que as pessoas possam ser informadas, possam entender essa informação e 
possam prestar um consentimento informado relativo à matéria em tratamento. O 
apoio de qualquer outro tipo que repute ser preciso para a pessoa com incapacidade 
poderia ter um determinado desenho do documento no qual se plasmasse a informação 
concreta. Por outro lado, esse desenho poderia chegar a converter-se em “universal”. 
É a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova 
Iorque a 13 de dezembro de 2006 que define o desenho universal, no seu artigo 2.º, 
como o que “designa o desenho dos produtos, ambientes, programas e serviços a 
serem utilizados por todas as pessoas, na sua máxima extensão, sem a necessidade de 
adaptação ou desenho especializado”. A tal definição, que considero não ter alcance 
exaustivo, poderia aduzir-se o desenho dos documentos em que se presta informação 
com relevância jurídica. 

V. A proposta europeia de Regulamento sobre Inteligência 
Artificial e as ferramentas de LawTech

A Proposta de Regulamento sobre Inteligência Artificial, publicada no dia 21 de 
abril de 2021,58 foi objeto de revisão, o que resultou em dois textos de compromisso: 
um publicado em 29 de novembro de 202159 e outro no dia 13 de janeiro de 2022.60 
Assim, existem já Draft Options: a de 2 de março de 202261 e a de 3 de março de 

56 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 
relativo à proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à libre 
circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados), JOUE L 119, de 4.5.2016. Abreviado como RGPD.
57 C. R. Bruschwing, “Humanoid robots for contract visualisation”, UNIO – EU Law Journal, v. 6, 
no. 1 (2020): 142-160.
58 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised 
rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative 
Acts, COM(2021) 206 final.
59 Proposta de compromisso do regulamento sobre a inteligencia artificial, tornada pública a 29 de 
novembro de 2021 – Presidency compromise text [Interinstitutional File: 2021/0106(COD)].
60 Interinstitutional File: 2021/0106(COD).
61 Draft Opinion on the Committee on Legal Affairs, on the proposal for a regulation of the European 
Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial 
Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts [COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 
2021/0106(COD)], 2.3.2022. Autor: Axel Voss.
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2022.62 Esta Proposta de Regulamento conduz à necessidade de equacionar de que 
forma a mesma poderá afetar a autonomização dos serviços jurídicos e, em concreto, 
as ferramentas LawTech destinadas ao utilizador final, ou seja, as ferramentas B2C. 

Desde logo, deve mencionar-se a definição de “inteligência artificial” que a 
Proposta de compromisso de 29 de novembro de 2021 modificou de forma a reduzir 
o seu âmbito. Em particular, excluiu os sistemas de software mais tradicionais e a 
programação.63 Ainda assim, de acordo com a lista de técnicas e abordagens do Anexo 
I que se compreendem dentro do seu conceito, um amplo espetro de aplicações 
LawTech continuam a estar abrangidas. Afinal, o recente parecer de Axel Voss, de 
2 de março de 2022, apoiado pelo parecer da Comissão da Indústria, Investigação 
e Energia, de 2 de março de 2022, reduziu, todavia, mais o âmbito de aplicação, 
centrando-o naqueles sistemas que necessitam de dados para o seu funcionamento, ou 
seja, que assentam em técnicas de machine e deep learning. Neste sentido, eliminaram-
se as secções do Anexo I e manteve-se o primeiro tópico.64 A maioria de ferramentas 
LawTech baseiam-se nessas técnicas. 

A Proposta aborda, em primeiro lugar, toda uma série de práticas que considera 
proibidas (artigo 5.º, n.º 1) ao visar distorcer o comportamento de uma pessoa de 
forma a causar-lhe um dano físico ou psicológico ou a outra pessoa [alínea a)], explorar 
vulnerabilidades de grupos específicos em razão da idade ou da incapacidade ou pela 
sua situação social ou económica com a finalidade de distorcer o seu comportamento, 
provocando, a uma pessoa que pertence a esse grupo ou a outro, um dano físico ou 
psíquico [alínea b)] ou o social scoring pelas autoridades públicas e pelos particulares 
[alínea c)]. Neste excerto, o texto de compromisso de 29 de novembro de 2021 
amplia o âmbito de aplicação inicial do artigo 5.º, que se referia exclusivamente às 
autoridades públicas, incluindo também os particulares. Definitivamente, trata-se de 
um impacto negativo na saúde, segurança e nos direitos fundamentais dos indivíduos. 

Das distintas ferramentas inteligentes aplicadas à prática jurídica, cujo 
destinatário é o utilizador final, parece que só aquelas que impliquem classificar ou 
avaliar as pessoas atribuindo-lhes uma pontuação ou para o estabelecimento de perfis 
são práticas que deveriam considerar-se proibidas,65 caso originem os danos referidos. 

Ademais, há outras normas que são aplicáveis, como o RGPD e a legislação 
relativa a práticas comerciais desleais.66 Por outro lado, a futura legislação Digital 
Markets Act (DMA)67 estabelece limitações e proibições em relação às plataformas 
de intermediação que travaram a recombinação de dados procedentes de diferentes 
fontes. Isto provocará indiretamente a diminuição, senão mesmo a supressão, dos 
perfis e do envio de publicidade comportamental em linha. 

62 Draft Opinion of the Committee on Industry, Research and Energy, PA\1250560EN.docx.
63 Considerando n.º 6 da Proposta de compromisso do regulamento sobre a inteligencia artificial, 
tornada pública a 29 de novembro de 2021 – Presidency compromise text.
64 Esta mesma linha é seguida pelo Comité da indústria, da investigação e da energia no seu parecer 
emitido. Assim, o artigo 3.º, n.º 1 da Proposta de regulamento passaria a estar redigido da seguinte 
forma: ‘artificial intelligence system’ (AI system) means a machine-based system that can for a given set 
of human-defined objectives, make predictions, recommendations, or decisions influencing real or virtual 
environments; AI systems can be designed to operate with varying levels of autonomy and can be developed 
with one or more of the techniques and approaches listed in Annex I.
65 Ch. Engelmann et. al., “Regulierung von Legal Tech”, 321.
66 Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativa às 
práticas comerciais desleais das empreses face aos consumidores no mercado interno.
67 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair 
markets in the digital sector (Digital Markets Act), COM/2020/842 final.
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Por outro lado, poderiam considerar-se alguma das LawTech tools sistemas de 
inteligência artificial de “alto risco” (artigo 6.º)? A Proposta contempla, por um lado, 
os sistemas de inteligência artificial que são componentes de segurança de outros bens 
e, por outro lado, os sistemas de inteligência artificial em si mesmos considerados; 
também conhecidos como “stand-alone-AI systems”. O caso que estou a tratar 
corresponde ao último caso. 

Para que sejam considerados de “alto risco”, têm de cumprir três condições, 
segundo o artigo 6.º, na versão dada a 2 de março de 2022: 1) o sistema tem de 
estar coberto pela legislação que se pretende harmonizar com a nova proposta (“New 
Legislative Framework”, NLF),68 cuja concretização surge no Anexo II; 2) o sistema 
demanda a conformidade por um terceiro antes de se introduzir no mercado, de 
acordo com a legislação que se pretende harmonizar. Pois bem: da leitura do Anexo 
II da Proposta resulta que as ferramentas LawTech não se encontram compreendidas. 
Assim, de acordo com aquele, não poderiam considerar-se sistemas de alto risco; 
3) estes sistemas de alto risco devem aplicar-se em âmbitos determinados que se 
mencionam no Anexo III sempre que prossigam uma finalidade específica (intended 
use), e não aos de caráter geral, de acordo com a modificação introduzida no dia 29 
de novembro de 2021. É de se ter em conta que, juntamente com as ferramentas 
tecnológicas aplicáveis ao mundo da advocacia, existem outras que podem aplicar-se 
ao longo do processo judicial e que podem agrupar-se no âmbito da terminologia 
“e-Justice” ou “smart justice”.69

No âmbito mencionado em último lugar, o oitavo ponto diz respeito 
à “Administração da justiça e processos democráticos” e, dentro do mesmo, 
compreendem-se os “[s]istemas de IA concebidos para auxiliar uma autoridade judiciária 
na busca, na investigação e na interpretação de factos e do direito e na aplicação da lei a 
um conjunto específico de factos”. Portanto, as ferramentas inteligentes que se aplicam, 
atualmente, no âmbito da advocacia ficariam de fora do seu âmbito.

Não me parece que a área relativa à “administração da justiça e processos 
democráticos” possa interpretar-se num sentido tão amplo como aquele que compreende 
os “produtos jurídicos” automatizados que abordo.70 Sem prejuízo, seria desejável que 
se incluíssem neste âmbito, tendo em conta que muitas destas ferramentas usam a 
técnica de machine learning e o processamento de linguagem natural. Para tanto, são 
mantidas e alimentadas através de dados, o que pode conduzir a que se produzam 
out-puts tendenciosos que afetem os direitos fundamentais dos cidadãos (artigo 10.º 
da Proposta europeia).71 Este tipo de LawTech tools deveria considerar-se de “risco 
elevado”.   

68 O NLF compreende as seguintes normas: o Regulamento (CE) 765/2008, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 9 de julho de 2008, que establece os requisitos de acreditação e fiscalização do 
mercado relativos à comercialização de productos (JOUE L 218 de 13.8.2008), a Decisão 768/2008/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, relativa a um quadro comum para a 
comercialização de productos (JOUE L 218 de 13.8.2008) e o Regulamento 2019/1020, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019,  realtivo à fiscalização do mercado e à conformidade 
dos produtos e que altera a Diretiva 2004/42/CE e os Regulamentos 765/2008 e 305/2011 (JOUE L 
169, de 25.6.2019). 
69 R. Susskind, Online Courts and the Future of Justice (Oxford: Oxford University Press, 2019), 253 ss; 
S. Barona Vilar, Algoritmización del Derecho, 610 ss.
70 Em contrapartida, porém, deveria ampliar-se para também abranger os mecanismos alternativos de 
resolução de disputas em linha.
71 Esta disposição sofreu recentemente algunas alterações fruto do texto de compromisso tornado 
público a 13 de janeiro de 2022 [Interinstitutional File: 2021/0106(COD)].
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Sem sombra para dúvidas, aqueles sistemas de inteligência artificial que se 
começam a utilizar nos tribunais para, por exemplo, perante uma grande quantidade 
de casos, decidir quais merecem ser admitidos e quais não deverão sê-lo, para prever 
o risco de reincidência perante determinados delitos ou, até, para redigir a sentença 
devem ser qualificados como sendo de “risco elevado”. Nestes casos, se o sistema, que 
presumivelmente aplicará a técnica de machine learning, não se alimenta com dados de 
qualidade, poderá determinar, por exemplo, uma degenerescência do acesso à justiça 
a um determinado setor da população (distorcidos) ou que se emanem sentenças 
“injustas” (due process). Aqui, o impacto nos direitos fundamentais, tais como o direito 
a uma tutela jurisdicional efetiva, à presunção de inocência, o direito à defesa, o direito 
a um juiz imparcial e independente, entre outros, conduz à afirmação que este concreto 
tipo de sistemas deveria ser considerado de “risco elevado”72 ou, inclusivamente, prática 
proibida como seria o estabelecimento de perfis de risco da população reclusa. 

Assim, o que sucede quando existe incerteza se um sistema de inteligência artificial 
se aplica ou não em alguma das áreas referidas no Anexo III? Este poderia suceder com 
algumas LegalTech tools. A resposta é oferecida pela Comissão de Indústria, Investigação 
e Energia, no seu parecer de 3 de março de 2022. Com efeito, propõe-se introduzir, no 
artigo 6.º, n.º 2 da Proposta, um parágrafo em que se estabeleça que, nestes casos, basta 
que o fabricante do sistema indique que o seu uso pode afetar os direitos fundamentais 
de uma pessoa para que o sistema se considere de risco elevado e que se apliquem as 
normas correspondentes. 

Por outro lado, deve questionar-se se, no que diz respeito a ferramentas tecnológicas 
para os utilizadores finais, se pode aplicar, por um lado, o artigo 52.º da Proposta, no qual 
se estabelecem deveres de transparência a respeito de “certos” sistemas de inteligência 
artificial quando se relacionam com o utilizador final, isto é, com o consumidor. Neste 
caso, seriam consideradas ferramentas de “baixo risco”. A respeito destas, o fornecedor 
do serviço deve informar o utilizador final de que está a interagir com um sistema de 
inteligência artificial e não com uma pessoa, salvo se tal resulte óbvio das circunstâncias 
do caso. Por outro lado, em relação a sistemas de inteligência artificial que são de “baixo 
risco”, o artigo 69.º da Proposta pretende que se potencie a elaboração de códigos de 
conduta onde se estabeleça o cumprimento voluntário dos requisitos estabelecidos no 
Título III, Capítulo 2 da Proposta, ou seja, aqueles que devem ser observados por um 
sistema de inteligência artificial de “risco elevado”, tendo em conta a finalidade que se 
persegue ao introduzir no mercado esse sistema de baixo risco. Neste sentido, dever-se-
ia estabelecer um sistema de gestão de risco. Se o sistema usa machine learning, os data 
set devem reunir uma série de requisitos de qualidade, reconhecidos no artigo 10.º da 
Proposta, para que os dados sejam de “elevada qualidade”, de forma a que se reduza 
sensivelmente o número de erros e de tendências discriminatórias. A necessidade de se 
reduzirem os erros e as tendências discriminatórias na medida do possível – reconhecendo 
que a sua eliminação absoluta não é possível – aparece já nos textos de compromisso de 
29 de novembro de 2021 e de 13 de janeiro de 2022. Ademais, deverão documentar-
se as especificações técnicas (artigo 11.º), incorporar-se um mecanismo que registe os 
movimentos do sistema (artigo 12.º), conferir informação transparente aos utilizadores 
(artigo 13.º), que não sejam consumidores, mas que usam, sob a sua autoridade, o 
sistema (artigo 3.º, n.º 4), mediante supervisão humana (artigo 14.º) e observando as 
demandas de previsibilidade, robustez e cibersegurança (artigo 15.º). 

72 Ch. Engelmann et. al., “Regulierung von Legal Tech”, 318 ss; J. Nieva Fenoll, Inteligencia artificial, 
127 ss.
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Assim, tendo em mente algumas das ferramentas inteligentes referidas, parece que 
o cumprimento voluntário destes requisitos é certamente importante. 

Uma questão que a Proposta europeia não resolve prende-se com as situações de 
um sistema de IA (no nosso caso, uma ferramenta LawTech) que possua funcionalidades 
que seriam próprias de um sistema de “alto risco” juntamente com outras que são mais 
adequadas a um sistema de “baixo risco”. Ou seja, um sistema de IA misto: quais os 
requisitos aplicáveis? Prevalecem as normas relativas aos sistemas de risco elevado? 
Esperemos que estes e outros aspetos venham a receber resposta ao longo da tramitação 
legislativa.  

VI. Conclusão. Novos desafios para a advocacia do futuro
Deve destacar-se que a utilização de ferramentas LawTech, para prestar “informação 

jurídica” automatizada ao consumidor, reforça a sua proteção na medida em que amplos 
setores da população podem fazer valer os seus direitos a um custo próximo de zero, 
facilitando o acesso à justiça ou a outros mecanismos de resolução alternativa de litígios 
que, sem a existência de ferramentas “inteligentes”, não seria possível ou, sendo-o, 
determinaria um custo excessivo. Como manifestei no início deste texto, todo este 
processo de transformação está a conduzir a que, ainda que os “serviços jurídicos” sejam 
necessários, nem sempre o serão os advogados, na medida em que podem ser facultados 
por outros atores do mercado com a mesma ou maior qualidade e eficiência.73

O novo cenário da prática jurídica necessariamente deve ir acompanhando, mais 
cedo do que tarde, a liberalização do mercado jurídico para permitir que outros atores 
possam nele participar. Na sua vez, isto vai determinar a revisão do estatuto geral da 
advocacia e do seu código deontológico. 

Outro resultado desta transformação será o surgimento de novos trabalhos para os 
advogados que deverão ter formação em tecnologia ou para técnicos sensíveis ao direito. 
Será mais procurado o engenheiro com conhecimentos jurídicos (que representa as 
normas jurídicas através do código binário), o técnico jurídico (que cobre o hiato entre 
a prática jurídica e a administração da justiça e a tecnologia), o analista de processos 
legais (que separa os casos, as disputas em tarefas que podem automatizar-se, decidindo 
que prestador pode oferecer um melhor serviço em relação a cada uma delas), o gestor 
de projetos legais (que controla o processo de decomposição legal e outsourcing que 
tenha sido executado pelo analista de processos legais), o especialista de resolução 
alternativa de litígios em linha, o desenhador legal ou o analista de riscos legais do que o 
advogado tradicional. Por seu lado, os empregadores já não serão tanto os escritórios de 
advogados, mas as empresas tecnológicas, prestadores de know-how jurídico, outsourcers 
de processos legais, empresas de finanças globais e tantos outros.74 Uma futura lei de 
serviços e de ordens profissionais deveria ter em conta a digitalização dos serviços, na 
qual os serviços jurídicos, como se explicou, participam abertamente na atualidade. 
Não obstante, como passo prévio, a reforma dos planos de estudo das licenciaturas em 
Direito e da formação tendente ao exercício da Advocacia, visando a inclusão de novos 
conhecimentos (em tecnologia, gestão empresarial e em inovação), se reputa essencial. 

73 Rebeca L. Sandefur, “Access to What?”, Dædalus, the Journal of the American Academy of Arts & 
Sciences, v. 148, no. 1 (Winter, 2019): 49-55.
74 Susskind, R., Tomorrow’s Lawyers. An Introduction to Your Future (2a. ed., Oxford: Oxford University 
Press, 2017), 133 ss; “Abogacía Futura 2021: Prospectiva de negocio emergente”, Abogacía Española 
Consejo Geral, acesso em 02.04.2022, https://www.abogacia.es/publicaciones/informes/otros-
informes/abogacia-futura-2021-prospectiva-de-negocio-emergente/.
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