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cessão do uso da obra, sem a autorização prévia, por escrito, dos titulares do copyright, são 
consideradas proibidas.  

O procedimento de seleção de originais ajusta-se aos critérios específicos de investigação, no que 
se indica que as admissões dos trabalhos publicados respondem a critérios de qualidade 
equiparáveis aos exigidos pelas revistas científicas, nomeadamente avaliação doble-blind review 
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APRESENTAÇÃO 

Estudos de Direito e Desenvolvimento Tecnológico 

 

Desde o final dos anos 1970, a Organização das Nações Unidas tem 

promovido estudos e debates em torno da preocupação global na preservação 

do meio ambiente. Com esse Norte, em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento publicou o relatório “Nosso Futuro Comum”, no 

qual conceituou a ideia de “desenvolvimento sustentável” como sendo aquele 

que “procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades “. 

Promoveu-se, então, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida por 

“Rio-92”. Nela foi lançada a “Agenda 21”, compreendida como uma carta de 

intenções para promover, ao longo do século XXI, um novo padrão de 

desenvolvimento sustentável para todo o planeta. Em 2012, visando diagnosticar 

eventuais resultados dessas intenções ao longo de vinte anos, realizou-se a 

Conferência Rio+20, da qual resultou o documento denominado “O Futuro que 

Queremos”. Destacou-se, nesse momento, a importância de serem formuladas 

metas mais concretas para uma ação global que visasse o desenvolvimento 

sustentável. 

Assim, em 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU, 

pactuaram o compromisso das Nações Unidas de promover modificações 

sensíveis nas questões sociais e ambientais estruturais que impactam a 

qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. Projetou-se o ano de 2030 

como sendo o marco final para se alcançar 17 “Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS)”, desdobrados em 169 metas, visando reduzir desigualdades, 

erradicar a pobreza, cuidar do meio ambiente, promover a paz, a Justiça e tornar 

as instituições mais eficazes. Para além de otimistas e ousadas, as pretensões 

se revelam necessárias para a promoção de uma sociedade global mais justa, 

livre e solidária. E, claro, esses desafios exigem novas soluções jurídicas e 



 

 

tecnológicas que contribuam para promover as transformações sociais 

necessárias ao desenvolvimento sustentável.  

Sucede que, passados cinco anos do início desse desafio global, o mundo 

foi impactado com a pandemia da Covid-19. O resultado, como é sabido, 

promoveu, de um lado, abalos significativos em parte dos progressos que vinham 

sendo alcançados, notadamente nas áreas económica e social e, de outro, 

acelerou o uso de novas tecnologias. Praticamente todas as profissões e 

atividades humanas precisaram desenvolver novas condições de adaptação ao 

ineditismo do momento. Isso tudo somado, criou a urgência de se repensar como 

o Direito pode auxiliar na reorganização económica, política e social, sem perder 

de vista a necessidade de concretização das metas de desenvolvimento 

sustentável planejadas pela Agenda 2030. Entra, aqui, o importante papel da 

academia e da pesquisa em Direito no encontro de soluções para a promoção 

do desenvolvimento sustentável.  

Foi com esse propósito que o IBEROJUR – Instituto Iberoamericano de 

Estudos Jurídicos – e a Universidade Positivo, capitaneada por seu Programa 

de Mestrado Profissional em Direito com área de concentração em “Direito, 

Tecnologia e Desenvolvimento”, promoveram o IV Encontro Iberoamericano de 

Direito e Desenvolvimento, na cidade de Curitiba, Brasil, nos dias 25 e 26 de 

março de 2021. Pesquisadores do Brasil, Argentina, Portugal, Espanha e Polónia 

apresentaram 69 trabalhos, em 12 painéis temáticos, tendo como eixo central o 

tema da “Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável”. Como 

resultado, foram selecionados, no modelo de avaliação duplo cego, por pares, 

os artigos que compõem a coletânea de estudos de Direito e Desenvolvimento 

Tecnológico que ora se apresenta ao público. 

Os temas dos artigos visam contribuir para a concretização do 

desenvolvimento sustentável do planeta e se organizam pelos seguintes eixos 

temáticos: “a tecnologia 4.0 e os conflitos normativos”; “novas tecnologias no 

direito empresarial e de negócios”; “meio ambiente sustentável, cidades 

inteligentes e a integração urbanística”; “direito do trabalho e novos métodos 

disruptivos”; “direitos humanos e desenvolvimento social”; “bioética, biodireito e 

direito à saúde”; “administração pública, questões tecnológicas no direito 

tributário e processos tecnológicos”; “direito civil constitucional e direitos 
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fundamentais”; “educação, tecnologia e novos desafios para o desenvolvimento”; 

“decisões e instrumentos digitais do direito processual”; “crimes cibernéticos e 

debates atuais do direito penal”; e “políticas públicas de proteção social”. 

Tanto o IV Encontro Iberoamericano de Direito e Desenvolvimento quanto 

o livro que ora se materializa, registram a parceria entre o IBEROJUR e a 

Universidade Positivo e se revelam como fatos marcantes no sentido de 

contribuir para a união de esforços entre latino-americanos, portugueses e 

espanhóis, povos irmanados pela linguagem e pelas raízes comuns, na 

consolidação dos objetivos de desenvolvimento sustentável do planeta. Boa 

leitura! 

 

Porto / Curitiba, 17 de outubro de 2021 

Fábio da Silva Veiga 

Rodrigo Régnier Chemim Guimarães 

Os coordenadores 
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O papel da telemedicina para o desenvolvimento sustentável 
do direito à saúde no Brasil 

The role of telemedicine for the sustainable development of the right to health in Brazil 

 

HELÍSSIA COIMBRA DE SOUZA¹ 

 

Sumário: 1.  A evolução humanitária no âmbito do direito fundamental a saúde; 2. O 
protagonismo inovador Doctoralia para o direito a saúde; 3. A participação da sociedade civil 
para a sustentabilidade do direito a saúde; 4 Considerações finais. 

Resumo: O presente trabalho vem fomentar o estudo quanto aos mecanismos eficazes de 
concretização do direito fundamental a saúde, sendo compreendidas e atualizadas as 
diretrizes de atendimento online para o enfrentamento dos cenários de crise perpassados na 
atualidade. O futuro sustentável das relações cada dia mais dinamizadas entre clientes, 
profissionais da área, conjuntos com uma gestão em saúde além-fronteiras, são as bases 
norteadoras do teleatendimento expostas ao longo desta pesquisa. A telemedicina alinha-se 
a este trabalho como via inovadora e sustentável para alcançar clientes e profissionais em 
suas necessidades, possibilitando o gerenciamento humanizado dos cenários de pandemia. 
O teleatendimento fortalece as bases integradoras do direito a saúde para um futuro de 
imersão no meio ambiente físico e digital, onde os cuidados nas diversas áreas e níveis de 
complexidade possam ser ofertados com a opção virtual, atendendo as necessidades das 
partes envolvidas. O estado da arte fora selecionado com respeito a metodologia 
bibliográfica, reunindo as principais discussões doutrinárias sobre as questões ligadas ao tema 
da saúde na era digital, ainda, tem-se uma metodologia exploratória com base na realidade 
brasileira observada em Doctoralia. 

Palavras-chave: Direito a saúde; Telemedicina; Desenvolvimento sustentável. 

Abstract: The present work promotes the study of the effective mechanisms for the 
realization of the fundamental right to health, with the online assistance guidelines being 
understood and updated to face the current crisis scenarios. The sustainable future of the 
increasingly dynamic relationships between clients, professionals in the field, together with 
health management across borders, are the guiding bases of the call center exposed 
throughout this research. Telemedicine is aligned with this work as an innovative and 
sustainable way to reach customers and professionals in their needs, enabling the humanized 
management of pandemic scenarios. The call center strengthens the integrating bases of the 
right to health for a future of immersion in the physical and digital environment, where care 
in different areas and levels of complexity can be offered with the virtual option, meeting the 
needs of the parties involved. The state of the art had been selected with respect to  
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bibliographic methodology, bringing together the main doctrinal discussions on issues 
related to the theme of health in the digital age, yet, there is an exploratory methodology 
based on the Brazilian reality observed in Doctoralia. 

Keywords: Right to health; Telemedicine; Sustainable development. 

 

1. A evolução humanitária no âmbito do direito fundamental a saúde 

 O ânimo atemporal da humanidade consiste no desenvolvimento das relações 

interpessoais e funcionalidades inventivas para tornar o ciclo da vida sustentável, sendo a 

historicidade marcada pelo estabelecimento do Estado quando os agrupamentos pessoais se 

tornaram difusos a ponto de necessitarem de uma estruturação mediadora dos conflitos e 

interesses que surgiam. No cenário brasileiro tem-se o estabelecimento dos direitos e 

garantias sociais com a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo a democracia 

eleita como regime propulsor da pacificação social após o tortuoso regime ditatorial. 

 A sociedade que presenciava o cotidiano de maior globalização e fomento da casa 

comum, qual seja, o ideal de que todos os seres têm suas particularidades, mas na humanidade 

compartilhada apresentaram clamores a nível de dignidade e mínimo existencial, objetivaram 

a reunião de movimentos que otimizassem o estado de bem-estar social. No tocante as 

salvaguardas com impacto coletivo e que firmam a seguridade social, está posicionado o 

direito a saúde como propulsor da conquista de outros direitos, sendo a compreensão mor 

que “mudanças estruturais para garantir serviços de saúde correspondentes as necessidades 

da população, não somente implicam em maior igualdade, sendo evidenciado o aumento da 

produtividade multisetorial.” (COUTINHO, 2013) 

 A conquista com reconhecimento a nível transnacional do direito a saúde integra o 

rol taxativo dos direitos sociais, assim como o pilar da seguridade social presente na 

Constituição Federal de 1988 que elevou a gestão brasileira para a elaboração do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A legislação nº 8.080 de 1990 fora posicionada a parte dada sua 

extensão no tocante a proteção, promoção e recuperação da saúde dos usuários do sistema, 

atualmente reconhecida tal política como referência global em questões de média e alta 

complexidade. Os contrastes sociais evidenciados nacionalmente e que a gestão pública 

objetivava atenuar com o SUS, entretanto, fora elevado sem precedentes no cenário de 

pandemia do COVID-19, exigindo a desburocratização e reformulação dos ideais 

administrativos. 
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Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal 

e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 

 As tecnologias que já vinham sendo discutidas na agenda digital brasileira para 

integração com os objetivos sustentáveis da Organização das Nações Unidas, foram 

consolidadas com o objetivo federal de promoção de uma gestão administrativa eficiente 

frente aos riscos pandêmicos e cenários futuros de possíveis crises. O fortalecimento das 

instâncias administrativas enquanto plataforma de serviços trouxe a possibilidade de 

monitoramento online dos casos de COVID-19 por regiões, além da realização por algumas 

gestões estaduais de agendamento e consultas online aos pacientes com baixa complexidade, 

evitando a superlotação dos hospitais e fortalecendo a simetria relacional com os usuários 

que se sentiam acolhidos cirurgicamente nas suas necessidades. 

 O sentir coletivo de pertencimento integrado aos serviços de saúde, sendo as bases 

do SUS reconhecidas e utilizadas por cidadãos de modo complementar aos serviços 

ofertados pelos planos privados, possibilitou a união virtual para o gerenciamento da atual 

da pandemia do COVID-19, além de discussões quanto as possibilidades de fortalecimento 

e ampliação das vias de acesso a consultas e tratativas complementares que rompessem 

barreiras geográficas e idiossincrasias particulares. A gestão focada em resultados 

caracterizada pela governança administrativa aberta entende os processos sociais como 

“simetrias relacionais que ocorrem com duas necessidades, sendo estas: de firmar a 

especialidade de lideranças para gerenciamento dos bens, alinhadas a participação ativa dos 

cidadãos nas decisões com bases científicas mas que repercutem no civil.” (COELHO, A; 

MENDES, G; SARLET, I.; 2015).  

 

2. O protagonismo inovador Doctoralia para o direito a saúde 

 O cenário brasileiro no âmbito da estruturação do alinhamento entre atores 

administrativos e a sociedade civil, compreendendo as funcionalidades tecnológicas 

aprimoradas na atualidade, conjuntamente a um maior engajamento na participação civil 
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legitimada desde a Constituição Federal de 1988, traz políticas públicas para a concretização 

do direito a saúde de modo respeitoso ao tripé do governo aberto: inovação, transparência e 

redução de custos. A telemedicina já era projetada nas inteirezas dos conselhos ligados as 

áreas da saúde, entretanto, a baixa integração entre sociedade civil e gestores estatais 

prolongou o fomento de plataformas com serviços humanizados e eficientes para a realização 

dos atendimentos e tratativas clínicas suplementares.  

 O ambiente contemporâneo das startups possibilitou a desconstrução de paradigmas 

históricos que separavam o setor público da privatização civil, sendo a contemporaneidade 

do direito constitucional digital marcado por projetos legais que garantam o acesso à internet 

como direito fundamental, e a partir deste, ter-se-iam os serviços de saúde realizados de 

modo híbrido, possibilitando aos cidadãos a escolha pela via mais otimizada frente as suas 

necessidades de vida. A pandemia do COVID-19 fora um processo biológico que impactou 

positivamente os centros de inovação e tecnologia no Brasil, sendo a administração pública 

desafiada a desburocratizar canais do SUS para atendimentos de baixa complexidade online, 

além do firmamento de parcerias que integravam o poderio estatal com as ideias 

diferenciadas do âmbito privado para o direito a saúde. 

 A reunião dos potenciais particulares evidenciados em desenvolvedores no âmbito 

da informática, ciências sociais e da saúde, possibilitaram a transposição de um ecossistema 

de startup localizado na cidade de Curtiba para alcançar especialistas em todo o Brasil, 

conectando-os aos usuários que selecionavam atendimento online de acordo com a 

especialidade desejada, além da possibilidade de marcar retornos para amostra dos resultados 

pela mesma plataforma. A confiabilidade dos desenvolvedores engajados no escalonamento 

da startup, para além das especialidades curriculares nas suas áreas de atuação, firmaram o 

modelo de telemedicina Doctoralia como referência no cenário nacional.  

 A elevação de profissionais da área de ciências biológicas, e em muitos estados o 

cadastramento de clínicas e hospitais na plataforma, possibilitou o reconhecimento e apoio 

das autoridades administrativas, sendo estas mediadoras das relações, que em um governo 

aberto e integrado as múltiplas tecnologias possibilitou o agrupamento, também, de 

especialistas do SUS na startup. As parcerias em sistema de colaboração não invalidam os 

serviços amplos e consistentes ofertados em locais físicos, mas possibilitam que os 

profissionais atuantes na rede pública possam expandir o impacto social e concretizar o 

direito a saúde em um ambiente seguro e efetivo as necessidades de todos os envolvidos 

(CHAO LUNG, 2015).  
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 Os diferenciais analisados globalmente em ambientes de startups refletem as 

propulsões da sociedade civil organizada em áreas de atuação que são fomentadoras do 

desenvolvimento sustentável, possibilitando o elevo do ideal de Estado em que todos são 

corresponsáveis pela sua gestão. O direito social a saúde, na importância mor enquanto 

permissor da conquista de outras salvaguardas a partir do bem-estar coletivo, está sendo 

expandido além-fronteiras em Doctoralia, plataforma esta que, por ser vanguardista na área 

e projetar suas ações com respeito as bases de governança, consegue alinhamento com as 

diretrizes dos conselhos profissionais para atendimento online, além da tratativa respeitosa 

em todas as etapas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709 de 2018 que vem 

se tornando centro para a administração pública. 

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas 

seguintes hipóteses: 

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 

profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; 

  

3. A participação da sociedade civil para a sustentabilidade do direito a saúde 

 Os ditames contemporâneos da governança aberta objetivam a retomada inicial do 

ânimo pela democracia, sendo esta inciativa concretizada no cumprimento máximo das 

salvaguardas estabelecidas na Constituição Federal de 1988. A referendada garantia máxima 

do direito a saúde de modo sustentável, sendo o estado de bem-estar social facilitador para 

a construção da identidade dos indivíduos e atitudes de pertencimento comunitário, na ótica 

de escalonamento das startups abrem a visão estatal rígida para o modo contemporâneo de 

gestão pública com o sentido “da ordem espontânea, onde a sociedade alinha-se na 

promoção sustentável dos direitos a partir do cumprimento de seus deveres, sendo a 

motivação o sentir de inclusão e importância dado pelos atores administrativos.” (TUCKER 

apud HAYEK, 2018). 

 As características globais, com especial ênfase nos países em desenvolvimento, 

mostram que a globalização apresenta duas faces, sendo estas: o avanço tecnológico sem 

precedentes, e de modo conjunto, o desafio do gerenciamento humano para com os artifícios 

modernos na sociedade dos riscos. O ecossistema das startups permite a união do melhor da 

governança estatal com o pensar sempre vanguardista do âmbito privado, logo, existe a 

regência dos atores administrativos quanto as possibilidades orçamentárias e do 

ordenamento jurídico na afirmação de parcerias. No tocante ao setor privado, a coleta de 
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dados instantânea dos usuários facilita a mensuração das suas necessidades em saúde, e 

juntamente ao capital escalonado das startups, podem servir as lideranças estatais de modo 

efetivo quanto as políticas, sustentável no planejamento econômico, além da possibilidade 

de geração de gráficos e tabelas que possibilitem mensurar os acessos majoritários. 

 A participação da sociedade civil envolve o engajamento na sustentabilidade das 

políticas públicas em saúde, sendo a telemedicina propulsora para a diagnose e 

acompanhamento dos casos já classificados. Na realidade da telemedicina brasileira, 

Doctoralia possibilita, dado os vastos cadastros de profissionais e o uso de agendas 

dinâmicas, com consultas em modo além-fronteiras e sem temporização, o aumento da 

prevenção, sendo de extrema importância para efetivar a resolução dos quadros e minar o 

inchaço nos serviços de saúde (públicos e privados). O dispor de vias inovadoras para 

atendimento da parte estatal e profissionais de diversas áreas da saúde impacta a sociedade 

com o sentir de validação dos interesses, onde todos que tenham acesso à internet podem 

realizar integração de cuidados com a saúde, suprindo as carências locais com especialistas 

de outros estados, além a segurança de uma startup em constante aperfeiçoamento e 

validação pela administração pública. 

 O engajamento entre usuários e profissionais na plataforma permite a otimização dos 

serviços de modo presencial, haja vista o atendimento por muitos especialistas ocorrer no 

seu local (consultório particular ou hospital) e por meio de telemedicina, assim, cada consulta 

pode ser flexível quanto a modalidade, conforme a disponibilidade e acordo entre ambos. A 

possibilidade em Doctoralia de validação dos profissionais oferece a coleta das necessidades 

dos pacientes e melhoria contínua dos protocolos de atendimento, haja vista a disposição 

mediada da satisfação pelos usuários, sendo esta analisada pelos desenvolvedores da startup 

com vistas a garantir o sigilo dos dados e respeito aos profissionais que visualizaram os 

conteúdos.  

 A sustentabilidade do direito a saúde envolve o pensar em gestão a médio e longo 

prazo, especialmente na contemporaneidade que envolve múltiplas inteligências tecnológicas 

e processos sociais difusos. A união de bases públicas ordenadas juridicamente com as 

iniciativas de colaboração privadas, permite a modelagem escalonada dos meios de 

teleatendimento conforme a necessidade dos usuários ou cenários preponderantes, a 

exemplo da crise do COVID-19 na qual Doctoralia aperfeiçoou as ferramentas de 

teleatendimento e ofertou manuais interativos entre profissionais e usuários para 

compreensão de uso da plataforma devido à alta demanda. A rede virtual de colaboração 
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entre profissionais na plataforma permitiu, ainda, o entendimento social e securitário do 

direito à saúde, sendo a facilidade do teleatendimento resultante na diminuição dos preços 

das consultas, engajando mais usuários a cuidarem de suas questões em diferentes níveis. 

 As tratativas de dados e dinâmicas éticas estabelecidas pelos respectivos conselhos 

consegue ser otimizada com a utilização Doctoralia, haja vista que o gerenciamento das 

pontuações tecnológicas por profissionais constantemente atualizados garante a estabilidade 

do sistema para os especialistas em saúde e usuários. No tocante a administração pública, 

dada a possibilidade interna em Doctoralia de cada profissional cuidar das suas informações 

curriculares, realizar diálogos com os pacientes, além de mecanismos adicionais de 

personalização da página por meio de um valor financeiramente acessível, ocorrem 

facilitações na conformidade com os padrões legais estabelecidos, e nos casos de 

responsabilização existe encaminhamento pelos desenvolvedores responsáveis no 

ecossistema da startup, facilitando a tomada de decisão quanto as consequências cabíveis. 

 

4. Considerações finais 

 O desenvolvimento atemporal dos processos sociais tem como foco a integração das 

relações e projeções de funcionalidades para tornar o cotidiano mais atrativo e respeitoso as 

necessidades apresentadas. A salvaguarda da dignidade e mínimo existencial firmou que cada 

nação terá suas especificidades, mas o conceito mor de casa comum demanda que os países 

somem esforços para atenuar os clamores inerentes a natureza humana. O Brasil teve o 

marco histórico com a participação consensual na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, internalizando o direito a saúde como social e securitário na sua Constituição 

Federal de 1988, onde a regência democrática teria o alvo de direcionar políticas públicas 

para a oferta de cuidados preventivos e resolutivos para o bem-estar social. 

 A governança aberta que teve como propulsor o cenário atual de integração entre 

meio ambiente físico e digital, possibilitou a colaboração entre setor público e privado para 

que o Estado, inicialmente visto como de responsabilidade administrativa, passasse a ser de 

todos os que estão inseridos na sua esfera. A consciência de que existe a fundamentalização 

de direitos, qual seja, o garantir de salvaguardas que formam o alicerce seguro para efetivar a 

conquista e desenvolvimento dos outros estágios de pertencimento e atuação social, 

culminou na parceria entre startups e laboratórios de inovação nos organismos públicos. O 

poderio para garantir a prevalência de bens comuns frente as hostilidades isoladas 

permanecem sendo dos atores estatais, contudo, nos assuntos de impacto coletivo, 
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compreende-se que as tomadas de decisão e acompanhamento das respostas, igualmente 

deve ser coletivo. 

 O sentir de humanidade compartilhada inerente ao contexto atual de crise pandêmica 

impulsionou a desburocratização nas instâncias da administração pública, sendo notória a 

soma de esforços multisetoriais para o gerenciamento dos riscos em saúde e fortalecimento 

de bases que tornem o Brasil uma nação mais harmônica e direcionada ao enfrentamento 

preventivo de possíveis crises que venham a ocorrer no futuro. No cenário brasileiro, 

Doctoralia torna-se uma vanguarda para o contexto global, ofertando teleatendimentos com 

profissionais de diversas áreas da saúde, possuindo um escalonamento realizado por um time 

de especialistas em administração que garante a soma das possibilidades tecnológicas com 

um contato humanizado entre parceiros da saúde e usuários. O objetivo maior de garantir 

cuidados integrais e além-fronteiras, quando alcançado com a satisfação dos usuários, 

culmina por elevar os índices de felicidade e prosperidade da nação. 

 

Referências bibliográficas 

COELHO, A; MENDES, G; SARLET, I. Direito, inovação e tecnologia Volume 1. 1ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, de 05.10.1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 

Acesso em: 01 fev. 2021. 

COUTINHO, Diogo. Direito, desigualdade e desenvolvimento. 1ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, de 10.12.1948. 

Disponível em: 

<https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf>. Acesso em: 

15 mar. 2021. 

DOCTORALIA SERVIÇOS ONLINE E SOFTWARE. Disponível em: 

<https://www.doctoralia.com.br>. Acesso em: 01 fev. 2021. 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art1>. 

Acesso em: 01 fev. 2021. 



Helíssia Coimbra de Souza 
 

 23 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 01 fev. 2021. 

TUCKER, Jeffrey. A bela anarquia: como criar seu próprio mundo livre na era digital. 

1ª ed. São Paulo: LVM EDITORA, 2012. 

WHEN, Chao Lung. Telemedicina e Telesaúde: oportunidade de novos serviços e 

melhoria da logística em saúde. Revista Panorama Hospitalar.  Universidade de São Paulo. 

Ed: Fev 2015. Disponível em <https://telemedicina.fm.usp.br/portal/wp-

content/uploads/2015/03/03132015_Revista_Panorama_Hospitalar_Fev_2015_pag24a26

.pdf:>. Acesso em: 15 mar 2021.



 

  24 

Cartório 4.0: realidade e expectativa  
Notary services 4.0: reality and expectative 
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Sumário: Introdução. 1. Compliance cartorária. 2. A tecnologia 4.0. 3. Cartórios 4.0. 3.1 Uma 
avaliação das tecnologias 4.0 do ponto de vista da compliance cartorária. 3.2 Blockchain e 
biometria: tecnologias possíveis para os cartórios. Conclusão. Referências bibliográficas. 
 
Resumo: Este paper traz uma reflexão sobre a importância de se entender as novas 
tecnologias. Cartório 4.0 é um neologismo alcunhado nesta oportunidade para se referir à 
aplicação da tecnologia 4.0 aos serviços cartorários. Assim, cumpre referenciar o conceito de 
tecnologia 4.0, seus principais tipos de tecnologias e seus princípios dentro da compliance 
cartorária. Neste contexto, busca-se demonstrar como o Poder Judiciário tem interagido com 
essa era tecnológica e quais os esforços concretos empreendidos ultimamente. Citam-se 
recentes encontros no âmbito do Judiciário para se discutir a era 4.0; mencionam-se muitos 
artigos recentes que tem por tema uma reflexão sobre a aplicação dessa tecnologia no âmbito 
do Judiciário; também se menciona o recentíssimo Programa 4.0, de dezembro de 2020, do 
CNJ que vislumbra uma série de medidas a serem ainda formuladas para a inclusão dos 
órgãos do Poder Judiciário e dos cartórios na tecnologia 4.0. Por fim, se analisa quais das 
tecnologias 4.0 já estão sendo utilizadas pelos serviços cartorários e quais ainda devem ser 
implementadas e, claro, reconhece-se que outras tecnologias dizem respeito mais à produção 
industrial de bens. Ao final, apresenta-se uma breve crítica à subutilização de tecnologias 4.0 
pelos cartórios, como a blockchain e a biometria, enfatizando que a biometria de íris tem um 
template mais eficiente do que outros utilizados atualmente. Encerrando o paper com uma 
reflexão sobre a necessidade de estudar, entender e discutir a tecnologia 4.0 como uma 
realidade possível dentro dos cartórios. 
Palavras-chave: tecnologia 4.0; cartório 4.0; compliance cartorária; Programa 4.0; biometria; 

 
Abstract: This paper brings a reflection on the importance of understanding new 
technologies. Notary 4.0 is a neologism nicknamed in this opportunity to refer to the 
application of 4.0 technology to notary notary services. Thus, it is necessary to refer the 
concept of 4.0 technology, its main types of technologies and its principles within notary 
compliance. In this context, it seeks to demonstrate how the judiciary has interacted with this 
technological era and what concrete efforts have been made lately. Recent meetings within 
the judiciary are cited to discuss the 4.0 era; many recent articles are mentioned, with a 
reflection on the application of this technology in the judicial sphere; it is also mentioned the 
recent Program 4.0, of December 2020, of the CNJ, which envisions a series of measures to 
be further formulated for the inclusion of the organs of the Judiciary and notary services in 
technology 4.0. Finally, it analyzes which of the 4.0 technologies are already being used by 
the notary services and which still need to be implemented and, of course, it is recognized 
that other technologies relate more to the industrial production of goods. In the end, there 
is a brief criticism of the underuse of 4.0 technologies by notaries, such as blockchain and 
biometrics, emphasizing that iris biometrics has a more efficient template than others 
currently used. Closing the paper with a reflection on the need to study, understand and 
discuss 4.0 technology as a possible reality within the notaries. 

 
1 Mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. Doutoranda em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Pós-Graduada em Direito Civil, Relações Internacionais e Direito 
Notarial e Registral. Tabeliã e Registradora Civil em São Paulo, Brasil. Email mariangelaariosi@outlook.com 
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Introdução 

Por muitos anos os tabeliães mantiveram uma tradição arraigada às tradicionais 

práticas de comportamento e de expertise jurídicas. Uma revolução de costumes vem 

ocorrendo nos últimos 5 anos. Há quem atribua essa mudança ao uso da tecnologia, mas 

a verdade é que a cultura é outra; a formalidade subsiste apenas nos atos praticados no 

exercício da profissão. De todas as carreiras jurídicas, a que mais mudou recentemente foi 

a tabelioa, nos usos e costumes, da percepção de um novo espaço físico, na 

sustentabilidade, no discurso oral, e até na substituição do terno pelo jeans, beirando o 

Vale do Silício - com um pouco de exagero talvez. 

Pode-se seguramente afirmar que está havendo uma onda de modernidade que não 

deixará espaço para o antigo. Muito diferentemente da magistratura e do Ministério Público, 

onde o uso da tecnologia está também presente, mas os costumes continuam resistindo à 

pressão da modernidade, os cartórios estão se transmutando e com isso se destacando do 

resto do Judiciário. E toda transformação suscita ser compreendida. Falar de cartório 4.0 é 

pensar os impactos dessa nova tecnologia não só nos serviços prestados pelos cartorários, 

mas também sobre a influência dessa cultura do Vale do Silício no physique du rôle do titular 

de cartório hoje. 

Considerando-se esse novo cartório e esse novo cartorário, apresenta-se nesse paper 

o conceito de compliance cartorária e o conceito de tecnologia 4.0. Cabe analisar quais são essas 

tecnologias da 4ª geração e em que medida essas tecnologias já estão sendo utilizadas pela 

compliance cartorária; nesse contexto, vislumbrar possibilidades de novas práticas para o 

melhor desempenho dos serviços cartorários. 

 

1. Compliance cartorária 

Este paper apresenta parte da proposta de pesquisa submetida ao Programa de 

Doutorado em Direito da PUC/SP. Com efeito, a intricada compliance desenvolvida 

recentemente no âmbito dos cartórios extrajudiciais merece ser estudada para se buscar 

entender como esse sistema tem sido gerido pelos órgãos de classe dos cartórios, como a 

ARPEN2 e o CNB3, e operado pelo Poder Público e pelo cidadão. Cabe investigar como a 

tecnologia 4.0 se relaciona com essa compliance. 

 

 
2 Associação dos registradores de pessoas naturais que representa todos os cartórios de registro civil. 
3 Colégio notarial do brasil, que representa todos os cartórios de notas. 
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2. A tecnologia 4.0 

A chamada quarta revolução industrial é a fase de digitalização do setor de 

produção que se torna possível graças à tecnologia denominada tecnologia 4.0. Este 

processo está impulsionado por um aumento do volume de dados, pela potência dos sistemas 

computacionais e pela conectividade. Estas mudanças permitem que os diferentes setores se 

adaptem e possam evoluir, criando sinergias que os tornem mais fortes e 

competitivos.4 

A literatura de TI – Tecnologia da Informação - identifica algumas tecnologias que 

pertencem a esta era tecnológica 4.0, sendo as principais: 

• Business Intelligence: traduzida como “inteligência de negócios”, refere-se ao 

processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações 

que oferecem suporte à gestão de negócios. 

• Big Data: é a análise e a interpretação de grandes volumes de dados de grande 

variedade. Para isso são necessárias soluções específicas para Big Data que permitam a 

profissionais de TI trabalhar com informações não-estruturadas a uma grande velocidade. 

• Blockchain: na sua tradução livre, é uma “cadeia de blocos” na qual cada bloco 

contém um arquivo e um hash, o que garante que as informações desse bloco de dados não 

sejam violadas. Todo bloco criado contém sua hash e a do bloco anterior, criando uma 

conexão entre os blocos. O blockchain é como se fosse um livro-razão que mantém, de forma 

imutável, o registro de todas as transações que aconteceram. 

• RPA -  robotic process automatization: automação robótica de processos (RPA) é uma 

tecnologia de software fácil de usar para automatizar tarefas digitais. Com RPA, os usuários de 

software criam robôs de software, ou “bots”, que podem aprender, simular e executar processos 

de negócios baseados em regras. 

• Inteligência Artificial: conhecida como IA, é um ramo da ciência da computação 

que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, 

perceber, tomar decisões e resolver problemas, enfim, a capacidade de ser inteligente e tomar 

decisões sem a interferência humana. 

• Robótica:  é um ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e 

computação, que atualmente trata de sistemas compostos por máquinas e partes mecânicas 

 
4 [r]evolução artificial. b log  c om s o lu ç õe s  de  v i s ão a r t i f ic i a l  e  nov as  te c no log i as  pa ra  m e lhora r  a  
q u a l i d ade  dos  t eu s  p rodut os .  T ecno lo g ia 4 .0 .  D is pon ív e l em: 
https://blog.infaimon.com/pt/tecnologia-4-0-aplicacoes-e-beneficios/. Acessado aos 30 de dezembro de 2020. 

https://blog.infaimon.com/pt/
https://blog.infaimon.com/pt/tecnologia-4-0-aplicacoes-e-beneficios/
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automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos 

motorizados, controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos. 

• Nanotecnologia: é o estudo de manipulação da matéria em escala atômica e 

molecular e incluí o desenvolvimento de materiais que está associada a diversas áreas como 

a medicina, eletrônica, ciência da computação, física, química, biologia e engenharia dos 

materiais entre outras. 

• Computação quântica: um computador quântico é um dispositivo que executa 

cálculos fazendo uso direto de propriedades da mecânica quântica, tais como sobreposição 

e interferência. Teoricamente, computadores quânticos podem ser implementados e o mais 

desenvolvido atualmente, o D-Wave Two5, trabalha com 512 qubits de informação. 

• Biotecnologia: segundo a ONU, “biotecnologia significa qualquer aplicação 

tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para 

fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica.” (ONU, Convenção 

de Biodiversidade 1992, Art. 2) 

• Internet das coisas: se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a 

internet; se conecta mais aos objetos, do que às pessoas. Em outras palavras, a internet das 

coisas nada mais é que uma rede de objetos físicos capaz de reunir e de transmitir dados. 

Refere-se a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do 

dia a dia à internet. 

• Impressão 3D: também chamada de manufatura aditiva (do inglês), é uma família 

de processos que produz objetos ao adicionar material em camadas que correspondem a 

seções transversais sucessivas de um modelo 3D. Muito utilizada na indústria de produção 

de bens. 

• Comunicação máquina a máquina em grande escala (M2M): A tecnologia 

Machine-to-machine, ou M2M, é um rótulo amplo que pode ser usado para descrever qualquer 

tecnologia que permita que dispositivos em rede troquem informações e executem ações sem 

a assistência manual de humanos. A tecnologia M2M ligou essas tecnologias de informação 

e comunicação. 

Também se associa essas tecnologias 4.0 a alguns princípios que têm relação com os 

objetivos do compliance, como: a) a interconexão: que é a capacidade de máquinas, 

dispositivos, sensores e pessoas se conectarem e se comunicarem entre si; b) a exigência de 

 
5 Baseado em teoria quântica, D-Wave 2 pode ser mais rápido que um supercomputador. A fabricante D-Wave afirma 
ter os únicos computadores quânticos no mercado; e o D-Wave Two (DW2), teria o dobro de poder computacional 
que seu antecessor. Porém há críticas quanto a sua superioridade e ao seu status de quântico. 
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transparência nas informações: considerando-se que a interconectividade permite que 

operadores coletem dados e informações, e seria possível, através desse processo, se 

identificar pontos de melhoria cujo controle deve ser feito pela compliance tomando por base 

a nova Lei de proteção de dados, LGPD; c) o suporte técnico a essa tecnologia: a utilização 

de tecnologia para ajudar humanos na tomada de decisões e solução de problemas; d) 

possibilidade de decisões descentralizadas: é a capacidade dos sistemas tomarem decisões e 

realizar suas tarefas da maneira mais autônoma possível. Sobre esses princípios acima, é senso 

comum tê-los como paradigmas da era 4.0. Eduardo Fagundes6 aponta-os igualmente como 

4 pilares da era 4.0: interoperabilidade, transparência das informações, assistência técnica e 

decisões descentralizadas7 

 

3. Cartórios 4.0 

Mas, afinal, dentro desse contexto tecnológico de última geração (4.0) quais são as 

tecnologias que já estão em uso nos cartórios? E quando se analisam todas essas 

funcionalidades se chega à triste conclusão de que quase nada foi aproveitado pela TI 

cartorária. Os motivos dessa subutilização podem ser explicados pela cultura conservadora 

na manutenção de práticas antigas de escrituração ou mesmo pelo fato de a atividade ser 

exclusivamente financiada pelos titulares de forma privada o que demandaria um 

investimento financeiro que a classe não está disposta a fazer, ou não teria condições 

financeiras para fazê-lo. Fato é que os cartórios, apesar de terem tido um incrível 

desenvolvimento tecnológico nos últimos 5 anos, se comparados às indústrias e startups, ainda 

estão muito aquém.   

Não se pode confundir ou inferir sobre o que foi dito acima. É inegável o avanço 

empreendido pelas classes cartorárias no Brasil quanto ao desenvolvimento de novas 

tecnologias e GI – gestão de informação, sobretudo nos últimos anos. A revolução 

tecnológica foi tão impactante, que ainda há problemas de assimilação desses padrões de 

tecnologia por muitos titulares de cartório pelo Brasil a fora. Também, se deve ressaltar que 

a interoperabilidade dessas plataformas com o usuário foi inédita e de grande impacto nas 

relações consumeristas dos serviços cartorários. Não se pode negar esses avanços. Contudo, 

se o paradigma for a tecnologia 4.0, os cartórios têm muito ainda a implementar. E, apesar 

 
6 Engenheiro eletricista, mestre em ciência da computação, pesquisador de inteligência artificial (ia), professor de cursos 
de pós-graduação e empreendedor. Como gerente e diretor de multinacionais, desenvolveu projetos de tecnologia na 
Alemanha, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Índia, Inglaterra e Itália. 
7 Blog de Eduardo Fagundes. As tecnologias emergentes e a indústria 4.0. Disponível em: 
https://efagundes.com/blog/as-tecnologias-emergentes-e-a-industria-4-0/. Acessado aos 28 de dezembro 
de 2020. 

https://clickcompliance.com/lgpd-destaques-e-termos/
https://efagundes.com/blog/as-tecnologias-emergentes-e-a-industria-4-0/
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do ineditismo da expressão 4.0, o CNJ – Conselho Nacional de Justiça publicou em seu site 

a seguinte chamada: “Especialistas podem se candidatar para trabalhar no Programa Justiça 

4.0”. São inscrições para vagas em diversas áreas do programa “Justiça 4.0: Inovação e 

efetividade na realização da Justiça para todos”, que foi desenvolvido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD).8 

Interessante observar a sintonia do CNJ com os avanços da tecnologia. O Programa 

Justiça 4.0, que foi lançado dia 29 de dezembro de 2020, traz uma cooperação entre CNJ e 

PNUD e compreende basicamente quatro eixos prioritários: estratégia para fortalecimento 

da aplicação de mecanismos de inovação e tecnologias disruptivas no Poder Judiciário, com 

foco na efetividade na prestação jurisdicional para toda a sociedade; gestão da informação 

para formulação, implantação e monitoramento de políticas judiciárias baseadas em 

evidências e voltadas à promoção de Direitos Humanos; estratégia de atuação da Justiça na 

prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro e recuperação de ativos; e, plano de 

fortalecimento de capacidades institucionais do CNJ e da Justiça, com ênfase na promoção 

de segurança jurídica e do ambiente de negócios para o desenvolvimento nacional.9 

Com a implementação desse Programa, o CNJ espera se adaptar à era 4.0 e para isso, 

devem desenvolver estudos, novas metodologias, criar mecanismos e instrumentos que 

potencializem a implantação, disseminação e sustentação de capacidades técnicas, conceituais 

e operativas voltadas ao aperfeiçoamento das políticas judiciárias a partir da perspectiva da 

inovação e da efetividade na prestação jurisdicional para toda a sociedade brasileira10. 

Segundo mencionado no site, sobre o Programa 4.0: “Ele está alinhado ao quarto eixo de 

gestão do Ministro Luiz Fux no CNJ, que é promover o diálogo entre o analógico e o digital 

para o incremento da governança, da transparência e da eficiência do Poder Judiciário, com 

efetiva aproximação com o cidadão e redução de despesas”.11 

Como é de conhecimento geral, o CNJ é o órgão de controle, normatização e 

fiscalização das serventias extrajudiciais e apesar de ainda não se ter uma proposta 

 
8 As oportunidades abertas são de coordenação e apoio: assessor técnico em projetos de educação à distância (1 vaga), 
assessor técnico em ações de prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro e recuperação de ativos (3 vagas), 
assistente em gestão da informação (3 vagas), assessor em gestão de projetos e gestão da informação (1 vaga) e assessor 
sênior (1 vaga). Ainda está prevista a abertura de outros editais para preenchimento de vagas, tanto para pessoas físicas 
quanto jurídicas. 
9 CNJ. Especialistas podem se candidatar para trabalhar no Programa Justiça 4.0. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/especialistas-podem-se-candidatar-para-trabalhar-no-programa-justica-4-0/. Acessado aos 02 
de janeiro de 2021. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 

https://www.cnj.jus.br/especialistas-podem-se-candidatar-para-trabalhar-no-programa-justica-4-0/
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direcionada especificamente aos cartórios, como preconiza o CNJ, será o desenvolvimento 

do Programa 4.0 que estabelecerá novas diretrizes tomando por base a tecnologia 4.0. 

Na verdade, essa onda de se falar em tecnologia 4.0 no Judiciário já tem alguns meses.  

Existem registros dessa preocupação no início do ano de 2020. Em setembro de 2020, houve 

uma palestra que reuniu grandes nomes da tecnologia 4.0 no Brasil, sob o título “Justiça 4.0: 

Inteligência Artificial e Soluções Tecnológicas do Poder Judiciário”, onde se falou sobre 

todos os tipos de tecnologia e se discutiu a possibilidade de incorporação dessas tecnologias 

no Judiciário brasileiro.12 Vale trazer o que diz Eduardo Cortez sobre essa inclusão: 

O sistema judiciário brasileiro está se amoldando ao novo conceito “4.0”, que se traduz no 
convívio indissociável entre o real e o digital. Diversos tribunais já estão utilizando a ferramenta 
da inteligência artificial, como meio de maximar a produtividade dos servidores e magistrados. 
No entanto, essa cultura deve ser estendida ao raciocínio do judicante. 13  

Então, a ordem do dia é se falar em tecnologia 4.0; porém, cabe indagar como os 

cartórios estão recebendo essa novidade e em que medida o serviço se encontra preparado 

para as funcionalidades da tecnologia 4.0. 

 

3.1  Uma avaliação das tecnologias 4.0 do ponto de vista da compliance 

cartorária 

Conforme foi citado acima, a literatura específica de TI identifica algumas tecnologias 

que compõem a era 4.0. Dentre todas as tecnologias apontadas acima, pode-se afirmar que 

algumas já estão sendo utilizadas nos cartórios, outras não são aplicáveis e algumas ainda 

podem ser adotadas. Por exemplo, a RPA - robotic process automatization, a inteligência artificial, 

a robótica, a nanotecnologia, computação quântica, a impressão 3D e a M2M são realidades 

tecnológicas mais afetas à indústria e à produção de bens. Já a business intelligence - BI, 

entendida como uma tecnologia capaz de coletar, organizar gerenciar e mediar informações, 

já vem sendo utilizada pelos sistemas cartorários, dos quais pode-se destacar a CRC – Central 

de Registros Civis que é uma plataforma integrada por todos os Cartórios de registro civil do 

Brasil dentro da qual se armazenam todos os registros civis através da alimentação diária dos 

registradores. A CRC apresenta um banco de dados em crescimento e tem perspectiva de 

contemplar todos os registros civis feitos pelas serventias desde o primeiro ao mais recente. 

 
12 Poder Judiciário de Roraima. Justiça 4.0 - Palestrantes de renome nacional abordam Inteligência Artificial e 
os avanços no judiciário. Disponível em: https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/noticias/3898-justica-4-0-
palestrantes-de-renome-nacional-abordam-inteligencia-artificial-e-os-avancos-no-judiciario. Acessado em 02 de 
janeiro de 2021. 
13 Focus. Jor. 2020 e a Justiça 4.0: a nova onda agora é se comunicar, trocar conhecimento e assim processar 
a melhor aplicação da lei ao caso concreto Por Frederico Cortez. Disponível em: 
https://www.focus.jor.br/2020-e-a-justica-4-0-por-frederico-cortez/. Acessado aos 02 de janeiro de 2021. 

https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/noticias/3898-justica-4-0-palestrantes-de-renome-nacional-abordam-inteligencia-artificial-e-os-avancos-no-judiciario
https://www.tjrr.jus.br/index.php/noticias/noticias/3898-justica-4-0-palestrantes-de-renome-nacional-abordam-inteligencia-artificial-e-os-avancos-no-judiciario
https://www.focus.jor.br/2020-e-a-justica-4-0-por-frederico-cortez/
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Esse banco de dados é mediado com alguns órgãos do governo como por exemplo o SIRC, 

que pertence ao INSS. Essa mediação é um exemplo de aplicação da BI. Outros exemplos 

de mediação e compartilhamento de dados podem ser citados, como o COAF, a CNIB – 

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, as centrais de notas CESDI, CEP e SIGNUS 

que armazenam dados notariais e compartilham esses dados também com o poder público. 

Ademais, o cidadão também acessa esses dados pela funcionalidade de interfaces com tarefas 

intuitivas, com recursos de arrastar e soltar, conseguindo definir pela sequência de cliques e 

comandos uma navegação intuitiva para o operador mais leigo.  

Quanto ao que se chamada internet das coisas, um exemplo pode ser o uso do cloud 

pelos cartórios, sendo atualmente uma exigência das Corregedorias o armazenamento de 

dados em clouds. O código hash e o QRcode já são utilizados por todo Brasil e a certidão 

eletrônica só é possível garças ao hash. 

Já sobre o big data, existem muitos estudos sobre seu impacto nos sistemas judiciais. 

Vale citar o trabalho publicado “Série: O Judiciário Destrinchado pelo Big Data” de 

Bruno Salama, Danilo Carlotti e Luciana Yeung que analisam a Justiça trabalhista à luz do big 

data.14 A Softplan que desenvolve sistemas judiciais, em artigo intitulado “Big Data no 

Judiciário: como a análise de dados pode tornar a Justiça mais ágil”, afirma que: 

A aplicação de Big Data no Judiciário brasileiro e de técnicas de Analytics é um dos caminhos 
para tornar a Justiça mais ágil. Aliás, o Joni Hopper, CEO da Aquarela Analytics Advanced 
Analytics, já nos disse no SAJ Digital como as análises preditivas e o uso do machine learning podem 
acelerar a tramitação dos processos judiciais.15 

Vale ilustrar que no filme exterminador do futuro, havia uma tecnologia chamada skynet 

que controlava todas as coisas (internet das coisas), era uma IA e sua base de dados era um 

verdadeiro big data. Para se ter uma ideia de um verdadeiro big data, foi citado o exemplo da 

skynet, de onde se conclui que não existe um big data na TI cartorária e que esse é um futuro 

ainda bem distante.   

3.2 Blockchain e biometria: tecnologias possíveis para os cartórios 

De todas as tecnologias que compõem a era 4.0, a blockchain e a biometria são 

tecnologias acessíveis, baratas e essenciais para o desenvolvimento da função cartorária. 

Embora o uso tradicional da blockchain tenha sido a criação de criptomoedas, atualmente tem 

 
14 Série: O Judiciário Destrinchado pelo big data. Por Bruno Salama, Danilo Carlotti, Luciana Yeung. 
Disponível em: https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/relatorio_1_-_final_limpo.pdf. 
Acessado aos 30 de dezembro de 2020. 
15 SAJ Digital. Big Data no Judiciário: como a análise de dados pode tornar a Justiça mais ágil. Disponível em: 
https://sajdigital.jusbrasil.com.br/noticias/420169271/big-data-no-judiciario-como-a-analise-de-dados-pode-tornar-
a-justica-mais-agil. Acessado aos 04 de dezembro de 2020. 

http://www.sajdigital.com.br/pesquisa-desenvolvimento/analises-preditivas-e-machine-learning/
https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/relatorio_1_-_final_limpo.pdf
https://sajdigital.jusbrasil.com.br/
https://sajdigital.jusbrasil.com.br/noticias/420169271/big-data-no-judiciario-como-a-analise-de-dados-pode-tornar-a-justica-mais-agil
https://sajdigital.jusbrasil.com.br/noticias/420169271/big-data-no-judiciario-como-a-analise-de-dados-pode-tornar-a-justica-mais-agil
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encontrado outras utilidades para seu uso, como, por exemplo, a validação de documentos e 

de votos eleitorais. Vale citar o que diz Luiz Neto, líder do Corporate Innovation, no Vale do 

Silício: “Esta tecnologia irá disruptir com o modelo que os cartórios atuam pois ela age como 

um livro de contas digital, confiável, imutável, visível para todos os participantes, que mostra 

todos os elementos da transação de forma transparente e por um custo extremamente 

barato”.16 Há quem entenda, como Luiz Neto, que pelo fato de a blockchain centralizar os 

diversos registros de uma transação, de forma mais rápida e barata, eliminando os muitos 

intermediários usados atualmente, esta tecnologia iria suplantar algumas atividades 

cartorárias. Mesmo com todos os argumentos daqueles que acreditam que a blockchain usurpa 

função cartorária, acredita-se que a blockchain não implica absolutamente a extinção dos 

cartórios. Na verdade, ela fornece a tecnologia para sua modernização, de forma a facilitar o 

fornecimento dos serviços oferecidos. Atualmente a blockchain já é uma aliada dos cartórios. 

A autenticação de documento por meio eletrônico assegurada por sistema na rede blockchain 

é o mais recente serviço disponibilizado pelos Cartórios de Notas do Brasil17, que passam a 

realizar a certificação de cópias de forma online pelo site, através de um módulo integrante da 

plataforma de atos notariais eletrônicos chamada e-Notariado; nesta plataforma, há a 

possibilidade de realização de atos de escrituras e procurações por videoconferência. Esse 

novo recurso permite a materialização e a desmaterialização de autenticações em diferentes 

cartórios, torna mais rápido o envio do documento certificado para pessoas ou órgãos, e 

verifica a autenticidade do arquivo digital.18 

Quanto à biometria, esta é uma tecnologia que se utiliza de elementos humanos ou 

biológicos, para estabelecer uma identificação. As principais formas de biometria são os 

reconhecimentos: facial, de íris, de voz, de retina e pela digital, sendo este o mais popular e 

o mais módico atualmente. É facultativo para os cartórios o uso da biometria para a 

identificação, mas quando existe esta funcionalidade, os cartórios geralmente se utilizam da 

biometria digital. Como não há obrigatoriedade no uso dessa tecnologia, a maioria dos 

cartórios não se utiliza de nenhum tipo de suporte biométrico. 

 
16 Mercatório. A Blockchain vai acabar com os cartórios? Disponível em: 
https://blog.mercatorio.com.br/2018/07/26/a-blockchain-vai-acabar-com-os-cartorios/. Acessado aos 31 de 
dezembro de 2020. 
17 O módulo da Central Notarial de Autenticação Digital (CENAD) – www.cenad.e-notariado.org.br/, disponível no 
e-Notariado – plataforma regulamentada pelo Provimento nº 100/20 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) -, é gerido 
pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), entidade que reúne os Cartórios de Notas do País. 
18 ANOREG/BR. Clipping – Crypto ID – Cartórios de Notas passam a autenticar de forma digital em 
blockchain. Disponível em: https://www.anoreg.org.br/site/2020/12/29/clipping-crypto-id-cartorios-de-
notas-passam-a-autenticar-de-forma-digital-em-blockchain/. Acessado aos 03 de janeiro de 2021. 
 
 

https://www.cenad.e-notariado.org.br/
https://blog.mercatorio.com.br/2018/07/26/a-blockchain-vai-acabar-com-os-cartorios/
https://www.anoreg.org.br/site/2020/12/29/clipping-crypto-id-cartorios-de-notas-passam-a-autenticar-de-forma-digital-em-blockchain/
https://www.anoreg.org.br/site/2020/12/29/clipping-crypto-id-cartorios-de-notas-passam-a-autenticar-de-forma-digital-em-blockchain/
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Conclusão 

A função deste paper não é desenvolver com profundidade a temática da tecnologia 

4.0, mas informar a existência dessa tecnologia e da sua essencialidade para os cartórios. A 

partir de uma análise mais apurada do emprego dessas tecnologias pelos cartórios, o que se 

constata é a subutilização de muitas dessas tecnologias. É inimaginável aceitar que não se 

torne obrigatório nos cartórios de notas - pelo menos nessas serventias - o uso de qualquer 

uma das biometrias. Os celulares mais populares já se utilizam da biometria digital e os mais 

recentes, da biometria da íris. Urge-se a adoção de um controle de identificação mais eficaz 

do que apenas a identificação com uma carteira de identidade física. Já houve muitas fraudes 

que geraram grandes prejuízos aos cartórios de notas seja pela falsificação da documentação 

de identidade, seja pela substituição do identificado pelo criminoso. Mesmo não sendo o 

modelo de biometria digital o mais eficaz, ainda assim, é infinitamente mais seguro do que 

somente o controle visual de comparação de fotos (foto do RG com a pessoa), além da 

segurança, o custo dessa tecnologia é ridiculamente ínfimo se comparado ao seu benefício. 

Deve-se avançar. Os cartórios, por meio de suas associações de classe, devem ficar 

atentos a essas novas tecnologias e fomentar práticas institucionais visando à promoção 

dessas tecnologias. Como fora dito acima, não seria nem mais o caso de nesse momento se 

defender o uso de coletor de digitais se já está comprovado que a biometria da íris é muito 

mais eficaz, rápida e segura e a um preço acessível19. Só quem trabalha com biometria digital 

conhece as limitações dessa tecnologia.  

Especialistas defendem que a biometria digital já está ultrapassada. O 

reconhecimento de íris foi considerado, por meio de testes, o método biométrico mais eficaz 

para identificar um indivíduo. Um teste feito com 2 milhões de pessoas obteve 100% de 

acertos.20 Podem-se citar muitas características que favorecem a sua utilização como, por 

exemplo, as probabilidades de erro ou de aceitação serem muito baixas. As probabilidades 

de aceitar uma íris errada ou rejeitar uma íris correta são menores que 1%21. Além disso, a 

íris é praticamente imutável durante os anos (desde que não sofra nenhum dano), portanto a 

identificação será feita com sucesso na mesma pessoa daqui a 50 anos; e caso alguém tenha 

 
19 GTA - Grupo de Teleinformática e Automação. UFRJ. Escola Politécnica. Biometria: reconhecimento de íris. 
Disponível em: https://www.gta.ufrj.br/grad/08_1/iris/index.html. Acessado aos 01 de janeiro de 2021. 
20 Ibidem. 
21 As informações do código da íris e de máscara podem ser armazenadas em 512 bytes. Com a capacidade de 
armazenamento atual é possível armazenar milhões de códigos de íris. Além disso, é possível retornar 100 mil códigos 
de íris por segundo em uma CPU com 1 núcleo de 300 MHz. Com a capacidade de processamento atual (sendo as 
CPUs de 2 e 4 núcleos as mais comuns) é possível retornar uma quantidade enorme de códigos em um tempo mínimo. 
 

http://www.gta.ufrj.br/
http://www.ufrj.br/
http://www.poli.ufrj.br/
https://www.gta.ufrj.br/grad/08_1/iris/index.html
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se submetido a qualquer cirurgia ocular, pode refazer o seu recadastramento de íris a qualquer 

momento. Outra grande vantagem é que ela é externa, o que permite que os equipamentos 

de reconhecimento de íris sejam utilizados de uma distância não muito próxima e sem exigir 

praticamente nada do usuário que deve apenas aproximar o olho do equipamento. Também 

o tempo necessário para analisar e codificar a imagem de uma íris é, em média, 1 segundo. 

As conhecidas fraudes que utilizam fotos de olho foram contornadas pelo uso da luz 

infravermelha para iluminar o olho do usuário e detectar a pupila em movimento. 

Em suma, deve-se ficar atento à tecnologia 4.0 e entender que seu uso não é um 

transtorno ou um dispêndio financeiro, mas, sim, uma forma de maximizar a segurança e de 

minimizar custos. É verdade que o cartório 4.0 ainda é uma expectativa, mas com um esforço 

comum pode ser uma expectativa em vias de concretização. O desconhecimento de algumas 

dessas tecnologias leva ao afastamento de seu uso pela technofobia, mas isso é uma questão de 

nos ajudarmos para mudarmos essa mentalidade fóbica, pois o bicho papão pode ser nosso 

cão de guarda. 
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Desenhos industriais. 5. Por que registrar? 6. Artefatos de moda. Considerações finais. 
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Resumo: Este modesto texto trata de um problema bastante peculiar no Brasil, e de resto, 
em todo o mundo industrializado. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica e exploratória. Os artefatos de moda são protegidos pelo instituto jurídico da 
Propriedade Industrial e, mais especificamente na categoria dos Desenhos Industriais (ou 
designs), uma contribuição francesa à legislação internacional com o objetivo de proteger sua 
maior indústria na época, qual seja, a da moda. Pois bem, mas a proteção jurídica pelo 
desenho industrial exige o "registro" que é um ato burocrático, complexo e relativamente 
caro. Não bastasse, a proteção ao desenho industrial tem prazo máximo de 25 (vinte e cinco) 
anos para exploração econômica, caindo em domínio público após este prazo. Outro entrave 
é que a proteção dada pelo registro é territorial, ou seja, o registro deve ser feito em cada um 
dos países em que o produto será comercializado. Estas dificuldades fazem com que 
designers e empresários não façam registro de seus produtos o que dá aso a conflitos que 
acabam chegando ao poder judiciário onde, depois de longos e custosos processos, podem 
resultar em decisões judiciais surpreendentes e, por vezes, desfavoráveis ao titular do direito. 
Palavras chave: moda; propriedade intelectual; direito autoral. 

 

Abstract: This modest text deals with a rather peculiar problem in Brazil, and elsewhere in 
the civilized world, fashion products are protected by the Industrial Property Law and more 
specifically in the category of Industrial Designs (or simple Design), which was a French 
contribution to international law with the protect its largest industry, that was, fashion. Well, 
but legal protection for industrial design requires "registration" which is a bureaucratic, 
complex and very expensive act. Not enough, industrial design protection has a maximum 
term of 25 (twenty-five) years for economic exploitation, falling in the public domain after 
this term. Another obstacle is that the protection provided by the registration is territorial, 
that is, the registration must be made in each of the countries in which the product will be 
marketed. These difficulties mean that designers and entrepreneurs do not register their 
products, which gives rise to conflicts that end up reaching the judiciary, where, after long 
and costly processes, they can result in surprising and sometimes unfavorable court decisions.  
Keywords: fashion; intellectual property; copyright. 
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Introdução 

É comum o uso dos termos Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial sem 

que se faça muita distinção entre eles. Mesmo operadores do direito, especialistas na matéria, 

e até mesmos juízes de nossos tribunais costumam confundir os termos. 

Segundo Sonia Regina Federman3  o ser humano tem uma característica ímpar: ele é 

capaz de pensar, sonhar e planejar para satisfazer suas necessidades. O produto dessa 

capacidade intelectual é passível de ser protegido como forma de impedir sua reprodução 

não autorizada. A Propriedade Intelectual, portanto, é um ramo do Direito que envolve 

várias áreas do conhecimento humano, dentre elas, o Direito Autoral, a Propriedade 

Industrial, a parte relativa aos Cultivares (aperfeiçoamento de plantas) e ao registro de 

Programas de Computador. Assim, insiste FEDERMAN, a Propriedade Intelectual protege 

a criação humana nos domínios industriais, científico, literário e/ou artístico, de acordo com 

o esquema abaixo: 

 

Do quadro acima podemos depreender muita coisa. A primeira é que Propriedade 

Intelectual é gênero, do qual a Propriedade Industrial é espécie, bem como os são espécies 

os Direitos Autorais (que envolvem o direito do autor e os direitos conexos, ou direitos de 

interpretação), as Cultivares (legislação que protege o aperfeiçoamento de plantas como 

enxertos e melhorísmos genéticos) e a Proteção dos Circuitos Integrados (legislação que 

protege aspectos formais e técnicos dos chips de computadores e celulares, por exemplo). 

Leciona MARIOT que os Programas de Computadores (ou softwares) são protegidos 

pelo instituto jurídico dos Direitos Autorais, não obstante sua tutela jurídica seja regida por 

lei própria, a lei 9.609, de outubro de 1998. Ocorre que seu registro, quando necessário, deve 

 
3 C.f. Sonia Regina Federman. Patentes, Como redigir, depositar e conseguir. Belo Horizonte. FUNDAC. 2011 
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ser feito junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, daí ser matéria tratada 

por ambas as legislações, o que causa alguma confusão, sem dúvida4.  

  Destas várias áreas da Propriedade Intelectual a mais útil ao segmento da moda é 

sem dúvida a Propriedade Industrial, que oferece variada proteção jurídica aos produtos de 

toda a cadeia produtiva da moda, do vestuário aos acessórios, passando pela proteção das 

tecnologias têxteis, até os processos de lavagem, secagem, tingimento, etc. 

 

2. Um pouco de história 

Segundo FEDERMAN, existem registros que demostram que a primeira proteção 

na área de propriedade intelectual, teria sido a receita de um prato especial, na cidade de 

Sybaris, uma colônia grega, por volta do ano 510 a.C. Era imprescindível que o cozinheiro 

inventasse algum prato excelente e peculiar, o qual não poderia ser repetido por nenhum 

outro cozinheiro pelo prazo de um ano. Segundo a lei grega, o autor da receita teria o direito 

de receber qualquer pagamento proveniente da comercialização de sua receita durante o 

prazo de um ano. 

Interessante verificar, diz FEDERMAN, que, já nessa ocasião, estavam definidas 

algumas características existentes até hoje na lei patentária de vários países como, por 

exemplo, a proteção por tempo limitado, que a criação deveria ser "nova" e "útil", que 

terceiros estavam impedidos de reproduzi-la e que o autor teria o direito ao retorno 

financeiro proveniente de sua criação. 

 Esta ideia de monopólio ou privilégio exclusivo está intimamente ligada à ideia de 

território e ao poder e à vontade dos governantes. Assim, desde a idade antiga, os governantes 

sentiram a necessidade de limitar seus territórios garantindo a subsistência do seu povo, 

como também, para atrair para estes mesmos territórios o que lhes faltava. Deste modo, os 

primeiros privilégios surgiram simplesmente da vontade desses governantes que concediam 

indiscriminadamente monopólios temporários a quem bem lhes interessasse.  

  Eram monopólios que, como hoje, garantiam a exclusividade para a fabricação, 

exploração e mesmo a comercialização de certos bens. Assim nos relata FEDERMAN, que 

por volta de 1236 foi concedido em Bordeaux, França, um privilégio exclusivo para a 

tecelagem e tingimento de tecidos de lã, pelo prazo de quinze anos. Quase um século mais 

tarde, em 1330, foi concedido, ainda na França, um privilégio para a instalação de uma fábrica 

 
4 C.f. Gilberto Mariot. Fashion Law – A moda nos tribunais. São Paulo. Estação das letras e Cores, 2016. (pag. 
58) 
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de vidros à Philippe de Cavquere. Entretanto, continua a autora, o primeiro privilégio que 

conjugava ao mesmo tempo os elementos representativos do que hoje conhecemos como 

sistema de patentes, quais sejam, concessão exclusiva por tempo e local predeterminados, 

expressa proibição de cópia ou imitação, foi concedida no ano de 1416, em Veneza, a 

Francesco Petri (Curso de Capacitação do INPI, 2000 citado por FEDERMAN)5 

 

3. A invenção e o modelo de utilidade 

Dos quatro bens industriais, a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial 

a marca,  a invenção é a única que não encontra definição no texto legal (Lei Nº 9.279, de 14 

de maio de 1996). Curiosamente a lei se ocupa em dizer o que "não é invenção". Assim, o 

artigo 10 da lei vai relacionar o que não pode ser considerado como Invenção, como:  as 

descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos. De fato, o que o homem descobre já 

está na natureza e, portanto, não seria fruto de sua criatividade e engenharia. 

Segundo BARBOSA, também não são patenteáveis, como invenção, o que a lei 

chama de “concepções puramente abstratas”, ou sejam "as ideias" pura e simplesmente. Para 

serem protegidas, as ideias precisam ter uma representação concreta. Precisam se traduzir 

algo material.6     

Da mesma forma estão excluídos, no texto da lei, os esquemas, planos, princípios ou 

métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de 

fiscalização. O patenteamento destes processos poderia paralisar o mundo dos negócios e os 

rumos da economia no mundo. 

A lei patentária exclui também as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas 

ou qualquer criação estética, pois estes itens estão sob a proteção da Lei 9.610/98 – Lei de 

Direitos Autorais, que também protege os programas de computador, como visto 

anteriormente. 

A lei também exclui textualmente as técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, 

bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou 

animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 

natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser 

vivo natural e os processos biológicos naturais. Todos estes itens pela sua relevância social e 

 
5 Op. Cit. Página 27 
6 C.f. Denis Borges Barbosa. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.279-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.279-1996?OpenDocument
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sua importância na preservação e manutenção da saúde das pessoas. Ninguém pode ser dono 

de um processo operatório ou uma técnica cirúrgica, pois estas inovações devem transitar 

livremente pela comunidade mundial. 

Todos, de fato, sabem intuitivamente o que é uma invenção e não há dúvidas quanto 

aos elementos essenciais que a caracterizam, quais sejam a criação original do espírito 

humano, ampliação do domínio que o homem exerce sobre a natureza, etc., mas não é fácil 

estabelecer os seus exatos contornos conceituais.  

Leciona SILVEIRA7 que a criatividade do homem se exerce ora no campo da técnica, 

ora no campo da estética. Em decorrência disso, a proteção jurídica ao fruto dessa 

criatividade também se dividiu em duas áreas: a criação técnica é objeto da propriedade 

industrial; a invenção estética, do direito de autor. 

Por sua vez, é Fabio Ulhôa COELHO8, que define o  modelo de utilidade como uma 

espécie de “aperfeiçoamento da invenção” – que já teria sido denominado de “pequena 

invenção”, segundo o autor. Já a Lei 9.279/96, em seu artigo 9, define o modelo de utilidade 

como “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente 

nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no 

seu uso ou em sua fabricação”.  

Pesquisando no banco de dados do INPI encontram-se vários depósitos de pedidos 

de patentes de invenção e Modelos de Utilidade na área de moda. Como este abaixo, 

concedido em 23/07/2013 que recebeu o número MU 9102126-0-U2, em nome de 

Francielly Agostinho Costa da Silva, e registrado com o nome de “calça transformável em 

vestido”:  

 

 
7 C.F. Newton Silveira. Propriedade Intelectual. São Paulo. Manole 2011. Pag.07 
8 C.F. Fabio Ulhôa Coelho. Curso de Direito Comercial. Volume I. 17° Edição. São Paulo: Saraiva, 2017 
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4. Desenhos industriais   

Mas, sem dúvida, o mais utilizado dos institutos jurídicos relacionados aos negócios 

da moda, são os desenhos industriais. Na verdade, foi um sistema de proteção criado pelos 

franceses justamente para proteger a sua pujante indústria da moda. O Desenho Industrial, 

ou simplesmente DI têm uma grande abrangência e, para compreendê-lo bem, vamos 

novamente nos valer dos ensinamentos de Fábio Ulhôa Coelho e de seu Manual de Direito 

Comercial. 

Leciona COELHO, que desenho industrial ou simplesmente o "design" 

denominação mais comum no mercado, é simplesmente a "alteração da forma dos objetos". 

Está definido, na lei 9.279/96 em seu art. 95, como:  “a forma plástica ornamental de um 

objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa  ser aplicado a um produto, 

proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa 

servir de tipo de fabricação industrial”. 

A sua característica de fundo - que, inclusive, o diferencia dos bens industriais 

patenteáveis (já que desenho industrial é objeto de registro e não patente), é a “futilidade”9. 

Quer dizer, a alteração que o desenho industrial introduz nos objetos não amplia a sua 

utilidade, apenas o reveste de um aspecto diferente. 

A famosa cadeira que August Endell projetou em 1899, nos lembra COELHO, em 

Jungendstil (versão alemã do estilo art nouveal), não tem mais utilidade do que qualquer outra 

cadeira. Servem todas ao mesmo propósito, o de “sentar-se”. Este traço da futilidade é 

essencial para que a alteração no objeto seja, sob o ponto de vista jurídico, um desenho 

industrial, e não um eventual modelo de utilidade ou uma adição de invenção. 

Por outro lado, é a futilidade que aproxima o design da obra de arte. São ambos 

fúteis, no sentido que não ampliam as utilidades dos objetos a que se referem (anote-se, 

contudo, que os objetos revestidos de desenho industrial têm necessariamente função 

utilitária, ao contrário daqueles em que se imprime a arte, desprovidos desta função). Esta 

diferença é fundamental para decidirmos qual a proteção que incorre em determinado objeto, 

se do DI ou do Direito Autoral.10 

 
9 Aqui convém destacar que a “futilidade” da coisa se opõe à sua “utilidade”. É uma questão de sintaxe que, 
nem sempre, por razões óbvias, deixa contente o designer. 
10 C.f. Gilberto Mariot. Fashion Law – A moda nos tribunais. São Paulo. Estação das letras e Cores,    2016. 
(pag.69) 
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Assim, algo que serve para enfeitar, como uma joia ou uma tatuagem, não tem 

utilidade prática, e sim estética, e disso, não trata a lei de propriedade industrial e sim o Direito 

de Autor. 

No segmento de moda o INPI nos oferece uma série de registros de Desenhos 

Industriais, embora o número de registros seja muito pequeno considerando o tamanho da 

indústria. Isso ocorre porque o setor da moda não é muito disciplinado e, nesta matéria a 

indústria da moda brasileira realmente não tem muita tradição. 

Um dos campeões de registros de DI no Brasil são as bolsas femininas. Talvez porque 

nestes últimos dois anos as bolsas têm dado aso a grandes ações nos tribunais brasileiros 

como veremos em breve. Abaixo alguns exemplos. Primeira a esquerda, bolsa feminina 

depositada sob o nome de: “configuração aplicada em bolsa”, nome genérico que serve para 

a espécie. Este modelo recebeu o número BR 3020170052150 e foi depositado em nome de 

Dagmar Luise Mohrbach em 17/11/2017. A direita temos um modelo depositado com o 

mesmo título: Configuração Aplicada em Bolsa, em nome de Joey, Indústria e Comércio de 

Calçados, sob o número BR 3020170047254, em 23/10/2017.  

 

      

 

Também os calçados são regularmente depositados no INPI sob a proteção do 

registro de DI. A indústria de acessórios encontra no desenho Industrial, sua tutela jurídica 

natural. Abaixo, a esquerda o depósito número BR 3020170003796 da Grandene, depositado 

em 30/01/2017 cujo designer é Edson Matsuo e à direita o depósito número BR 

3020160051313, feito em 10/11/2016, por Calçados Beira Rio, cujo designer é José 

Laudenor Meneses Silva. Ambos os depósitos levam o nome genérico de “configuração 

aplicada em sapato”.  
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5. Por que registrar? 

A tutela do direito de propriedade industrial se da pelo "registro" no INPI. Esta frase 

parece elementar, mas nos induz a outra pergunta: Se o registro é indispensável, porque 90% 

dos empresários brasileiros não registram suas criações? 

Durante muito tempo se acreditou e muitos defenderam a tese de que o empresário 

brasileiro não registra porque copia e ninguém pode registrar algo copiado. Mas uma pesquisa 

cuidadosa nas bases de dados do INPI e na jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores 

pode nos conduzir a outras hipóteses, igualmente plausíveis.  

A Propriedade Intelectual, como vimos, labora em regimes híbridos de efeitos 

jurídicos: a) uma gama de direitos é suscetível de apropriação privada, com denotação de 

exclusividade provisória, no que diz respeito aos seus aspectos patrimoniais, e b) outra gama 

de interesses juridicamente protegidos, não é suscetível dessa apropriação privada com 

denotação de exclusividade. Na primeira classificação estão às marcas registradas, os nomes 

de empresa, as patentes de invenção e os modelos de utilidade, os programas de computador, 

os direitos autorais e etc. E na segunda classificação podemos listar as expressões de 

propaganda, as descobertas, os segredos, as regras de jogos, o know-how,  etc... 

Mas no campo da Propriedade Industrial, primeira classificação, temos aqueles 

direitos decorrentes da simples "ocupação" para caracterizar a titularidade, como nos direitos 

autorais e conexos, nos segredos industriais, etc. Assim como um grupo de direitos que 

exigem o "registro publico" para sua configuração, como a marca, o nome de domínio, as 

patentes e, é claro, os desenhos industriais. 

Esta separação entre os tratamentos jurídicos não é acidental e tampouco aleatória. 

Segue uma ordem jurídica consagrada pela história e pelo tempo. O Direito Autoral trata dos 

objetos meramente estéticos e dispensa o registro na intenção de facultar uma isonomia 
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material na aquisição do direito. Ou seja, o sistema não discrimina o pobre ou o ignorante 

do rico e do sábio, na medida em que não exige solenidades registrais e tampouco ônus 

econômico para garantir a titularidade.11 

Por outro lado, na Propriedade Industrial a essência do Direito Comercial demanda 

a previsibilidade jurídica, a publicidade, indispensável ao sistema de registros públicos, até 

porque, neste tipo de direito as partes envolvidas são “hipersuficientes”. Neste gênero de 

direito, portanto, se exige do interessado que seja proativo na solenidade dos procedimentos 

administrativos, e pague as retribuições exigíveis. 

Portanto, não cabe ao interessado optar se a criação em tese é protegível por forma 

proprietária ou por forma obrigacional, visto que o regime jurídico é de ordem cogente.12 

A 3° Turma do Tribunal de Justiça já se manifestou, há muito, acerca da 

impossibilidade de o eventual titular escolher a melhor forma de proteção. Na hipótese, 

tratava-se de bem tutelável por modelo de utilidade e o criador buscou sua proteção 

erroneamente por direito autoral. E, diante disso, seu invento restou albergado pelo domínio 

público. 

O fato é que a única alternativa ao registro no INPI, pelo criador de objeto protegido 

pela propriedade industrial, é o "segredo industrial" com todos os seus riscos. 

 

Considerações Finais 

A propriedade Intelectual, passou de matéria desconhecida a estrela do Direito 

Empresarial Internacional nestes últimos 20 anos. 

Coincidentemente, a indústria da moda também deu um salto de qualidade e se 

internacionalizou. Isso fez com que a novidade e a originalidade passassem a fazer parte do 

quotidiano criativo dos nossos designers e estilistas. 

As rotinas de proteção jurídica dos artefatos de moda são burocráticas e caras, além 

de serem territoriais. Esse conjunto de "desvantagens" faz com que o designer nacional não 

registre suas criações, sendo vítima constante de cópias baratas dos seus produtos o que lhe 

traz grandes transtornos. 

 
11 C.F Pedro Marcos Nunes Barbosa e Raul Murad Ribeiro de Castro – O Desenho Industrial Registrado: Mitos 
e Hipóteses de Tutela. Revista da ABPI, Número 136 – Mai/Jun de 2015 (p.31/35) 
12 Idem 



A imprescindibilidade do registro de desenho industrial no segmento da moda 
 

 45 
 

O empresário estrangeiro, com as exceções que confirmam a regra, também não se 

preocupa em registrar no Brasil seus desenhos, ou porque é caro, burocrático e lento o ato 

registrário, ou porque ao trazer o produto para o Brasil já se passaram os seis meses de prazo 

legal para o depósito do pedido no INPI, perdendo então o produto um dos requisitos 

básicos do registro que é a “novidade relativa”.  

Ao se estabelecer o conflito entre produto estrangeiro sem registro e similar nacional 

sem registro, o poder judiciário tende a favorecer o estrangeiro sem registro, aplicando 

institutos jurídicos como concorrência desleal (em abstrato), lucros cessantes, danos 

materiais e morais ou ainda regras de Direitos Autorais, que como visto, não se aplicam à 

maioria dos casos. 

Cabe ao INPI e às instituições de classe dos advogados e juristas promover cursos 

de especialização nesta área. Também cabe às Universidades Públicas e Privadas que 

oferecem cursos de formação na área de Moda, que prevejam em seus programas, disciplinas 

jurídicas que tratem da proteção e da tutela dos artefatos da moda, porque, sem informação 

vamos continuar neste caos jurídico colecionando prejuízos empresariais traduzidos em 

sentenças condenatórias por vezes injustas e desfavoráveis ao titular do direito. 

 

Referências bibliográficas 

 

BARBOSA, Denis Borges. Caderno de Direito IBMEC: Propriedade Intelectual Direitos 
autorais, direitos conexos e software. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. 

___________Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2003. 

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes e CASTRO, Raul Murad Ribeiro– O Desenho Industrial 
Registrado: Mitos e Hipóteses de Tutela. Revista da ABPI, Número 136 – Mai/Jun de 2015  

COELHO. Fabio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Volume I. 17° Edição. São Paulo: 
Saraiva, 2017. 

FEDERMAN, Sonia Regina. Patentes - como redigir, depositar e conseguir. Belo 
Horizonte. FUNDAC. 2011 

MARIOT,  Gilberto. Fashion Law – A Moda nos Tribunais. São Paulo. Estação das Letras 
e Cores, 2016. 

SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. São Paulo. Manole 2011.



 

  46 

Marco civil da internet   

Marco Civil da Internet 
 

GRAZIELE LOPES RIBEIRO1 
GILBERTO MARIOT2 

 

Sumário: 1. A regulamentação do espaço virtual; 2. O Marco Civil da Internet; 
Considerações finais. 
 
Resumo: O presente trabalho traz como pano de fundo o ambiente virtual e as suas 
características intrínsecas de liberdade e desregulamentação. Com a pesquisa, buscou-se 
analisar as características do ambiente virtual e a necessidade de regulamentação dos atos 
nele realizados. Sequencialmente foi analisado o Marco Civil da Internet, seus característica 
e regras estampadas em seus dispositivos. Ao final, concluiu-se pela necessidade de 
atualização contínua do direito, tendo sempre como base a democracia, pautada na 
participação social plena, que integra e permite a participação de todos os atores da sociedade. 
Palavras-chave: Internet; ambiente virtual; desregulamentação; Marco Civil da Internet. 
 
Abstract: This work brings as a backdrop the virtual environment and its intrinsic 
characteristics of freedom and deregulation. The research sought to analyze the 
characteristics of the virtual environment and the need to regulate the acts performed there. 
The Marco Civil da Internet was analyzed sequentially, its characteristics and rules stamped 
on its devices. In the end, it was concluded that there is a need for continuous updating of 
the law, always based on democracy, based on full social participation, which integrates and 
allows the participation of all actors in society. 
Keywords: Internet; virtual environment; deregulation; Marco Civil da Internet. 
 

1. A regulamentação do espaço virtual 

 O sistema de descentralização de informações através de uma rede mundial foi criado 

pelos Estados Unidos como precaução à possibilidade de pane em computadores que 

armazenassem informações militares de forma concentrada. A rede desenvolvida, além de 

conectar bancos de dados assumiu o escopo facilitar a troca de informações durante o 

período da Guerra fria. A esse sistema deu-se o nome de internet e sua utilização transformou 

o mundo a partir da possibilidade de acesso por toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar 

do globo a partir de 1995.3  

 Essa possibilidade de comunicação instantânea e compartilhamento de informações 

transformaram significativamente as diversas áreas do conhecimento humano, espaço em 

que a aceleração científica, tecnológica e econômica foi admirável. Alterações que levavam 

 
1 Doutoranda em Direito pela Faculdade Autônoma de São Paulo, grazielelopesribeiro@hotmail.com 
2 Doutorando em Direito Constitucional pela FADISP, gilmariot@gmail.com 
3 BRIGGS; BURKE, 2006. 
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gerações para ocorrer, passaram a modificar-se em meses, quando informação e 

comunicação, que possibilitam a interação face a face de todos os seres do globo, reduziram 

o mundo a uma aldeia virtual.4  

 Durante um longo período prevaleceu a ideia de que a internet deveria se desenvolver 

num espaço livre, pois o fato de ser uma rede mundial os mecanismos tradicionais de 

regulamentação não seriam adequados a sua normatização, entendia-se que as suas 

características voláteis impossibilitariam qualquer tipo de disciplina.5  

 Tal posicionamento foi confirmada no Brasil quando, em 2009, o Supremo tribunal 

Federal julgou a ADPF 130, reconhecendo o território virtual como um local de livre 

vinculação de ideias e opiniões, debates e todas as formas que correspondam a plenitude de 

comunicação. 

 A despeito do consenso sobre a liberdade na rede tinha-se como inegável a percepção 

de que atos jurídicos praticados no ciberespaço poderiam ser disciplinados por regras já 

normatizadas, desenvolvidas para regular incidências tributárias, questões consumeristas, 

relações de trabalho, contratos eletrônicos e direitos autorais entre outros.6  

 Todavia, a evolução tecnológica deu origem a relações até então inexistentes e nesse 

contexto começaram a surgir questionamentos quanto a incidência do ICMS sobre os 

provimentos de acesso a internet, dúvidas quanto a regulamentação do teletrabalho e até a 

consumação de crimes e produção de provas no espaço virtual, além de direitos e deveres de 

usuários e provedores da rede que não puderam ser resolvidas pelo uso das legislações 

vigentes.  

A ideia de desregulamentação da rede começou a ceder espaço para os clamores por 

sua normatização e a opinião de que era necessária a incidência de normas nacionais ajustadas 

à realidade e, portanto, capazes de regulamentar o espaço virtual tornou-se majoritária entre 

os operadores de direito.  

 Assim, em novembro de 2009, o Ministério da Justiça abriu as discussões para a 

elaboração de lei brasileira que regulamentasse o ciberespaço. Ao longo de dois anos foram 

duas consultas públicas, sete audiências públicas e diversos seminários que contaram com 

intensa atuação da sociedade, seja de forma presencial nos eventos organizados, seja nas 

plataformas e fóruns de discussões criados para debater e construir a lei que implantou a 

regulamentação do Internet no Brasil.7 

 
4 CAMPOS, 2000. 
5 LEMOS, 2005. 
6 CARVALHO, 2014. 
7 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Marco Civil da Internet.  Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/elaboracao-legislativa/participacao-social/marco-civil 
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A lei que ficou conhecida como Marco Civil para a Internet contou com a 

participação social numa construção coletiva desde o seu início. O embrião normativo foi 

desenvolvido no Ministério da Justiça em parceria com a Escola de Direito carioca da 

Fundação Getúlio Vargas. Durante as discussões percebeu-se a preocupação em manter a 

neutralidade da rede preservando a dinâmica da Internet como espaço aberto, livre e 

colaborativo, mas fixar responsabilidades aos usuários e provedores sobre os conteúdos 

postados sem que direitos fundamentais, como liberdade de expressão e privacidade, fossem 

desrespeitados.8 

 Por se tratar de uma temática complexa e pela ausência de regulamentação transversal 

sobre o assunto, o debate foi realizado em duas fases. Num primeiro momento foi debatido 

o texto base produzido pelo Ministério da Justiça, que teve por objetivo pautar o debate e 

problematizar as principais questões a serem abordadas na posterior elaboração de um 

projeto de lei. Em seguida, foi elaborada uma minuta de anteprojeto de lei que, então, teve 

cada um de seus artigos, parágrafos e incisos abertos para comentários. 9  

  O Marco Civil para a Internet pode ser compreendido como um agrupamento de 

regras fundamentadas em três pilares. O primeiro consiste em adaptar e consolidar direitos 

fundamentais dos indivíduos a partir do contexto de comunicação eletrônica. O segundo 

fundamento repousa na delimitação de forma clara da responsabilidade civil dos atores 

envolvidos nos processos de comunicação pela internet. O terceiro pilar funda-se no 

estabelecimento de diretrizes convergentes para a atuação do governo na elaboração de 

políticas públicas e atuação normativa específica.10  

 A manutenção da neutralidade da rede foi uma das preocupações centrais na 

elaboração da norma, considerando que ela assegura isonomia no tráfego de informações 

independente do formato, ou seja, não importa a forma nem o tipo de informação que estará 

circulando, não se pode dar prioridade ou restrição em função do tipo de conteúdo acessado. 

A preocupação com a quebra da neutralidade justifica-se pela possibilidade de empresas de 

internet diferenciarem a oferta de serviços e influenciar no acesso à programação colocando 

em risco a liberdade de fluxo de dados que poderia ser direcionada por provedores.11  

 Ao lado da neutralidade, a garantia da liberdade ocupou posição privilegiada nas 

discussões pré-normativas. Havia uma inquietação em criar mecanismos que assegurassem a 

liberdade no fluxo de informações. Nesse sentido, o desenvolvimento de mecanismos para 

 
8 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Marco Civil da Internet.  Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/elaboracao-legislativa/participacao-social/marco-civil 
9 AZEVEDO, 2014. 
10 AZEVEDO, 2014. 
11 AFONSO, 2010. 
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regulamentar a internet pautou-se na preocupação de manter o alvedrio sobre as informações 

que trafegam no ciberespaço e assim permitir que as funções de informar, informar-se e 

manter-se informado se desenvolvessem abertamente. 

 Ao repetir que um dos princípios do uso da internet no Brasil fixa-se na liberdade de 

expressão, comunicação e manifestação de pensamento, o texto normativo reflete a 

preocupação em excluir a possibilidade de restauração do fantasma da censura no Brasil e 

garantir, como descrito no artigo 2º e 9º da lei 2.965/14. 12 

 Outra preocupação nas discussões sobre a normatização da rede mundial de 

informações foram as questões relacionadas à privacidade, vigilância e segurança de dados 

na rede. Houve uma inquietação para que a regulamentação incluísse formas de amparo às 

informações dos cidadãos sob o temor de que dados fossem violadas e acabassem sendo 

usados para fins comerciais e políticos.13  

  Como produto final das discussões, surgiu uma proposta de lei que após regular 

tramitação se transformou na Lei 12.965/14, que conhecida como Marco Civil da Internet 

fixou diretrizes para o uso da internet no Brasil estabelecendo princípios e garantias do 

ambiente virtual, assim como direitos e deveres às partes que se relacionarem através da 

internet. 

  

2. O Marco Civil da Internet no Brasil 
 
 O estudo sistemático da Lei 12.965/2014 leva a divisão do texto legal em cinco 

capítulos, nos quais o ambiente virtual é disciplinado e nos leva a percepção de que o Marco 

Civil trata de questões consumeristas, civilistas, processualista, laborais inclusive relações 

sociais até então inexistentes. 

 O primeiro capítulo foi reservado às disposições preliminares e dispõe que a lei 

posicionará princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no Brasil além de 

estabelecer diretrizes para a atuação do poder público.  

 Na sequência são trazidos importantes conceitos ao delimitar como fundamento para 

o uso da internet o respeito à liberdade de expressão. Adverte-se quanto a importância de 

analisar o respectivo dispositivo uma vez que os fundamentos apresentados servem como 

fator de interpretação para a norma quando da sua aplicação, ao descrever seus alicerces e 

objetivos que, frisa-se, devem estar alinhados à função social da rede.  

 
12 TOMASEVICIUS FILHO, 2016. 
13 SEGURADO et all, 2015. 
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 A lei reconhece a escala mundial da rede e perfilha a ausência de fronteiras, todavia 

estabelece como obrigação o respeito aos diretos humanos, à personalidade e o exercício da 

cidadania. Protege-se ainda a pluralidade de pessoas e tecnologias na internet, pauta-se pela 

garantia dessa diversidade em detrimento da sobreposição de uma parcela específica através 

da abertura livre e participação colaborativa, promotora da atuação coletiva e investimento 

coletivo no desenvolvimento de produtos e serviços. 

 Em uma remissão ao artigo 170 caput da Constituição Federal, o Marco Civil garante 

a livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Reconhecendo que a história da 

internet que surgiu com escopos militares, desenvolveu-se por fins acadêmicos, mas foi 

absorvida pelas finalidades comerciais, autorizou-se a criação de mecanismos comerciais de 

forma autônoma onde o particular cria de forma livre e independente novas relações sociais 

ou comerciais. 

 No artigo terceiro estão dispostos os princípios que regem a uso da internet no Brasil. 

Reforça-se a garantia da liberdade de expressão sem, contudo, deixá-la totalmente livre ao 

ressaltar os limites constitucionais que excluem ofensas, discursos de ódio e manifestações 

relacionadas à preconceito de raça, cor ou gênero e o anonimato.  

 O inciso II do artigo 3º do Marco Civil estabelece o direito à privacidade, entendida 

nesse ponto como o direito à reserva de informações pessoais e da própria vida, replicando 

o assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso X e artigo 21 do Código Civil 

brasileiro.  

Contudo, além de proteger os indivíduos, a lei estabelece cuidados especiais aos 

dados dos cidadãos, por ser compreendido como o mosaico de informações da privacidade 

de cada indivíduo. Embora a lei que regula o ambiente virtual não defina expressamente no 

que consistem os dados pessoas a Lei de acesso a informação o faz e age de forma 

complementar ao designar como dado pessoal todas as informações que permitem identificar 

um sujeito singularmente.     

 A neutralidade da rede, já descrita anteriormente, foi elencada a princípio pelo inciso 

IV e consiste no princípio da isonomia no meio virtual que garante tratamento equânime ao 

trafego de informações na internet, assim como a estabilidade, segurança e funcionalidade da 

rede, preservação da liberdade participativa e desenvolvimento de negócios sem esquecer da 

atribuição da responsabilidade dos agentes que atuam na rede.  

Ressalta-se que a garantia de desenvolvimento de negócios passa pela simplificação 

burocrática e redução de formalidades para o desenvolvimento de negócios virtuais. Todavia 
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tal liberdade não se apresenta de forma absoluta, como todas as liberdades jurídicas, uma vez 

que limitações podem e devem ser criadas sempre que haja a violação de direitos.  

 Apesar do marco Civil apresentar do rol de princípios que regem a disciplina virtual 

reconhece-se o caráter meramente exemplificativo dos princípios apresentados, podendo a 

matéria pautar-se regras do ordenamento jurídico pátrio e internacional. 

 O artigo quarto garante o direito a todos à internet, contudo, cabe salientar que essa 

garantia se refere a impossibilidade de limitação ou escolha de clientes para acesso a rede e 

não à uma obrigação estatal de garantir o acesso ao ciber espaço por todos os indivíduos. 

 O primeiro capítulo encerra-se com a apresentação de termos e definições técnicas, 

tais como provedor, endereço de protocolo de internet que outros termos técnicos 

necessários a compreensão da lei, além de estabelecer com regra de hermenêutica a promoção 

do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. 

 O capítulo II da Lei 12.965 reserva-se a disciplina dos direitos e garantias dos 

usuários. Reafirma-se que o acesso à internet é essência ao exercício da cidadania e em dois 

artigos são descritos direitos essenciais como inviabilidade da intimidade e da vida privada, 

sigilo do fluxo e armazenamento de suas comunicações. Garante-se ainda a manutenção da 

qualidade contratada e a não suspensão da conexão salvo por débito dela decorrente, obriga-

se o fornecimento de informações claras e completas nos contratos de prestação de serviços 

com detalhamento sobre métodos de proteção, práticas de gerenciamento de qualidade e não 

fornecimento de dados pessoais a terceiros além de informações sobre o seu armazenamento, 

tratamento e proteção.  O Marco Civil ainda estabelece regras para o consentimento de uso 

de dados, sua forma de exclusão e clareza na publicidade e políticas de uso praticadas com 

respeito as normas de proteção e defesa do consumidor e garantia de acessibilidade nos 

termos da lei. 

 Pela terceira vez o texto garante o direito à privacidade e à liberdade de expressão 

considerando os condição para o pleno exercício de direito de acesso a internet e conclui 

determinando a nulidade de cláusulas contratuais que violem o sigilo das comunicações 

privadas ou que em contrato de adesão não apresente como alternativa o foro brasileiro para 

solução de possíveis controvérsias de serviços prestados no Brasil. 

 O capítulo terceiro, disciplina a provisão de conexão e de aplicações de internet. Nele 

estão dispostas as regras para que se mantenha a neutralidade do sistema, ou seja, estão 

proibidos os tratamentos diferenciados de conteúdo por origem, destino, serviço, terminal 

ou aplicação. O objetivo dessa determinação é que os responsáveis pela transmissão, 
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comutação ou roteamento garantam a isonomia de conteúdos que possibilite o acesso de 

forma igualitária a qualquer tipo de conteúdo disponível na rede. 

 A preocupação pelo sigilo de informações privadas e dados pessoais foi materializada 

pelo artigo dez que determina a necessidade de preservação da intimidade, da vida privada, 

da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas, autorizando contudo o 

fornecimento de informações a órgãos administrativos que detenham competência para 

requerer dados que informem qualificação, filiação e endereço, caso sejam necessários outros 

tipos de informação, fixou-se a necessidade de ordem judicial.  

 A norma ainda determina que o provedor responsável informe o usuário sobre os 

sistemas de segurança de dados implantados, além de guardar pelo prazo de um ano, sem 

transferência de responsabilidades a terceiros, dos conteúdos acessados, todavia, proíbe o 

seu armazenamento por tempo excedente. 

 Ao tratar da responsabilidade por conteúdos publicados, o provedor de conexão foi 

excluído totalmente do encargo pelas publicações, essa disposição encontra razão na 

manutenção de liberdade de conteúdos sem que haja uma censura prévia e ilegítima pelo 

provedor. Desse modo, o provedor só responde pelo conteúdo, se o mantiver, após ordem 

judicial que determine a retirada da publicação, de forma detalhada quanto a extensão e 

indicação inequívoca do material, a publicidade da publicação. 

 O capítulo quarto da lei que disciplina o uso da internet no Brasil demonstra a 

preocupação não somente em garantir a liberdade dos dados na rede ao determinar diretrizes 

a serem seguidas pelos poderes públicos, como o desenvolvimento de ações  programas de 

capacitação de cidadãos para o uso da rede mundial de computadores de fundamental 

importância para viabilizar o acesso de um maior numero de pessoas ao mundo virtual. 

 A lei 12965 amplia o direito a informação previsto na Lei de Acesso a Informação ao 

determinar, além da acessibilidade de conteúdo, a facilitação de acesso aos serviços de 

governo eletrônico e fortalecimento da participação de políticas públicas independentemente 

da capacidade físico-motora, perceptiva, social ou cultural do cidadão.14  

 Percebe-se pelas diretrizes acima estabelecidas, a intenção em associar o ambiente 

virtual ao social através do fomento da cultura digital como ferramenta de inclusão e redução 

de desigualdades no acesso a tecnologias, com o desenvolvimento de políticas públicas, 

legítimas e eficazes, direcionadas ao exercício da cidadania, e o que se esperou ter alcançado 

com a promulgação do Marco Civil da Internet. 

 

 
14 CARVALHO, 2014. 
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Considerações finais. 
 
O desenvolvimento social acabou por incrementar o rol de garantias individuais e 

coletivas e produzir um emaranhado de direitos que por vezes entram em choque ou se 

sobrepõem. Situação idêntica ocorre no ambiente virtual quando informações privadas são 

produzidas de maneira pública, quando o direito ao esquecimento se choca com o direito de 

memória ou quando o direito de informação colide com o direito de sigilo.  

Nesse contexto, os meios de solução de conflitos são colocados a prova e o direito 

busca alternativas para estabelecer equilíbrio e paz social. A lógica observada na sociedade 

apresenta-se demasiadamente ampliada no ambiente virtual, espaço que antes da lei, objeto 

do presente estudo, ter eficácia relegava-se ao enquadramento de normas equivalentes sem 

que uma disciplina específica a normatizasse. 

Apesar de considerarmos que vivemos numa era tecnológica, permanecemos em uma 

era humana em que as informações, apesar de estarem instrumentalizadas por mecanismos 

de produção e divulgação altamente especializados, continuam sendo produzidas por seres 

humanos. 

Garantir o acesso as informações produzidas sempre foi uma preocupação social, 

todavia a preocupação, nesse período altamente informatizado, aprimorou-se e as apreensões 

ganharam relevo sobre outros aspectos.  

Se anteriormente nos preocupávamos somente em permitir um acesso amplo das 

informações às populações, hoje a preocupação se desdobra em garantir a qualidade e 

veracidade dos dados produzidos, com a ansiedade em garantir que não somente as 

informações cheguem as pessoas, mas que elas correspondam a realidade uma vez que 

impactam diretamente nas decisões políticas e sociais de uma comunidade.  

O incremento tecnológico acaba por refletir as diferenças sociais, se considerarmos 

que somente parcela da sociedade encontra-se instrumentalizada e instruída para inserir-se 

no espaço em que as informações são apresentadas e os dados são produzidos, garantir o 

acesso ao maior número possível de pessoas através de políticas públicas inclusivas 

manifesta-se, atualmente, como o maior passo rumo a democracia e a participação social 

plena, a despeito da realidade que exclui e marginaliza aqueles que não se encontram em 

posições sociais periféricas.  
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A Precarização do trabalho humano na economia digital: 
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Precarity of human work in the digital economy: reflections on the Deliveroo case and algorithmic 
discriminatory practices 
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Sumário: Introdução; 1 Capitalismo de plataforma: o panorama da economia digital e o 
processo de precarização do trabalho por empresas-aplicativo; 2 Inteligência artificial e 
algoritmos: noções introdutórias sobre atuação algorítmica e suas aplicações na seara 
trabalhista; 3 Práticas discriminatórias algorítmicas: o caso Deliveroo analisado à luz do 
princípio da proteção e dos desafios regulatórios; Considerações Finais. 

Resumo: O presente artigo tem por fim apresentar reflexões sobre as práticas 
discriminatórias algorítmicas nas relações de trabalho, no contexto da economia digital, a 
partir do exame do caso Deliveroo. Trata-se de um estudo doutrinário que investiga o 
processo de precarização do trabalho humano na economia digital por meio de práticas 
discriminatórias algorítmicas, passando pelo exame do capitalismo de plataforma, acelerado 
no contexto da pandemia do novo coronavírus. Como resultado da pesquisa, concluiu-se 
que os prestadores de serviços de empresas-aplicativo, já tão fragilizados pela ausência de 
direitos trabalhistas ante a negação do reconhecimento da relação de trabalho, têm sido 
expostos a discriminações algorítmicas, necessitando de especial proteção para combater tais 
práticas, seja por regulação, obrigando as empresas-aplicativo a adotarem maior 
transparência no modo de atuação algorítmica e a eliminarem práticas discriminatórias que 
violam o princípio da dignidade humana, seja pela censura por parte de consumidores 
responsáveis, a fim de obrigá-las a adotarem uma postura humanista. Neste estudo, utilizou-
se o método dedutivo, de acordo com a vertente jurídico-sociológica, do tipo jurídico-
propositiva, com pesquisa teórico-doutrinária. 

Palavras-chave: Algoritmos; Capitalismo de plataforma; Deliveroo; Discriminação 
algorítmica; Economia digital; Precarização do trabalho. 

 

Abstract: This article aims to present reflections on discriminatory algorithmic practices 
found in labor relations in the context of the digital economy by examining the Deliveroo 
case. This doctrinal study both investigates the precarity of human work in the digital 
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economy caused by discriminatory algorithmic practices and examines platform capitalism, 
which has grown in the context of the new coronavirus pandemic. The research has 
evidenced that independent workers, already weakened by the lack of workers’ rights, as their 
labor relations have not been recognized, have been exposed to algorithmic discrimination. 
Hence, they need special protection against such practices, whether through regulations, by 
obliging application-companies to be more transparent in their algorithmic operations and 
eliminating discriminatory practices that violate the principle of human dignity, or through 
criticism by socially aware consumers, in order to force the companies to adopt a humanistic 
approach. The deductive method has been used in this study, in accordance with a juridical-
sociological view, from a juridical-propositional perspective, with theoretical-doctrinal 
research. 

Keywords: Algorithms; Platform capitalism; Deliveroo; Algorithmic discrimination; Digital 
economy; Precarious work. 

 

Introdução 

Nos últimos anos, desenvolveu-se com rapidez o capitalismo de plataforma – 

trabalho sob demanda prestado por meio de aplicativos –, estimulando cada vez mais a 

propagação de uma economia digital, exercida mediante a implantação de novas tecnologias. 

Com isso, houve um aumento crescente de empresas que se utilizam da chamada gig economy 

para desenvolver suas atividades na ordem econômica. 

O dicionário de Cambridge define gig economy como “uma forma de trabalho baseada 

em pessoas que têm empregos temporários ou fazem atividades de trabalho freelancer, pagas 

separadamente, em vez de trabalhar para um empregador fixo”3. É, pois, o termo utilizado 

para representar o mercado de trabalho composto por trabalhadores temporários que não 

possuem vínculo de emprego. Dessa realidade, surge o neologismo uberização, que exprime 

esse mesmo arranjo alternativo do emprego. 

No exercício de atividade econômica, empresas distribuem tarefas por meio de uma 

plataforma de aplicativo; para isso, se faz necessário o uso de algoritmos. Todavia, a realidade 

tem demonstrado a utilização de variadas práticas discriminatórias algorítmicas contra 

trabalhadores – realidade social que requer reflexão, na busca de soluções jurídicas para o 

problema, desafio proposto no presente trabalho. Objetiva-se, nesta pesquisa, apresentar 

reflexões sobre tais práticas nas relações de trabalho, no contexto da economia digital, sem 

deixar de analisar, ainda que de forma indireta, a precarização do trabalho decorrente do 

 
3 “A way of working that is based on people having temporary jobs or doing separate pieces of work, each paid 
separately, rather than working for an employer”. CAMBRIDGE INTERNATIONAL DICTIONARY OF 
ENGLISH. Cambridge, UK: Cambridge. Disponível em: 
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/gig-economy. Acesso em: 4 fev. 2021. 
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capitalismo de plataforma, apresentando-se possíveis soluções iniciais ao problema 

investigado, a fim de fomentar debates sobre o tema. 

Para tanto, o trabalho está dividido em três eixos. No primeiro, são tecidas breves 

considerações sobre o capitalismo de plataforma, construindo-se um panorama da economia 

digital e do processo de precarização do trabalho por empresas-aplicativo. No segundo, 

trazem-se noções de inteligência artificial, algoritmos e suas aplicações. Por fim, são 

examinadas práticas discriminatórias algorítmicas. Visando a atingir o objetivo proposto, 

adota-se o método dedutivo, sob a vertente jurídico-sociológica, caracterizada como uma 

pesquisa teórica, do tipo propositiva.  

 

1 Capitalismo de plataforma: panorama da economia digital e o processo de 
precarização do trabalho por empresas-aplicativo 

Qualquer pesquisa que investigue o trabalho humano e suas dimensões precisa partir 

do pressuposto de que o bem jurídico trabalho se constitui em um direito social, portanto, 

incluído no rol de direitos humanos, estando previsto no artigo 6º da Constituição Federal, 

o que justifica, em parte, o contido no artigo 7º, também da Constituição Federal, que 

estabelece o piso social básico no que se refere ao trabalho.  

A despeito disso, a economia digital, na seara do Direito do Trabalho, tem se 

desenvolvido por meio de plataformas digitais de prestação de serviço. Tal forma de trabalho 

é a onda do momento – o socorro de inúmeros trabalhadores no mundo que foram excluídos 

do mercado de trabalho – por apresentar-se como uma das únicas saídas possíveis para a 

exclusão social.  

Dados divulgados pelo IBGE apontam o crescimento de 137% no número de 

motoristas por aplicativos em quase oito anos, uma vez que, em 2012, eram 484 mil e, em 

2019, o número ultrapassou 1 milhão de motoristas, isso antes da pandemia.4 Com a situação 

de calamidade de saúde pública, decretada por força da pandemia do novo coronavírus, os 

aplicativos de transporte registraram queda, porém houve um aumento de 38% nos gastos 

com aplicativo de comida e um aumento de 18% no número de clientes.5  

 
4 SUMMIT MOBILIDADE URBANA. Número de motoristas por aplicativo cresce 137% em 8 anos. Estadão, 
23 abr. 2020. Disponível em: https://summitmobilidade.estadao.com.br/compartilhando-o-
caminho/numero-de-motoristas-por-aplicativo-cresce-137-em-8-anos/. Acesso em: 05 fev. 2021. 
5 CORACCINI, Raphael. Gastos com aplicativos de comida crescem 38% na pandemia. CNN Brasil, 1 dez. 
2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/12/01/gastos-com-aplicativos-de-
comida-crescem-38-na-pandemia. Acesso em: 5 fev. 2021. 
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A necessidade de isolamento – inclusive com decretação de lockdown – conduziu ao 

crescimento do uso de plataformas digitais no setor de entrega de comida, demandando mais 

entregadores. A intensificação do desemprego, por sua vez, aliada àquela necessidade de 

mercado, empurrou os desempregados à prestação de serviços a empresas como Uber, Uber 

Eats, Rappi, iFood, Deliveroo, etc. O capitalismo de plataforma teve, no setor de entrega de 

alimentos, um aumento de consumidores durante a pandemia, gerando lucros e, com isso, 

mais precarização do trabalho.6 

Por outro lado, há os que defendem as empresas-aplicativo, com a justificativa de 

que são a salvação para problemas sociais. Argumentam que elas são execradas pelos 

“humanistas”, que não levam em conta a taxa de desemprego no Brasil e o custo da 

formalidade laboral, pois as principais barreiras ao emprego formal são os custos dos 

encargos sociais e trabalhistas, além da má qualidade da mão de obra. Concluem, então, que: 

Por tudo isso, sim, as empresas de aplicativo são uma grande benesse para a 
economia. [...] Nenhum país progride sem respeito ao trabalho. Tampouco 
progride condenando quem gera oportunidades e quem se propõe a encarar as 
adversidades e virar o jogo a seu favor, aprendendo pela experiência valores que 
a educação de fato não lhe deu. 7 

Em que pesem tais críticas, entende-se que não justificam a agressão a direitos sociais 

caros, como o é o direito ao trabalho com dignidade. Não se pode absorver a ideologia 

neoliberal de que as empresas-aplicativo são uma salvação; desempenhando atividade 

econômica, devem respeitar os valores sociais do trabalho, fundamento da ordem econômica 

(artigo 170, CF). Aliás, elas obtêm lucro excessivo à custa da força humana de trabalho, que 

é mal remunerada e exposta a um processo de precarização. 

Isso ocorre porque os prestadores de serviços não possuem vínculo empregatício – 

situação controvertida, mas que não é objeto desta pesquisa –, de modo que não gozam de 

direitos mínimos, utilizam seus veículos para o trabalho, não recebem equipamentos de 

proteção individual e não têm quaisquer ingerências sobre a forma de prestação do serviço. 

Com efeito, exercem atividade a título precário, cuja realidade, exemplificada por meio dos 

 
6 LARGHI, Natháli. Com quarentena, apps de entregas são oportunidade para trabalhadores e comércios. Valor 
Investe, 2 fev. 2020. Disponível em: https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-
se/noticia/2020/04/02/com-quarentena-apps-de-entregas-sao-oportunidade-para-trabalhadores-e-
comercios.ghtml. Acesso em: 5 fev. 2021. 
7 SANDRI, Douglas; BIRMANN. Os aplicativos de entrega fornecem renda para os mais jovens - e são 
execrados pelos "humanistas". Mises Brasil, 13 jan. 2020. Disponível em: 
https://www.mises.org.br/article/3211/os-aplicativos-de-entrega-fornecem-renda-para-os-mais-jovens--e-
sao-execrados-pelos-humanistas. Acesso em: 5 fev. 2021. 
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entregadores que usam bicicletas, foi demonstrada em importante pesquisa desenvolvida em 

2019 na cidade de São Paulo pela Associação Aliança Bike, que concluiu: 

99% são do sexo masculino, 71% se declararam negros, mais de 50% têm entre 
18 e 22 anos de idade, 57% trabalham todos os dias da semana, e 75% ficam 
conectados ao aplicativo por até 12 horas seguidas — sendo que 30% trabalham 
ainda mais tempo. Tudo isso por um ganho médio mensal de 992 reais (seis reais 
a menos do que o salário mínimo, fixado em 998 reais). O menor valor mensal 
recebido encontrado no levantamento foi 375 reais, para entregadores que 
trabalham três horas diárias, e o maior foi 1.460 reais, para 14 horas trabalhadas.8 

Essa realidade também foi exposta por De la Cera que, ao analisar a relação dos 

prestadores de serviços com a plataforma Deliveroo, assim a descreveu: 

[...] la decisión final está en manos de Deliveroo, que es quien finalmente establece 
los cuadrantes de servicios e incluso quien aprueba las vacaciones o las ausencias. 
Por ello, y porque la empresa (i) emite instrucciones detalladas acerca de cómo 
prestar los servicios y (ii) se realiza un control exhaustivo a través de un 
geolocalizador de la forma en que se realiza el reparto, la Inspección de Trabajo 
concluye que los riders están insertos en la organización de un tercero que 
controla sus actividades.9  

Mesmo diante dessa realidade e expondo-se a riscos durante a pandemia, os 

motoristas de aplicativos não receberam quaisquer benesses em termos de segurança sanitária 

por parte das empresas, um dos motivos pelos quais deflagraram greves ao longo da 

pandemia.10 Em recente trabalho científico desenvolvido sobre o tema, essa precarização no 

contexto da pandemia foi assim resumida:  

Percebemos que a pandemia intensificou a precarização do trabalho, 
anteriormente em curso, com ampliação do desemprego e aumento da força de 
trabalho para empresas-aplicativo, especificamente, de entrega de alimentos e 
correspondências. Mesmo com sindicatos enfraquecidos, os entregadores de 
aplicativos enfrentaram a pandemia e as empresas ao realizaram (sic.) duas greves 
no mês de julho, reivindicando melhores condições de trabalho e proteção contra 
a Covid-19.11 

Demonstra-se, pois, que a precarização do trabalho humano, antes acentuada, 

ganhou ainda mais força com o capitalismo de plataforma, realidade que demanda estudo e 

aprofundamento.  

 
8 ALESSI, Gil. Jornada maior que 24 horas e um salário menor que o mínimo, a vida dos ciclistas de aplicativo 
em SP. El País, 07 ago. 2019. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/06/politica/1565115205_330204.html. Acesso em: 4 fev. 2021. 
9 DE LA CERA, Maria Eugenia. Análisis de las primeras resoluciones dictadas en Reino Unido y España en el 
‘caso Deliveroo’: La relación laboral y el principio de primacía de la realidad. Portal jurídico de Thomson Reuters. 
Disponível em: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/laboral/la-relacion-
laboral-y-el-principio-de-primacia-de-la-realidad-2018-02-26/. Acesso em: 04 fev. 2021. 
10 BACOCCINA, Denize. Greve dos entregadores escancarou a falácia da economia do compartilhamento. El 
País, 27 jul. 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-07-27/greve-dos-entregadores-
escancarou-a-falacia-da-economia-do-compartilhamento.html. Acesso em: 04 fev. 2020. 
11 MORAES, Rodrigo Bombonati de Souza. Precarização, Uberização do Trabalho e Proteção Social em 
Tempos de Pandemia. Revista NAU Social, v. 11, n. 21, nov-abr., p. 377-394, 2020, p. 1. Disponível em: 
https://periodicos.ufba.br/index.php/nausocial/article/view/38607/23279. Acesso em: 4 fev. 2021. 
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2 Inteligência artificial e algoritmos: noções introdutórias sobre atuação 
algorítmica e suas aplicações na seara trabalhista 

A inteligência artificial, cujo uso nas mais variadas áreas é uma realidade da sociedade 

contemporânea, pode ser definida como “um campo de conhecimento associado à 

linguagem e à inteligência, ao raciocínio, à aprendizagem e à resolução de problemas”.12  

Há quem proponha e defenda a necessidade de “uma análise jurídica e sociológica 

das metamorfoses da teoria da relação jurídica e o advento dos algoritmos”, uma vez que as 

transformações provocadas pelo uso dos algoritmos “ocorrem de forma tão rápida que 

geram dificuldades tanto para intérpretes como legisladores e pesquisadores”. Isso ocorre 

porque a atuação algorítmica, nos últimos tempos, transpassou a barreira de meras aplicações 

tecnológicas para assumir papel de relevo na sociedade, haja vista que atualmente é 

responsável “pela tomada de decisões no campo do consumo, na produção de cultura e na 

modificação de comportamentos, expandindo-se o número de operações importantes que 

podemos executar sem provocar um neurônio sequer”. 13   

No que se refere à construção e ao funcionamento, é preciso dizer que os algoritmos 

são desenvolvidos em três etapas, assim resumidas: 

[...] a primeira consiste em identificar com precisão o problema a ser resolvido e 
encontrar uma solução para ele. [...] É nessa fase que o cientista da computação 
carece de orientação de profissionais que saibam da tarefa a ser executada pelo 
algoritmo. [...] A segunda etapa [...] consiste em descrever a sequência de passos 
no idioma corrente, para que todos que o analisem possam compreender seus 
parâmetros, que, na etapa final, essa descrição é traduzida para alguma linguagem 
de programação. Só assim o computador consegue entender os comandos [...].14  

Algoritmos são sistemas lógicos utilizados como “instrumentos para a realização das 

transações em escala global e/ou de formas para fomentar maiores consumidores e 

mercados”. Sua designação provém da “latinização do nome do matemático e astrônomo 

árabe Mohamed al-Khawarizmi, que no século IX escreveu trabalhos de grande relevância 

sobre álgebra”. 15 Considerando que a utilização de algoritmos é uma realidade social e, como 

tal, não pode estar alheia aos disciplinamentos jurídicos, faz-se importante desenvolver 

pesquisas e estudos sobre sua aplicabilidade nas mais diversas searas – no presente caso, na 

 
12 KAUFMAN, Dora. A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana?. Barueri, SP: Estação das Letras e 
Cores, 2019, p. 19. 
13 REIS, Paulo Victor Alfeo. Algoritmos e o Direito. São Paulo: Almedina, 2020, p. 15. 
14 REIS, Paulo Victor Alfeo. Algoritmos e o Direito. São Paulo: Almedina, 2020, p. 15. 
15 REIS, Paulo Victor Alfeo. Algoritmos e o Direito. São Paulo: Almedina, 2020, p. 15. 
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seara trabalhista – a fim de contribuir na construção do conhecimento e proporcionar 

elementos para demais pesquisadores, intérpretes, legisladores e aplicadores do direito. 

Citam-se três casos práticos de ações discriminatórias praticadas por algoritmos no 

âmbito laboral: (i) a empresa Whole Foods utilizou algoritmos para analisar o número de 

queixas de empregados para antecipar-se e despedi-los, de maneira a evitar que acionassem 

sindicatos na busca de maior proteção social; (ii) departamentos de recursos humanos têm 

recorrido à inteligência artificial, mediante uso de algoritmos, para avaliar candidatos a vagas 

de empregos, excluindo, sem quaisquer parâmetros objetivos, aqueles que não parecem servir 

aos interesses das empresas; (iii) um Tribunal de Bolonha, na Itália, em 31 de dezembro de 

2020, condenou a empresa Deliveroo por prática discriminatória algorítmica ao punir 

entregadores com alocação de piores serviços com base em um ranking de reputação.16 

Dentro dessas três formas de atuação indicadas, a terceira (iii), a da plataforma 

Deliveroo, objeto de investigação nesta pesquisa, será mais bem analisada nas linhas 

subsequentes, ante a necessidade de discussão sobre os limites sociais e jurídicos desses 

instrumentos tecnológicos.  

 

3 Práticas discriminatórias algorítmicas: uma análise do caso Deliveroo à luz 
do princípio da proteção e dos desafios regulatórios 

Com a finalidade de introduzir e exemplificar a temática que ilustra este eixo da 

pesquisa, faz-se necessário examinar o recente julgamento da empresa-aplicativo Deliveroo 

pelo Tribunal de Bolonha, na Itália, que a condenou por prática discriminatória algorítmica. 

Em resumo, o julgamento deu-se por ação do Sindicado ao denunciar a plataforma por 

prática discriminatória, que consistia em criar um ranking de reputação dos trabalhadores por 

meio da avaliação dos usuários, sem que aqueles tivessem conhecimento de tal política.  

Para a entidade representativa, ficou comprovado que o algoritmo alocava as 

melhores oportunidades aos entregadores que tivessem os melhores índices de reputação e 

que os índices caíam quando os entregadores cancelavam horários previamente indicados 

como disponíveis ou não participavam em horários de pico, sem apurar e considerar os 

motivos, tais como saúde, cuidados com filhos menores ou direito de greve. Com isso, 

 
16 ANDRADE, Diogo Queiroz de. Um algoritmo foi a julgamento... e perdeu. Eco, 3 jan. 2021. Disponível em: 
https://eco.sapo.pt/opiniao/um-algoritmo-foi-a-julgamento-e-perdeu/. Acesso em: 4 fev. 2021.  
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decidiu-se que o algoritmo usado para avaliar os entregadores violou leis trabalhistas por 

desconsiderar os motivos do prestador para não trabalhar em certo dia ou horário.17 

A tese de defesa da empresa de que não teria havido discriminação objetiva e real não 

foi acatada, pois o Tribunal considerou que, em certos casos, como acidente dos entregadores 

e problemas técnicos, tais fatores não eram levados em conta para compor o índice 

reputacional, comprovando a ingerência, por opção da plataforma, sobre situações 

excludentes. Como resultado, houve condenação da empresa a pagar € 50.000,00 ao 

Sindicato e a divulgar o conteúdo do provimento judicial.18 

Constata-se, por meio de tais práticas, o processo de precariedade no qual está 

envolvido o trabalhador, submetido a uma lógica perversa que desrespeita o mínimo de 

segurança no trabalho e que, ao mesmo tempo, cria um ranking reputacional capaz de 

discriminá-lo no exercício de sua atividade no mercado de trabalho. Nesse sentido, cita-se 

importante estudo sobre a precarização do trabalho por meio do gerenciamento algorítmico: 

La literatura especializada identifica a los trabajadores que realizan un uso 
intensivo de las tecnologías, como vulnerables y realizando su activad en un 
entorno de trabajo «siempre de servicio», con menor grado de autonomía y 
privacidad y con una intensificación de la carga y del ritmo de trabajo, exacerbada 
por la “necesidad de ajustarse a algoritmos de creación de reputación”.19 

A realidade demonstra o uso de técnicas de vigilância e de dados tecnológicos como 

ferramentas de gerenciamento com a finalidade de controlar e direcionar a força humana de 

trabalho para determinada finalidade. Nesse aspecto, sem direitos básicos e com o risco de 

terem suas reputações manchadas – o que os prejudica na distribuição das tarefas –, os 

trabalhadores ficam cada vez mais dependentes, pois são alimentados, reafirme-se, com a 

ideologia neoliberal de que devem optar por direitos ou por empregos. 

Portanto, as empresas-aplicativo possuem amplos poderes de gerência e 

determinação da conduta dos entregadores, uma vez que estes são prejudicados pelo uso de 

práticas discriminatórias algorítmicas e, muitas vezes, nem sequer têm conhecimento de 

como funcionam. Isso porque a forma de atuação dos algoritmos nem sempre está detalhada 

 
17 LUCENA, Cláudio. A governança de algoritmos chegou à justiça do trabalho. Facebook, 5 jan. 2021. 
Disponível em: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208670526237657&id=1745822391. 
Acesso em: 5 fev. 2021. 
18 LUCENA, Cláudio. A governança de algoritmos chegou à justiça do trabalho. Facebook, 5 jan. 2021. 
Disponível em: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208670526237657&id=1745822391. 
Acesso em: 5 fev. 2021. 
19 RUIZ, María Luz Veja. La salud y el trabajo, los derechos fundamentales del futuro. In: ROSEBAUM, Jorge 
(Dir.); ROSENBAUM, FEDERICO (org.). Revista Jurídica del Trabajo, Montevideo, n. 1, jan-abr., 2020, p. 47. 
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nas políticas da empresa, expressas nos “Termos e Condições de Uso e da Política de 

Privacidade”. 

Ainda por cima, quando cientes, os trabalhadores são forçados a agir da melhor 

maneira possível, segundo as normativas e políticas da empresa, todas com viés puramente 

econômico, para não prejudicar a imagem da marca perante os consumidores e não afetar 

sua avaliação no ranking reputacional. É a sujeição do prestador de serviços ao controle 

algorítmico, sem parâmetros de razoabilidade e transparência, e sem observar exercício de 

contraditório e ampla defesa, contribuindo, assim, para uma evidente violação de direitos 

sociais, além de fulminar a dignidade da pessoa humana. 

Em termos de implicações jurídicas, essa prática empresarial mostra-se contrária aos 

princípios que regem o Direito do Trabalho, em especial, o princípio da proteção. No 

entanto, o ordenamento jurídico brasileiro carece de norma jurídica específica para regular a 

discriminação algorítmica, devendo ser aplicadas, por consequência, as disposições contidas 

no artigo 7º, incisos XXII, XXX, XXXI e XXXII, todos da Constituição Federal. 

 

Considerações Finais 

A forma como a tecnologia está sendo empregada nas relações de trabalho, conforme 

o caso concreto exposto nesta pesquisa, conduz à precarização das relações de trabalho, com 

desrespeito pelos princípios básicos de proteção do trabalho, o que contribui para a 

destruição de padrões coletivos. As plataformas digitais, no que se refere ao emprego das 

tecnologias e da mediação algorítmica nas relações de trabalho, acabaram por se constituir 

em agentes políticos e econômicos dotados de amplos poderes, haja vista que são produtos, 

em parte, do processo de globalização sob o prisma econômico, estando inseridas nas 

relações sociais e mesmo culturais, o que representa muito mais que um modelo de 

infraestrutura. 

No que tange à discriminação algorítmica – analisada por meio de caso concreto –, 

trata-se de uma realidade mundial; por isso, a sociedade e os poderes instituídos não podem 

quedar-se inertes diante desse mais novo meio de precarização das relações humanas de 

trabalho, que se desenvolve às escuras, violando direitos humanos. Com isso, dos atores 

políticos, sociais e econômicos, exige-se proatividade no intuito de combatê-lo.  

É importante frisar, ainda que pareça óbvio, que a forma como a administração 

empresarial está empregando os algoritmos tem desconsiderado qualquer elemento 
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individual do trabalhador ou situação contextualizada segundo sua realidade de vida. Quase 

sempre, parte de situações generalizadas, de acordo com metas estabelecidas 

economicamente, convertendo o trabalhador em elemento pertencente a um grupo 

determinado e generalizado, que pode, inclusive, levar em conta padrões universais.  

É possível concluir, desse modo, que a realidade imposta pela discriminação 

algorítmica impõe a necessidade premente de discutir sobre governança e mediação 

algorítmica na seara trabalhista, até mesmo para acompanhar e investigar como outros países 

têm enfrentado o tema. Cabe, ainda, discutir a necessidade de impor o cumprimento, por 

parte das empresas-aplicativo, dos princípios de um trabalho decente e digno, seguindo as 

diretrizes instituídas pela Organização Internacional do Trabalho, a fim de minimizar os 

efeitos da precariedade imposta pela economia digital.  
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo fazer um estudo sobre o trabalho doméstico 
análogo à escravidão e a consequente violação dos direitos humanos como um ideário 
escravocrata no Brasil do século XXI.  A escolha do tema justifica-se pelo fato de que, apesar 
da farta legislação no âmbito constitucional, trabalhista e penal e dos tratados internacionais 
dos quais o Brasil é signatário, tal situação ainda ocorre na sociedade brasileira, tanto no 
campo quanto na cidade, em especial no ramo do trabalho doméstico. A pesquisa aborda o 
trabalho doméstico no contexto da história social do trabalho no Brasil; o trabalho análogo 
à escravidão; o trabalho doméstico análogo à escravidão e a consequente violação dos direitos 
humanos. Conclui-se que os direitos fundamentais, os fundamentos da república, as garantias 
trabalhistas e a salvaguarda dos direitos humanos não impediram que casos de trabalho 
doméstico análogo à escravidão fossem reiteradamente registrados no país. Além disso, 
percebe-se que a violação da legislação trabalhista e dos preceitos constitucionais colaboram 
para que ocorra violação dos direitos humanos das vítimas. Utilizaram-se o método dedutivo 
de abordagem e a pesquisa bibliográfica e documental como técnica de pesquisa.  
 
Palavras-chave: Trabalho doméstico; Escravidão; Violação; Direitos Humanos. 

ABSTRACT: This paper aims to address domestic work analogous to slavery and the 
consequent violation of human rights as a proslavery ideal in Brazil in the 21st century. The 
selection of this subject is justified by the fact that, despite the abundance of constitutional, 
labor and penal laws and international treaties that Brazil has signed, such situation still 
occurs in Brazilian society, both in urban and country settings, particularly in the area of 
housework. The research has approached domestic work in the context of the social history 
of work in Brazil; work analogous to slavery; and domestic work analogous to slavery and 
the consequent violation of human rights. It has concluded that the fundamental rights, the 
foundations of the republic, labor guarantees and protection of human rights have not 
prevented cases of domestic work analogous to slavery from being recurrently recorded in 
this country. Furthermore, the violation of both the labor legislation and the constitutional 
assumptions has contributed to the violation of the human rights of the victims. The 
deductive method, as well as the documentary, literature research have been used as research 
technique. 
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Introdução 
 

O trabalho doméstico foi introduzido no Brasil já no período da Colônia e Império. 

Os estrangeiros que aqui chegavam, inicialmente exploravam os indígenas e, posteriormente 

a população negra trazida da África. Eles os “compravam” para escravizar nas lavouras de 

café e nos trabalhos domésticos. Eles levavam as mulheres negras, fortes, consideradas boas 

para o trabalho doméstico para suas casas para fazerem o trabalho que suas esposas, as 

“Sinhás”, não faziam, dada a sua condição de riqueza. Às escravas, estava destinado todo o 

trabalho doméstico, sem dia nem horário para ser realizado.  

Durante todo o período de escravidão no Brasil, nós contamos com a 
figura do escravo doméstico, que trabalhava dentro da casa dos seus 
senhores. Ele realizava os trabalhos dentro do ambiente familiar e em 
troca usufruía de certos confortos domésticos, como dormir dentro do 
local coberto, comer da mesma comida dos patrões e receber vestimentas 
decentes. (VILLATORE e PERON, 2016, p. 09). 
 

Essa situação perdurou até maio de 1888, quando foi abolida a escravidão no país. 

Os trabalhadores, antes escravizados, passaram a ter direito a receber pelo trabalho exercido, 

já que eram livres. O trabalho, nesse sentido, passou a fazer parte da história desses 

trabalhadores; escravizados ou livres, precisavam trabalhar para sobreviver. A ideia era 

exatamente esta – sobreviver –, já que os salários eram irrisórios e havia pouca proteção aos 

trabalhadores naquele período. Com o decorrer da história social do trabalho, o Brasil foi 

adotando diversas medidas protecionistas ao trabalhador, a exemplo da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), da Constituição da República Federativa Brasileira (CRFB) e das 

demais Leis e Tratados Internacionais.  

No entanto, nem toda a legislação existente foi capaz de inibir os escravocratas do 

Brasil do séc. XXI. São inúmeros os casos de trabalho análogo à escravidão registrados no 

Brasil, em especial no setor do trabalho doméstico. Por esse motivo, o presente artigo propõe 

uma discussão acerca do trabalho doméstico análogo à escravidão e sobre a consequente 

violação dos direitos humanos.   

Com base nessas proposições, dividimos o trabalho em três itens. O primeiro trata 

do trabalho doméstico no contexto da história social do trabalho no Brasil; o segundo aborda 

o trabalho análogo à escravidão no Brasil; e o terceiro focaliza o trabalho doméstico análogo 

à escravidão e a consequente violação dos direitos humanos. Nas considerações finais, 

apontamos que as práticas que violam as normas de proteção ao trabalho promovem,  
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paralelamente, a violação dos direitos humanos e que a legislação atinente à matéria não foi 

capaz de coibi-las.  

Para alcançar o objetivo proposto, utilizou-se o método dedutivo e a pesquisa 

bibliográfica e documental, com o suporte da literatura correspondente, de pesquisas em 

fontes especializadas e de dados estatísticos.  

 

1. O trabalho doméstico no contexto da história social do trabalho no Brasil 

A história do trabalho doméstico no Brasil confunde-se com a história de vida das 

mulheres, já que a tarefa do cuidado, o zelo e os afazeres domésticos, em sua grande maioria, 

sempre estiveram ligados ao sexo feminino. 

Quase como num passe de mágica, são as mulheres aquelas que, sem 
qualquer tipo de preparação formal, são responsabilizadas – e se 
responsabilizam – pela execução cotidiana e permanente de atividades 
como cozinhar, lavar e passar roupas, limpar a casa e cuidar de crianças, 
idosos e doentes. Mas não há nada de mágico neste fenômeno, ao 
contrário, há muito de exploração e sobrecarga de trabalho. E não há nada 
de natural, no sentido de um “dom” ou de uma capacidade de fazer que 
nasce com as mulheres. Há, sim, uma construção social que produz e 
reproduz, a partir de valores e convenções tradicionais de gênero, a 
associação entre mulheres e cuidado, ao mesmo tempo que desassocia dos 
homens estas mesmas habilidades (PINHEIRO, 2019, p. 07).  
 

No Brasil, desde o período colonial até o imperial, os trabalhadores domésticos eram 

africanos escravizados. Eles eram comprados como mercadorias pelos “Senhores”, que se 

autoproclamavam seus donos e os levavam para suas fazendas e residências, onde deveriam 

trabalhar sem descanso.  

As mulheres escravizadas, chamadas de mucamas, além de executarem os trabalhos 

domésticos, amamentavam os filhos dos brancos durante o período de lactação, ficando 

conhecidas como “amas-de-leite”, que podiam ser compradas ou alugadas. 

A relação entre empregada e empregador doméstico no Brasil é 
historicamente abusiva, vez que sua origem remonta ao período da 
escravidão colonial, na qual a elite portuguesa contava com escravas para 
realizarem os serviços domésticos, vistos como abjetos, para os quais as 
sinhás não se propunham. Com isto, esta relação foi pautada em abusos, 
coações, precariedade, exploração e desvalorização (GARCIA, 2018, p. 
180).  
 

Apesar da abolição da escravatura em 1888, a escravidão no trabalho doméstico 

persistiu, pois não eram dadas oportunidades aos escravos, menos ainda às mulheres.  

No período da República, já se delineava uma nova forma de encarar a realidade. As 

mudanças que ocorreriam nos processos de produção fizeram com que muitos trabalhadores 
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saíssem dos quilombos e do campo e fossem para as cidades em busca de trabalho, inclusive 

o doméstico, ainda que mal remunerado. 

A concepção de trabalho foi construída ao longo de um processo histórico, gradual 

e cheio de simbologia. Essa concepção confunde-se com a própria história da evolução 

humana. Segundo Hirata e Zarifian (2000), na modernidade, o trabalho se reveste de duas 

concepções: o trabalho pode constituir uma característica geral e genérica do ser humano, 

estando ligado à natureza humana, no sentido antropológico de sua existência; o trabalho vai 

depender das condições de quem o exerce – se é livre ou escravo – e de quem usufrui do 

serviço prestado. Formatam-se, assim, as condições sociais do trabalho, aqui com destaque 

para o trabalho doméstico.  

E é esse trabalho doméstico que, transposto ao espaço do mercado, ocupa 
um contingente muito expressivo de mulheres, particularmente negras, de 
baixa escolaridade e oriundas de famílias pobres, constituindo-se no maior 
grupamento profissional para as mulheres brasileiras em pleno século XXI 
(PINHEIRO, 2019. p. 07). 

Com a evolução do capitalismo, a ideia de exploração da força de trabalho e a noção 

de acumulação geraram muitas inquietações em alguns setores do trabalho, em especial do 

campo doméstico, já que o trabalhador doméstico quase não possuía garantias legais nas 

relações de trabalho, a exemplo da contribuição previdenciária. Durante muitos anos, a 

legislação brasileira permitiu o salário diferenciado para a mesma atividade, ainda mais 

quando se tratava de uma questão de gênero – os homens sempre ganhavam mais para 

desempenhar atividade congênere, independentemente do setor onde o trabalho era 

exercido, principalmente no âmbito doméstico.  

Essa realidade só foi ser amenizada com a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, considerada como Constituição Cidadã, dado o volume de direitos e garantias 

promovidos no campo social, especialmente no que tange ao trabalho assalariado. Em seu 

art. 6º, XXX, a Constituição assegurou a proibição de diferença de salário por motivo de 

sexo, função, idade, cor e estado civil. Essa proibição repercutiu em todos os setores laborais, 

inclusive no doméstico.  

A aprovação da Lei Complementar n. 150/15, conhecida como Lei das Domésticas, 

após intensa mobilização popular do Sindicato das Empregadas Domésticas de todo o país 

e, principalmente, dos trabalhadores do setor, veio para regular a atuação do trabalhador 

doméstico. Mais ainda, a referida lei propiciou a equiparação dos direitos trabalhistas com os 

de outras atividades. 

O art. 1º da lei define o trabalhador doméstico como aquele que “presta serviços de 

forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à 
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família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana” (BRASIL, LEI 

COMPLEMENTAR Nº 150/2015). No parágrafo único, assegura que “é vedada a 

contratação de menor de 18 (dezoito) anos para desempenho de trabalho doméstico, de 

acordo com a Convenção no 182, de 1999, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

e com o Decreto no 6.481, de 12 de junho de 2008” (BRASIL, LEI COMPLEMENTAR Nº 

150, 2015). 

Segundo dados apresentados pela OIT – Organização Internacional do Trabalho 

(OIT.ORG), no Brasil, em 2016, havia 6,158 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais, 

98% eram mulheres. Esse dado é muito significativo quando se observa que muitas dessas 

mulheres são consideradas “arrimo” de família, criam e educam seus filhos sozinhas, 

possuindo como única fonte de renda a atividade doméstica. Desse total, 32% delas tinham 

carteira assinada, e apenas 42% contribuíam com a previdência.  

Esses dados são importantes quando analisamos o trabalho doméstico sob o ponto 

de vista do trabalho análogo à escravidão.  

 

2. O trabalho análogo à escravidão no Brasil 

A escravidão no Brasil, oficialmente, acabou no dia 13 de maio de 1888. No entanto, 

na modernidade, convivemos com uma nova forma de escravização do ser humano, 

conhecida como trabalho análogo à escravidão, facilmente encontrada no Brasil e em vários 

outros países, tanto no campo quanto na cidade.  

Embora não existam dados precisos acerca do número de vítimas de 
trabalho escravo no mundo, a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) estima que pelo menos 21 milhões de pessoas em todo o globo 
estejam em condições de escravidão. No Brasil, entre 1995 e 2012, o 
Sistema Público de Combate ao Trabalho Escravo, do governo federal, 
registrou a libertação de mais de 43 mil pessoas submetidas a trabalho 
escravo e degradante. (SILVA, 2014, p. 08) 

Essa nova modalidade de escravidão nem sempre ocorre com a privação da liberdade. 

Ela acontece devido a péssimas condições de trabalho em locais insalubres, tarefas árduas, 

jornadas de trabalho extenuantes, desrespeito à legislação trabalhista, falta de segurança no 

trabalho, retenção dos salários, ameaças e violências; em alguns casos, há privação da 

liberdade, pois o trabalhador se vê “preso” ao patrão por dívidas absurdas, assumidas para 

exercer o trabalho. Os casos mais recorrentes são os trabalhos análogos à escravidão que 

ocorrem em fazendas, porém, nos centros urbanos, também é comum encontrá-los, 

especialmente no setor doméstico e nas indústrias têxteis.  

O trabalho escravo independe do consentimento da vítima, pois as condições de 

necessidade, fragilidade e vulnerabilidade financeira abrem caminho para a exploração, bem 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm
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como a ausência dos órgãos de controle e fiscalização do Estado que acabam contribuindo 

de modo efetivo para que as práticas abusivas e exploratórias aconteçam “sendo assim, o 

crime configura evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana” (SILVA, 

2014, p. 15).    

No Brasil, a modalidade de trabalho análogo à escravidão é crime tipificado no 

Código Penal Brasileiro:  

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 
qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto:   Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência (BRASIL, CÓDIGO PENAL, 
1940). 

E as garantias da dignidade da pessoa humana, ao trabalho digno, ao salário e a 

obrigação do seu efetivo pagamento caracterizando verba alimentar e demais garantias estão 

previstos nos artigos 1º, III e IV, art. 4º, II, art. 5º III, X, XV e LXVII e art. 7º X todos da 

CRFB/88, além das previsões em Tratados Internacionais os quais o Brasil é signatário.  

 

3. O trabalho doméstico análogo à escravidão e a consequente violação dos direitos 
humanos  

O trabalho doméstico foi regulado no Brasil por intermédio da Lei Complementar n. 

150/15. A aprovação dessa lei significou um marco importante no reconhecimento do 

trabalho doméstico, equiparado a qualquer outra atividade no que diz respeito aos direitos e 

garantias trabalhistas.  

Até a edição dessa lei, os trabalhadores domésticos conviveram com a negação de 

seus direitos, tanto na relação patronal quanto na institucional. Nesse sentido, as alterações 

propiciadas pela LC 150/15 vieram ao encontro da necessidade de reconhecimento dos 

direitos por ela propostos, isto porque os trabalhadores dependiam da boa vontade do 

empregador em assinar a carteira de trabalho, garantindo os direitos que trabalhadores de 

outras categorias tinham, como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

previdência e seguro desemprego, entre outros.  

A reforma trabalhista aprovada em 2017 promoveu algumas alterações significativas 

na relação de trabalho no Brasil, criando novas figuras nas relações de trabalho, como o 

trabalho intermitente, previsto no art. 443, § 3° da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 

(BRASIL, LEI Nº 13.467/2017) e extensivo aos trabalhadores domésticos: 

art. 443 [...] § 3° Considera-se como intermitente o contrato de trabalho 
no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, 
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de 
inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente 
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do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os 
aeronautas, regidos por legislação própria (BRASIL, LEI Nº 13.467, 
2017). 

As alterações nas relações de trabalho ao longo da história não impediram os 

empregadores, em especial no campo do trabalho doméstico, de submeterem trabalhadores 

à condição análoga à escravidão. 

A escravidão contemporânea, em que pese seja diferente da escravidão 
antiga, é igualmente uma relação perversa de exploração. É importante ter 
em mente que o trabalho escravo contemporâneo se caracteriza pela 
supressão de dignidade e/ou pelo cerceamento da liberdade do 
trabalhador (BRASIL, LEI Nº 13.467, 2017). 

Constantemente, a sociedade brasileira é surpreendida com casos de trabalhadores 

domésticos resgatados de casas de família onde exerciam trabalho análogo à escravidão. 

Essas famílias os exploram durante vários anos no trabalho doméstico, ferindo de morte a 

legislação trabalhista, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos e demais legislações 

internacionais das quais o Brasil é signatário, como a Recomendação 201 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT.ORG). 

A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica), da qual o Brasil é signatário, em seu art. 6º, 2, assevera que “ninguém deve ser 

constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório” (CONVENÇÃO AMERICANA 

SOBRE DIREITOS HUMANOS,1992). Também a Convenção n. 29/1930 e a Convenção n. 

105/1957 da OIT proibiram o trabalho forçado.   

Para Lafer (1988, p. 118), o valor do ser humano enquanto conquista histórica está 

diretamente ligado aos direitos fundamentais do homem. Nesse sentido, assegurá-los é uma 

medida necessária sob o ponto de vista de garantia da dignidade e dos direitos humanos.  

O Brasil, embora seja signatário dessas Convenções, convive com o trabalho análogo 

à escravidão no âmbito doméstico. É comum o relato de resgates de trabalhadores 

domésticos em situação de trabalho análogo à escravidão promovidos pelo Ministério 

Público do Trabalho. 

Em 2019, o programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão (GLOBOPLAY), 

divulgou matéria sobre vítima de trabalho doméstico análogo à escravidão. A família que a 

mantinha na condição de escravidão foi condenada em 1 milhão de reais pela justiça de São 

Paulo. Nesse mesmo ano, o Governo Federal divulgou dados sobre o trabalho análogo à 

escravidão no Brasil: 

Em 2019, prevaleceram as ocorrências no meio rural: 87% do total. O 
trabalho escravo urbano fez 120 vítimas em atividades como confecção de 
roupas (35), construção de edifícios (18), serviços domésticos (14), 
construção de rodovias (12) e serviços ambulantes (11) (GOV.BR) 
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No ano de 2020, alguns casos de trabalho doméstico análogo à escravidão vieram a 

público. O Portal de Notícias G1 divulgou notícia em junho de 2020 (G1, 2020) sobre o 

resgate de uma trabalhadora em situação de trabalho doméstico análogo à escravidão que 

permaneceu por 35 anos sem salário, trabalhando por moradia e alimentação. No mesmo 

ano, chamou a atenção o caso de uma trabalhadora doméstica que trabalhou durante 38 anos 

em condições análogas à escravidão no estado de Minas Gerais (BRUNATO, s.n.) e foi 

resgatada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. 

Já nos primeiros dias de 2021, foram registrados dois casos de trabalho doméstico 

análogo à escravidão no estado de Rio de Janeiro (LEMOS, 2021). Os casos mais recentes 

foram divulgados no dia 28/01/20, sendo que uma das vítimas, uma idosa de 63 anos de 

idade, trabalhava há 41 anos sem salário, carteira assinada ou qualquer garantia prevista na 

legislação trabalhista.  

Esta realidade faz crer que ainda persiste, em pleno século XXI, a ideia do patriarcado 

escravocrata do Brasil Colônia e Império, que nega ao trabalhador os direitos consagrados 

na legislação pátria no que se refere a relações de trabalho, em especial nas relações 

domésticas, onde muitos empregadores adotam o jargão “ela faz parte da família” como se 

fazer parte da família o autorizasse ao cumprimento das obrigações e das garantias legais da 

relação de trabalho.  

 

Considerações Finais 

O presente estudo apontou que, apesar de haver extensa legislação trabalhista que 

ampara o trabalhador e, consequentemente, as relações de trabalho, ainda persiste um ranço 

escravocrata do Brasil Colônia e Império. Perdura uma mentalidade que muito se assemelha 

a dos primeiros imigrantes, que chegaram ao país e escravizaram os povos originários e, em 

seguida, a população negra trazida da África em navios negreiros.  

A escravidão institucionalizada no Brasil acabou oficialmente em maio de 1888. De 

lá para cá, as Constituições Federais, as leis trabalhistas e os tratados internacionais dos quais 

o Brasil é signatário sempre coibiram a prática do trabalho escravo, conforme amplamente 

demonstrado. Porém, apesar de farta legislação, isso não serviu de óbice para que inúmeros 

casos de trabalho doméstico análogo à escravidão fossem registrados na história recente do 

país, levando os Agentes Públicos ao resgate desses trabalhadores e à responsabilização civil, 

penal e trabalhista de seus “donos”. 
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A Lei 150/15 - Lei das Domésticas, apesar dos aspectos reputados como  

controversos, é considerada um marco legal de grande relevância para o reconhecimento e 

efetivação dos direitos dos trabalhadores domésticos.     

Conclui-se, assim, que essas violações ferem o regramento jurídico brasileiro de 

proteção aos trabalhadores, bem como a relação daí advinda. Por esse motivo, contrariam 

frontalmente todas as normas de proteção e defesa dos direitos humanos das vítimas. De 

modo convergente, por óbvio, agride os Tratados e Convenção sobre Direitos Humanos dos 

quais o Brasil é signatário.  
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A função pacificadora da Comissão Interamericana dos 
Direitos Humanos e os destaques legislativos decorrentes 

The peacemaking function of the inter-American human rights Commission and the resulting legislative 
highlights 
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Sumário: Introdução. 1. Comissão interamericana de direitos humanos: breve histórico e 
importância da atuação para a promoção de direitos humanos. 2. A comissão interamericana 
dos direitos humanos como intermediadora de soluções amistosas. Considerações finais. 
Referências bibliográficas.   
 
Resumo: O objetivo central deste trabalho (realizado através de uma análise metodológica 
dialética-dedutiva, com viés crítico por referencial bibliográfico sobre o assunto) é contribuir 
para, além de tornar conhecida à importância do Sistema Interamericano de proteção dos 
Direitos Humanos (feita, primordialmente, a partir das decisões da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos - CIDH), que permite a participação cidadã na proteção destes direitos 
indisponíveis), o debate sobre as implicações jurídicas, políticas e culturais acerca das 
obrigações internacionais contraídas pelos Estados no campo da proteção dos Direitos 
Humanos por meio de decisões pacificadoras da CIDH, que podem ser utilizadas como 
parâmetro para a atuação cotidiana dos Poderes Judiciários nacionais, visando a manutenção 
de um processo de generalização de defesa e proteção dos Direitos Humanos, a fim de 
construir sólidos instrumentos judiciais de reconhecimento dos direitos essenciais de cada 
ser humano para a dignidade da pessoa. Para tanto, este trabalho analisa, primeiramente, a 
importância da CIDH, indicando seu impacto para a realização de documentos 
internacionais de proteção de Direitos Humanos, bem como sua atuação na área de 
pacificação de conflitos. Em seguida, aborda a experiência da CIDH na intermediação de 
acordos de solução amistosa entre os peticionários e/ou vítimas de violações de Direitos 
Humanos e os Estados acusados. Por fim, analisa as consequências legislativas nacionais dos 
julgamentos proferidos pela CIDH, como mecanismos de pacificação, mas também de 
proteção de Direitos Humanos.  
Palavras-chave: Mediação; Solução de conflitos internacionais; Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos; Direitos Humanos.  
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Abstract: The main objective of this paper (through a dialectical-deductive methodological 
analysis, carried out from the critical analysis of bibliographic references, which includes 
international documents and decisions, on the subject) is to contribute to, in addition to 
making known the importance of the Inter-American System of protection of Human Rights 
(made primarily based on the decisions of the Inter-American Commission on Human Rights 
(IACHR), which even allows citizen participation in the protection of these unavailable 
rights), the debate on the legal, political and cultural implications of international obligations 
contracted by the Brazilian State in the field of the protection of Human Rights from 
pacifying decisions of the IACHR, which can be used as a parameter for the daily 
performance of the national Judiciary, aiming at maintaining a generalized process of defense 
and protection of Human Rights, in order to build a solid national judicial instruments of 
recognition of the essential rights of each human being for the dignity of human person. To 
this end, this paper analyzes, at first, the importance of the IACHR, indicating its impact on 
the realization of international human rights protection documents, as well as its activities in 
the area of conflict pacification. Then, it discusses the IACHR's experience in brokering 
friendly settlement agreements between petitioners and/or victims of human rights 
violations and the accused states. Finally, it analyzes the national legislative consequences of 
the trials handed down by the IACHR, as mechanisms for pacification, but also for 
protection of human rights. 
Keywords: Mediation; International conflict resolution; Inter-American Commission on 

Human Rights; Human rights. 

 

Introdução 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é o principal órgão do 

sistema interamericano de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos (SIDH), 

constituído pela Organização dos Estados Americanos (OEA, que consolida uma instituição 

democrática e de justiça social, “fundada no respeito aos direitos essenciais do homem” 

(conforme Carta da OEA) necessários à dignidade da pessoa humana. Por outro lado, 

simboliza importante mecanismo de consolidação de pacificação de conflitos ao indicar 

melhores formas (mais justas, inclusivas e sustentáveis) de decisões, influenciando todo o 

arcabouço jurídico-político internacional e também nacionais (ao impor responsabilização 

pela denegação ou violação de Direitos Humanos). 

Através de uma metodológica dialética-dedutiva, construída a partir de análise crítica 

feita por referencial bibliográfico, o presente trabalho aborda, primeiramente, a importância 

da CIDH, a fim de indicar que há um impacto de suas decisões para a realização de 

documentos internacionais de promoção e proteção de Direitos Humanos, bem como de 

que forma sua atuação pode servir de parâmetro para os Poderes Judiciários nacionais na 

busca pelo reconhecimento dos direitos essenciais para a dignidade da pessoa humana.  
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Em seguida, o trabalho aborda a utilização das decisões da CIDH na intermediação 

de acordos de solução amistosa entre os peticionários e/ou vítimas de violações de Direitos 

Humanos e os Estados acusados, para recomendar a utilização da CIDH na área de 

pacificação de conflitos internacionais. E, por fim, analisa as consequências legislativas dos 

julgamentos proferidos pela CIDH ao Estado como símbolo de mecanismos de pacificação 

e de proteção de Direitos Humanos.  

1. Comissão interamericana de direitos humanos: breve histórico e importância da 

atuação para a promoção de direitos humanos   

O acesso à Justiça é um direito social, humano e fundamental, necessário a garantia 

de uma infinidade de outros direitos essenciais à pessoa humana, mas que se tornou, com o 

histórico da atuação do Poder Judiciário nacional (tendo em vista a morosidade no 

andamento processual, a quantidade excessiva de demandas e a insuficiência de recursos), 

uma preocupação da sociedade moderna, quanto à obtenção de direitos e a promoção da 

pacificação social no que se refere a garantia de uma estrutura eficiente para a resolução de 

conflitos oriundos de uma sociedade cada vez mais complexa, plural, global e de Risco 

(conforme Ulrich Beck).3  

Foi necessário, portanto, o desenvolvimento de novas formas de solução de 

conflitos, mais pacíficas, adequadas e inclusivas, que passaram a receber papel de destaque 

na gestão dos problemas comuns, inclusive por permitir uma “participação ampliada”, fruto 

de mecanismos dispostos pela governança, com a atuação de todas as partes interessadas na 

busca pelo consenso4, capaz de articular os interesses de diferentes atores (estatais e não 

estatais, como, por exemplo, sociedade civil organizada, indivíduos, Estados, empresas 

estatais, entidades subnacionais, entre outros envolvidos) para enfrentar desafios, agindo e 

dialogando, buscando a cooperação para resolver problemas comuns. 

Este instrumento de busca pelo consenso pode ser utilizado no que se refere à cultura 

da paz, ao permitir, através de um processo de cooperação e participação dos atores 

interessados para operacionalizar práticas voltadas à pacificação dos conflitos por 

mecanismos autocompositivos, com a finalidade precípua de alcance, edificação e 

manutenção dos direitos essenciais à dignidade da pessoa humana.  

 
3 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2011. 
4 GONÇALVES, Alcindo; COSTA, José Augusto Fontoura. Governança Ambiental Global: possibilidades e 
limites. In GRANZIERA, Maria Luiza Machado; REI, Fernando Cardozo Fernandes (coord.). Direito 
Ambiental Internacional: Avanços e retrocessos. São Paulo: Atlas, 2015. 
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Trata-se dos novos métodos trazidos à legislação brasileira pelo “sistema 

multiportas”5 (institucionalizados com o novo Código de Processo Civil de 2015) que 

permite a utilização da arbitragem, mediação, conciliação e negociação como alternativas ao 

clássico Poder Judiciário, ao envolver soluções com esforço integrado por múltiplos atores e 

instituições em questões complexas e transversais, mas que são capazes de provocar uma 

mudança intrínseca de comportamento em prol da solução dos problemas comuns (com o 

restabelecimento do diálogo construtivo), além de conscientizar a respeito de direitos, o que 

incentiva a participação nos processos decisórios relacionados à defesa e proteção dos 

direitos humanos6 numa construção de um ambiente de paz. 

Nesta linha de raciocínio, deve ser dada relevância a outras hipóteses de solução de 

conflitos, de modo cooperativo, que permitam o desenvolvimento de processos de 

comunicação abertos e inclusivos, e, que exigem a integração de todas as esferas envolvidas, 

utilizadas principalmente quando os sistemas nacionais dos Estados forem omissos, lentos, 

inacessíveis e/ou inexistentes ou, ainda, quando as leis internas estiverem em desacordo com 

os padrões internacionais mínimos de funcionamento da administração da Justiça.7 

Tome-se, como exemplo, a possibilidade de apresentação de petição à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) (com vistas à “suspender os atos que causam 

violação de direitos humanos, investigar e punir os responsáveis pela violação, reparar os 

danos causados e/ou requerer a adoção de outras medidas ou ações estatais”)8, instituição 

do SIDH, órgão principal e autônomo da OEA, criada em 1959, com vistas à promoção e 

proteção dos direitos humanos no continente interamericano.9 

Mediante a apresentação de uma petição à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, as pessoas que sofreram violações de seus direitos humanos podem 
obter ajuda. A Comissão investiga a situação e pode elaborar recomendações ao 
Estado responsável para que se restabeleça o desfrute dos direitos, na medida do 
possível, para que fatos similares não voltem a ocorrer no futuro e para que os 
fatos ocorridos sejam investigados e reparados.10  

 
5 LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes. “Sistema Multiportas”: Opções para tratamento de conflitos de 
forma adequada. In SALLES, Carlos Alberto de; LORENCINI, Marco Antonio Garcia Lopes; SILVA, Paulo 
Eduardo Alves da (coords). Negociação, mediação e arbitragem: Curso básico para programas de graduação 
em Direito. São Paulo: Editora Método, 2013. p. 57. 
6 BARROS, Lucivaldo Vasconcelos. A defesa do direito à informação socioambiental em juízo ou fora dele. In 
Anais do 11º Congresso Internacional de Direito Ambiental. v. 1. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, 2007. p. 467. 
7 OEA – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos – 50 anos em defesa dos Direitos Humanos. 2010. Disponível em: 
<https://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_port.pdf>. Acesso em: 03 jan 2020. 
8 Ibid. 
9 OEA – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. O que é a CIDH?. 2020. Disponível em: 
<https://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp>. Acesso em: 04 jan. 2020.  
10 OEA – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Op. cit., p. 01 
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O SIDH é formado também pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

instalada em 1979 como um órgão jurisdicional da OEA, destinado a aplicar a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (de 1969), capaz de monitorar o cumprimento das 

obrigações contraídas pelos Estados membros da OEA ao emitir sentenças sobre os casos 

que são levados ao seu conhecimento (bem como emanar opiniões consultivas). Entretanto, 

a Corte somente pode ser alcançada diretamente pela CIDH ou pelos Estados-membros da 

OEA11; enquanto que a CIDH examina as petições (apresentadas por “qualquer pessoa, 

grupo de pessoas ou organização, no seu próprio nome ou de terceiros, contra um ou mais 

Estados da OEA)12 em que se alegam violações da Convenção Americana de Direitos 

Humanos ou em tratados do SIDH ratificados pelo Estado em questão.  

A CIDH trata-se, portanto, de um órgão democrático do SIDH, que permite a 

participação popular, inclusive impulsionada por uma plataforma individual que disponibiliza 

um “manual de instruções” para ensinar como peticionar (através do “Portal do Sistema 

Individual de Petições”)13, a fim de indicar quais são os tramites processuais internacionais 

relacionados com a denúncia.  

Assim, após a abertura do procedimento internacional, é possível chegar a uma 

“solução amistosa” entre o peticionário e o(s) Estado(s) em questão, sob a supervisão da 

CIDH (através da convocação das partes para uma audiência ou reuniões de trabalho), por 

meio de negociações para resolução da violação de Direitos Humanos, através de decisão 

formulada pelas próprias partes (sem a necessidade de análise de mérito com emissão de 

recomendação dos juízes da CIDH)14. 

Com a “solução amistosa” publicada, o procedimento de implementação da decisão 

construída em conjunto será acompanhada de perto pela CIDH com a finalidade de verificar 

o cumprimento dos acordos, conforme o rito descrito no artigo 48, do Regulamento da 

CIDH15: 

Artigo 48 - Acompanhamento 

 
11 Ibid, p. 08. 
12 Ibid. 
13 OEA – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Portal do Sistema Individual de Petições. 
2020. Disponível em: <https://www.oas.org/pt/cidh/portal/>. Acesso em: 02 jan 2020.  
14 OEA – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Op. cit., p. 16. 

15 CIDH – COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Regulamento da CIDH. 
2009. Disponível em: <http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/u.Regulamento.CIDH.htm>. Acesso em: 30 
de junho de 2020.  
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1. Publicado um relatório sobre solução amistosa ou quanto ao mérito, que 
contenha suas recomendações, a Comissão poderá adotar as medidas de 
acompanhamento que considerar oportunas, tais como a solicitação de 
informação às partes e a realização de audiências, a fim de verificar o 
cumprimento de acordos de solução amistosa e de recomendações. 

2. A Comissão informará, na forma que considerar oportuna, sobre os avanços 
no cumprimento de tais acordos e recomendações. (CIDH, 2009, online).  

Através dessa estrutura, a CIDH permite a pacificação de conflitos ao emitir 

recomendações aos Estados membros da OEA no contexto da proteção dos direitos 

humanos de toda pessoa no continente interamericano, ao mesmo tempo em que confere de 

forma complementar acesso à Justiça.  

2. A comissão interamericana dos direitos humanos como intermediadora de 

soluções amistosas   

A bem da verdade, os vereditos deste órgão internacional têm por finalidade precípua 

a restauração total dos direitos ofendidos para que seja possível o retorno ao cenário anterior 

à violação. Desta maneira, a CIDH tem por fulcro atender os desejos de quem as reivindica, 

bem como detém de uma finalidade social ao restabelecer direitos individuais e coletivos16. 

Na hipótese da recomendação englobar providências coletivas, isto provoca 

mudanças estruturais no Estado por intermédio da elaboração de políticas públicas ou de 

compromissos em assumir novas posturas, com o fim de que não mais ocorra as mesmas 

transgressões de direitos17. 

Assim, a noção de reparação consubstancia-se em dois objetivos: “a remediação da 

condição pessoal daquele indivíduo que foi vítima de uma violação de direitos humanos e a 

prevenção para que as violações cometidas não mais se repitam”18. Irrefutável, portanto, a 

função pacificadora da CIDH, em razão da prática em facilitar relações amistosos entre 

Estados e peticionários. 

Ressalta-se que o Regulamento da CIDH, elaborado de 28 de outubro a 13 de 

novembro de 2009, dispõe, no artigo 40, que está à disposição, a qualquer momento do 

processo, a solução amistosa dos casos, seja por iniciativa da própria CIDH ou de qualquer 

das partes.  

 
16 AFFONSO, Beatriz; FREUND, Rita Lamy. Efeitos práticos das decisões dos órgãos do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Sem ano de publicação. 
Disponível em: <https://www.social.org.br/relatorio2005/relatorio035.htm>. Acesso em: 30 dez. 2020.  
17 Ibid.  
18 Ibid. 



A função pacificadora da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos... 

 

 82 

Entretanto, a solução amistosa somente se desencadeia com a anuência de ambas as 

partes, e, tem a possibilidade de dar-se por concluída pela CIDH na hipótese da temática não 

ser passível de sanar por este caminho “ou se alguma das partes decidir retirar-se do mesmo, 

não concordar com sua aplicação ou não mostrar-se disposta a chegar a uma solução 

amistosa fundamentada no respeito aos direitos humanos”, conforme artigo 40, parágrafos 

2 e 4, do Regulamento da CIDH. 

Ademais, em qualquer estágio do processo, as partes têm a opção de efetuar reuniões 

nos países de origem com a participação e a presença facultativa da Comissão19. Se frutíferas, 

formularão acordo preenchendo os requisitos necessários; a CIDH elaborará um relatório 

expondo os fatos e o consenso em que as partes chegaram, encaminhando o resultado final, 

e, por fim, o publicará, em consonância ao artigo 49, da Convenção Americana e artigo 40.5, 

do Regulamento da OEA. 

Com fulcro em defender os direitos humanos, a elaboração de um acordo viabiliza 

providências para solucionar o caso em discussão, bem como pode promover mudanças com 

resultados efetivos, principalmente nas normas nacionais, políticas públicas, programas e 

serviços do Estado ofensor.  

Em razão da atuação marcante da CIDH, forçoso citar como exemplo o Caso 13.017-

A: “Familiares de Vítimas da Ditadura Militar do Panamá”, em que, em 21 de junho de 2019, 

o Comitê de Familiares dos Assassinados e Desaparecidos do Panamá, Héctor Gallegos 

(COFADEPA.HG) e o Estado do Panamá, assinaram acordo de solução amistosa20. 

Este acordo foi uma atitude numa espécie de admissão de responsabilidade, vez que 

dispôs de medidas efetivas para a “elaboração de uma memória histórica, investigação e 

punição dos responsáveis, e um monumento em memória dos executados e desaparecidos, 

assim como medidas de compensação econômica”21.  

Frisa-se a importância do acordo em comento, que tomou como medida a produção 

de um folheto sobre o “Relatório Final da Comissão da Verdade”, que se comporá por 

histórias sucedidas no período ditatorial panamenho, demonstrando a intenção da 

conservação da memória histórica e do escopo de evitar a recorrência do caso. Ademais, 

outras medidas foram pactuadas entre as partes, como o compromisso de incorporar na 

 
19 CIDH – COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Estatuto da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. 1979. Disponível em: 
<http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/t.Estatuto.CIDH.htm>. Acesso em: 04 jan. 2020.   
20 OEA – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. CIDH saúda a assinatura de acordo de 
solução amistosa no Caso 13.017 A- Familiares de Vítimas da ditadura militar do Panamá. 2019. Disponível 
em: <https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2019/156.asp>. Acesso em: 29 dez. 2020.   
21 OEA – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Op. cit. 
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grade curricular da escola secundária os fatos ocorridos nos programas de contexto sobre a 

América Latina, assegurando que todos em idade escolar possam ter acesso a informações 

sobre esse momento da história do Panamá e seus impactos na proteção dos direitos 

humanos naquela época. O acordo também inclui uma medida para adotar o “Dia Cívico de 

Reflexão para as Vítimas da Ditadura Militar,” que faz parte dos esforços que o Estado 

realizará para evitar a repetição dos fatos22. 

Dessa forma, no caso em tela, a CIDH repisou que, como fruto da internalização da 

cláusula de justiça nos pactos de solução amistosa e a consecutiva implementação pelos 

Estados, os ofendidos pelas transgressões de direitos humanos auferem um contentamento 

moral, o que, consequentemente, auxilia a recuperação da confiança no ente federativo 

ofensor. 

Outro exemplo é o Caso 11.289, em que as organizações não governamentais 

Américas Watch e Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) ingressam em face do 

Brasil perante a CIDH, em razão da situação do trabalhador rural José Pereira, de apenas 17 

anos, sofreu lesões permanentes no  olho e mãos direitos causados por disparos de arma de 

fogo em 1989, realizados por pistoleiros que intentavam impossibilitar a fuga de 

trabalhadores que labutavam em circunstâncias análogas à de escravos, no Pará, onde vivia 

junto com 60 outros trabalhados “sem liberdade para sair e sob condições desumanas e 

ilegais”, análogas a de escravidão23.  

Desta maneira, a solução amistosa assinada entre as partes, em 18 de setembro de 

2003, abarca a responsabilização internacional do Estado brasileiro, visto que não foi apto a 

precaver as situações de trabalho escravo corriqueiras e “nem punir os atores individuais das 

violações denunciadas”, ainda que a autoria dos disparos não foi proveniente de agentes 

públicos24. Por conta disso, além de medidas pecuniárias com o fim de reparação, o Estado 

comprometeu-se com diversas medidas de prevenção, e dentre elas, algumas modificações 

legislativas. 

O Projeto de Lei n° 5.693/2001 elaborado neste ínterim, foi apensado ao Projeto de 

Lei n° 7.429/200225, que, por sua vez, gerou a Lei Ordinária n° 10.803/2003, que alterou o 

 
22 Ibid.  
23 CIDH – COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório n° 95/03. Caso 
11.289. 2003. Disponível em: <http://cidh.oas.org/annualrep/2003port/Brasil.11289.htm>. Acesso em: 29 
dez. 2020.  
24 CIDH – COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Op. cit. 
25 CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL n° 5693/2001. 2001. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=36635>. Acesso em: 29 dez. 
2020.  
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art. 149 do Código Penal, para fixar “penas ao crime nele tipificado e indicar as hipóteses em 

que se configura condição análoga à de escravo”26. 

É incontroverso, portanto, que, ao cumprir seu papel de intermediadora em 

procedimentos que são cabíveis a solução amistosa e realizar as atribuições e competências 

oferecidas pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos e seu Regulamento, a CIDH 

auxilia na defesa dos direitos humanos e no acesso à Justiça. 

Outrossim, em casos concernentes à direitos das mulheres, os procedimentos de 

solução amistosa viabilizaram a internalização de políticas públicas para proteger os direitos 

“a uma vida livre de violência e discriminação”, bem como promovem a habilitação de 

funcionários públicos em temáticas alusivas ao acesso feminino à justiça. Nesta senda, de 

rigor destacar o caso Maria da Penha e a repercussão enorme que causou legislativamente no 

Brasil em virtude de julgamento na CIDH. A denúncia foi realizada em 20 de agosto de 1998 

por Maria da Penha Maia Fernandes, no ato representada pelo Centro pela Justiça e pelo 

Direito Internacional (CEJIL) e pelo Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da 

Mulher (CLADEM). 27 

No caso em tela, em virtude da desídia do Estado em processar e punir o agressor de 

forma célere, vez que por mais de 15 anos não dispôs de ferramentas necessárias para tanto, 

malgrado as denúncias realizadas28, a denúncia para a CIDH foi necessária. 

Em consonância com o que dispõe o artigo 48.1, d, da Convenção Americana, e, 

artigo 45, do Regulamento da Comissão29, em 7 de agosto de 2000, a CIDH colocou-se ao 

dispor das partes para que em até 30 dias manifestassem o interesse no procedimento de 

solução amistosa, o que, todavia, não ocorreu posto a inércia das partes.  

 Por fim, concluiu a CIDH que o Estado brasileiro reproduziu viés discriminatório 

concernente a transigência em relação a violência doméstica contra a mulher, visto a 

ineficiência dos processos judiciais.30 

 
26 PLANALTO. Lei 10.803 de 11 de dezembro de 2003. 2003. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#:~:text=LEI%20No%2010.803%2C%20
DE,condi%C3%A7%C3%A3o%20an%C3%A1loga%20%C3%A0%20de%20escravo.>. Acesso em: 29 dez. 
2020.  
27 CIDH – COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANO. Relatório n° 54/01. Caso 12.051. 
2001. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso em: 07 de julho 
de 2020. 

28 Ibid. 
29 CIDH – COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Op. cit. 
30 CIDH – COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Op. cit. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#:~:text=LEI%20No%2010.803%2C%20DE,condi%C3%A7%C3%A3o%20an%C3%A1loga%20%C3%A0%20de%20escravo.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.803.htm#:~:text=LEI%20No%2010.803%2C%20DE,condi%C3%A7%C3%A3o%20an%C3%A1loga%20%C3%A0%20de%20escravo.
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm
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Além do mais, a Comissão recomendou ao país ofensor: 

 
(...) 1. Completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável da 
agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da Senhora Maria da Penha 
Fernandes Maia. 
2. Proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de determinar a 
responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o 
processamento rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as medidas 
administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. 
3. Adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra o 
responsável civil da agressão, as medidas necessárias para que o Estado assegure 
à vítima adequada reparação simbólica e material pelas violações aqui 
estabelecidas, particularmente por sua falha em oferecer um recurso rápido e 
efetivo; por manter o caso na impunidade por mais de quinze anos; e por impedir 
com esse atraso a possibilidade oportuna de ação de reparação e indenização civil. 
4.  Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e 
o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres 
no Brasil.  A Comissão recomenda particularmente o seguinte: 
a) Medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais 
especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência 
doméstica; 
b) Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido 
o tempo processual, sem afetar os direitos e garantias de devido processo; 
c) O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de 
solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à 
sua gravidade e às consequências penais que gera; 
d) Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos direitos 
da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à efetiva tramitação e 
investigação de todas as denúncias de violência doméstica, bem como prestar 
apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes judiciais. 
e) Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à 
compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos 
na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos 
intrafamiliares.31  
 

Neste ínterim, os casos de solução amistosa levados a CIDH, sucederam e 

incentivaram a edificação de planejamentos ou projetos em prol de vítimas de transgressão 

de direitos humanos (CIDH, online), ainda que não decorrentes de acordos soluções 

amistosas, a CIDH usufrui e propaga sua função pacificadora. 

 

Considerações finais 

A CIDH tem relevante papel na pacificação de conflitos, quando o Estado já não 

consegue solucionar o caso a contento das partes que estão com seus direitos humanos 

violados, a fim de assegurar o restabelecimento da dignidade da pessoa humana.  

Trata-se de um marco na conquista por um procedimento internacional cooperativo 

e democrático que possibilite o tratamento das questões de direitos humanos a nível 

 
31 Ibid. 
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internacional com a participação de todos os interessados, a partir do comprometimento dos 

Estados com a Convenção Americana de Direitos Humanos e/ou tratados assinados no 

mesmo sentido, visando o respeito e a implementação evolutiva de uma gama de direitos 

garantidos a todos os indivíduos), bem como a “solução amistosa” entre os peticionários, e, 

ainda, a viabilização do acesso à Justiça, através da permissão do monitoramento pela CIDH 

da implementação das recomendações emitidas, a fim de conferir obrigatoriedade (ainda que 

genérica) à promoção e proteção dos direitos humanos nos Estados membros.   

Percebe-se, então, pelo descrito no presente trabalho que, atos de violação de direitos 

humanos que venham a ser decididos no âmbito da CIDH geram efeitos jurídicos e políticos 

para os Estados, tanto no plano internacional quanto no nacional, em decorrência dos 

compromissos assumidos para a criação de condições civis, políticas, sociais, econômicas e 

culturais (ou seja, pertencentes a qualquer das dimensões de Direitos Humanos) para a 

vigência de garantias básicas à dignidade da pessoa humana, tendo em vista a necessidade de 

leis, instituições, projetos e políticas públicas nacionais e internacionais (baseadas em 

instrumentos de governança) coordenadas para a construção eficiente da cultura em prol dos 

direitos humanos, de modo a qualificar o corpo da sociedade, consolidando (ainda mais) o 

sistema interamericano de proteção.  
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Meus freios e meus contrapesos: crítica à atuação monocrática 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal no 

questionamento de atos dos chefes de outros poderes   

My checks and my balances: a critic of the individualized decisions of the judges of de supreme court in 
judicial review 
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Sumário: 1. Introdução; 2. A proposta do Ministro Marco Aurélio no contexto da 
autocontenção; 3. Segundo fundamento da proposta: a monocratização; 4. A rejeição da 
proposta e seus argumentos principais: o ocaso do julgamento colegiado; 5. Conclusão; 6. 
Referências bibliográficas. 

Resumo: O artigo analisa a proposta rejeitada do Ministro Marco Aurélio de alteração do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para que as decisões de tutela de urgência 
em casos em que questionados atos emanados dos chefes dos Poderes Legislativo e 
Executivo, sejam apreciadas pelo colegiado e não mais monocraticamente. Para tanto, 
usando de metodologia dedutiva, extraem-se os principais argumentos da proposta e da sua 
rejeição, analisando-os sob a perspectiva teórica da autocontenção e da atuação individual 
dos ministros. O alerta acendido pela proposta em foco evidencia a atuação monocrática dos 
ministros no Supremo Tribunal Federal que chamam para si toda a competência que é 
atribuída ao seu conjunto, decidindo sozinhos sobre assuntos que podem mudar 
sensivelmente a realidade. Essas liminares monocráticas, além de serem usadas de forma 
desmedida, furtam não só do debate público, mas também dos membros de um órgão que é 
concebido como um colegiado, questões que dizem respeito à harmonia dos Poderes e, em 
última análise, ao equilíbrio democrático. Conclui-se que a atuação por meio de liminares 
monocráticas em casos dessa envergadura, aliado ao comportamento de submetê-las ao 
colegiado somente muito tempo depois, corrompe os princípios de atuação democrática do 
Judiciário, ao afastar do debate público e dos próprios pares assuntos dessa importância. 

Palavras-chaves: Supremo Tribunal Federal; autocontenção; atuação individual; 
democracia; dificuldade contramajoritária. 

 

Abstract: This article analyses the rejection of the proposal Judge Marco Aurélio made to 
change internal rules of the Supreme Court, in order to establish that urgent decisions that 
demand judicial review of acts of other branches shall be decided by the body of judges and 
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no more by individualized decisions. For that matter, using deductive methodology, the main 
arguments of the proposal and of the rejection are studied under the theoretical concepts of 
self-restraint and individualized decisions by the judges. This warning brought by the 
proposal shows the individualized way the judges decide, claiming for each one a competence 
that is proper of the whole group, can change reality in an important fashion. These 
individualized decisions, beyond being used in a unmeasurable way, move the discussions 
regarding balance of the branches away from the public debate and also from the internal 
debate that is conceived to happen in the group of judges that form the Supreme Court. The 
conclusion is that, as the judges act by themselves in so crucial decisions, which they take 
long to submit to their colleagues, they end up corrupting democratic principles, once they 
do not debate publicly nor with their pairs issues of great importance.   

Keywords: Supreme Court; self-restraint; individualized decisions; democracy; 
countermajoritarian difficulty.     

 

1 Introdução 

Pode um ministro do Supremo Tribunal Federal, isoladamente, retirar do mundo 

jurídico um ato emanado do chefe do Legislativo ou do Executivo em decisão de tutela de 

urgência?  

Um de seus ministros, isoladamente, pensa que não. Em 4 de maio de 2020, o 

Ministro Marco Aurélio3 propôs alteração do regimento interno do Supremo Tribunal 

Federal a fim de que pedidos de tutela de urgência, quando envolvidos atos do Poder 

Executivo e Legislativo no campo de sua atuação precípua, fossem apreciados pelo colegiado 

e não mais monocraticamente4.  

Com efeito, em decisões proferidas em tutelas de urgência, um ministro tem o poder 

de tornar sem efeito ato emanado do chefe eleito do Legislativo ou do Executivo. Pode fazê-

lo, e assim efetivamente o fazem, sem qualquer debate prévio, sem qualquer consulta aos 

pares, sem que atuem como o órgão colegiado que reflete o sentido de Tribunal. É evidente 

que as decisões em tutelas de urgência não são decisões finais, mas também é evidente que, 

se não houver autocontenção e o ato for considerado inconstitucional, imediatamente ele 

deixa de surtir efeitos, ou seja, ainda que haja apreciação colegiada posterior, a decisão 

monocrática já traz consequências imediatas e sensíveis. 

 
3 A proposta do Ministro Marco Aurélio diz respeito ao acréscimo de um inciso ao artigo 5º, que trata da 
competência do Plenário. Atualmente, o artigo 21, inciso V do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal prevê que cabe ao relator determinar, em caso de urgência, as medidas cautelares necessárias à proteção 
de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior 
decisão da causa, ad referendum do Plenário ou da Turma. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Regimento 
interno. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf. 
Acesso em: 18 jul. 2020. 
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (sessão administrativa). Processo 8510/2020. 1º de julho de 2020. 
Disponível em: https://sip.stf.jus.br/login.php?sigla_orgao_sistema=STF&sigla_sistema=SEI. Acesso em: 18 
jul. 2020. 
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                  Por meio de metodologia dedutiva, este trabalho pretende explorar os 

argumentos da proposta do Ministro Marco Aurélio, especialmente no que se refere à 

autocontenção e à monocratização das decisões do Supremo Tribunal Federal.  

Para tanto, será analisada a atuação do Supremo Tribunal Federal em questões que 

envolvem justamente o exercício da autocontenção – ou a ausência dele – nos momentos de 

fricção entre os Poderes quando as decisões são monocráticas. Serão exploradas as críticas 

ao modelo que se instalou no Supremo de monocratização das decisões e como isso afeta 

temas tão relevantes como a derrubada de atos dos chefes do Legislativo e do Executivo por 

meio de uma decisão de tutela de urgência proferida pelo relator. 

Além disso, serão analisados os argumentos contrários à proposta em questão5. Isso 

porque a referida proposta foi rejeitada, tendo a maioria dos ministros votado com a 

divergência de Alexandre de Moraes no sentido de que tais decisões podem ser monocráticas, 

pelo relator, cabendo ao Pleno sua apreciação ad referendum6. Logo, serão analisados tais 

argumentos frente aos conceitos de autocontenção e colegialidade, a fim de verificar se se 

sustentam. 

Com isso, poder-se-á concluir se, como propõe o Ministro Marco Aurélio, é salutar 

que, mesmo em tutela de urgência, a análise de atos emanados do chefe de outros Poderes 

deva ser submetida ao colegiado. 

 

2 A proposta do ministro Marco Aurélio no contexto da autocontenção   

No Ofício nº 1/20207, o Ministro Marco Aurélio propôs um novo inciso ao artigo 5º 

do Regimento Interno. O artigo 5º trata da competência do Plenário e, segundo a proposta, 

a ele seria acrescido inciso com a seguinte redação “apreciar pedido de tutela de urgência, 

quando envolvido ato do Poder Executivo ou Legislativo, praticado no campo da atuação 

precípua”. 

 
5 Serão analisados os argumentos que têm relação com a construção teórica mencionada, sem adentrar nos 
secundários (o Ministro Alexandre de Moraes menciona, por exemplo, que é necessária maior clareza na 
redação da alteração proposta pelo Ministro Marco Aurélio). BRASIL. Supremo Tribunal Federal (sessão 
administrativa). Processo 8510/2020. 1º de julho de 2020. Disponível em: 
https://sip.stf.jus.br/login.php?sigla_orgao_sistema=STF&sigla_sistema=SEI. Acesso em: 18 jul. 2020. 
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (sessão administrativa). Processo 8510/2020. 1º de julho de 2020. 
Disponível em: https://sip.stf.jus.br/login.php?sigla_orgao_sistema=STF&sigla_sistema=SEI. Acesso em: 18 
jul. 2020. 
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (sessão administrativa). Processo 8510/2020. 1º de julho de 2020. 
Disponível em: https://sip.stf.jus.br/login.php?sigla_orgao_sistema=STF&sigla_sistema=SEI. Acesso em: 18 
jul. 2020. 
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Pretendia-se, portanto, acrescer à competência do órgão colegiado a apreciação de 

tutela de urgência, em detrimento da prática atual de que tal decisão seja monocrática, 

consistindo em atribuição do relator. 

Na fundamentação de sua proposição, o Ministro apresenta dois argumentos 

centrais: a perplexidade de que atos de outros Poderes sejam retirados do mundo jurídico 

por ministros individualmente e a necessidade de autocontenção.  

Aqui reside o primeiro tópico a ser analisado com a finalidade de constatar a 

(in)correção da proposta apresentada: a importância da autocontenção na fricção entre os 

poderes. 

A autocontenção8 é resultado de uma construção complexa decorrente notadamente 

do caráter contramajoritário do Poder Judiciário. Apesar de denotar, de plano, um controle 

do próprio Judiciário quanto à sua atuação em determinados casos, não se trata de um 

conceito unívoco e aplicado de forma padronizada9.  

Como lembra Posner, a autocontenção tem três sentidos principais10: a) de que os 

juízes não elaboram leis, apenas as aplicam (formalismo); b) de que juízes prestam deferência 

a decisões tomadas por outros agentes (competência institucional) e c) juízes são altamente 

relutantes em declarar inconstitucionais atos do Executivo ou do Legislativo (é a deferência 

no seu zênite, chamada de contenção constitucional)11. 

Observando o ofício do Ministro Marco Aurélio, verifica-se que se refere a esse 

terceiro significado, pois traz relevo à autocontenção no contexto da derrubada, pelo 

Judiciário, de atos emanados de chefes de um dos outros Poderes.  

 
8 Segundo Posner, a ideia de contenção inicia-se com Thayer que não cunhou a expressão ou desenvolveu este 
conceito particularmente, mas racionalizou e organizou opiniões judiciais que fundamentam a autocontenção 
numa concepção de deferência sensível do Judiciário e que serviram de base para muitos estudos posteriores 
que moldaram as noções de autocontenção atuais. POSNER, Richard A. The rise and fall of judicial self-
restraint. California Law Review, Berkeley, v. 100, n. 3, jun. 2012. p. 523. Sobre as hipóteses em que uma 
Corte pode desconsiderar um ato de outro poder, confira: THAYER, James B. The origin and scope of the 
American doctrine of Constitutional law. Harvard Law Review, Cambridge, v. 7, n. 3, 1893. p. 144. 
9 Sobre o desenvolvimento do conceito de autocontenção e caráter contramajoritário, confira: BICKEL, 
Alexander M. The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of politics. 2. ed. New Haven: Yale 
University Press, 1986; GRABER, Mark A. A new introduction to American constitutionalism. New York: 
Oxford University Press, 2013. p. 104; BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal 
Federal e o governo da maioria. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, n. 2, 2015. 
10 Em oportunidade anterior, Posner havia referido a cinco sentidos: “(1) A self-restrained, judge does not allow 
his own views of policy to influence his decisions. (2) He is cautious, circumspect, hesitant about intruding 
those views. (3) He is mindful of the practical political constraints on the exercise of judicial power. (4) His 
decisions are influenced by a concern lest promiscuous judicial creation of rights result in so swamping the 
courts in litigation that they cannot function effectively. (5) He wants to reduce the power of his court system 
relative to that of other branches of government”. POSNER, Richard A. The Meaning of Judicial Self-Restraint. 
Indiana Law Review, v. 59, n. 1, p. 1-24, 1983. p. 10. 
11 POSNER, Richard A. The rise and fall of judicial self-restraint. California Law Review, Berkeley, v. 100, n. 
3, jun. 2012. p. 520-521. 



Meus freios e meus contrapesos: crítica à atuação monocrática dos ministros do Supremo Tribunal Federal... 

 93 
 

Existe um jogo constante entre a necessidade de autocontenção em cenários de 

deferência aos Poderes Executivo e Legislativo e a necessidade de atuação do Judiciário para 

que faça valer o poder contramajoritário que garante os direitos das minorias oprimidas pelo 

processo processo democrático, o que evidencia sua inafastável atuação política12.  

Ressai, assim, que o Poder Judiciário, nem sempre que for chamado a atuar, estará 

exercendo o poder contramajoritário e deverá agir. Há uma necessidade de contenção do 

Judiciário em determinados casos e que decorre justamente dessas perspectivas de atuação: 

a autocontenção não deve servir de amarra quando confrontados atos de 

inconstitucionalidade inequívoca, especialmente que sufoquem minorias desprezadas pelo 

processo democrático majoritário13. De outro lado, o controle de atuação tem importância 

especial quando em jogo situações que não denotam esse vilipêndio às minorias, mas 

simplesmente escolhas próprias, ainda que não unânimes ou compartilhadas pelos 

representantes do Judiciário, sobre assuntos da atuação do Legislativo e do Executivo14. 

Nesse ponto, a ausência de autocontenção do Judiciário pode representar desvios 

democráticos, na medida em que a prerrogativa da última palavra não decorre de escolhas 

por uma ou outra política, mas da conformação constitucional do ato e da atuação equilibrada 

do Judiciário na sua análise, levando em conta a necessidade de intervenção e todas as 

consequências relativas à retirada de um ato emanado de um Poder legitimamente eleito do 

mundo jurídico.15 

Conclui-se, com isso, que a autocontenção tem, como afirma o Ministro Marco 

Aurélio, grande valor na solução dos casos em que questionados atos do Poder Legislativo e 

Executivo. Isso não significa que ela deva ser sempre a regra de conduta, mas que deva ser 

sempre a regra de reflexão: se é necessária a atuação do Judiciário como força 

contramajoritária de resgate de valores constitucionais, especialmente quando vulneradas 

minorias sub-representadas no processo democrático, ou se é salutar sua contenção e 

deferência a fim de respeitar a liberdade do legislador como representante que é, bem como 

os atos administrativos do Executivo que trabalha com uma ideia de discricionariedade que 

lhe é própria e que não pode ser indevidamente substituída. Trata-se, portanto, de um 

 
12 Sobre o assunto: REZENDE, Maurício Corrêa de Moura. Democratização do Poder Judiciário no Brasil. 
São Paulo: Contracorrente, 2018. p. 84-85. Ainda: CRISTÓBAL, Rosario Serra. La libertad ideológica del 
juez. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004.  
13 GRABER, Mark A. A new introduction to American constitutionalism. New York: Oxford University 
Press, 2013. p. 107. 
14 Sobre os limites da atuação do Judiciário no controle do ato administrativo, cf. MORÓN, Miguel Sanches. 
Discrecionalidad administrativa y control judicial. Madri: Tecnos: 1995. 
15 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. Revista 
Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, n. 2, 2015. p. 45. 
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exercício constante de autocontenção que pode culminar, ou não, no recato do Judiciário em 

situações que deve haver deferência aos atos do Poder Legislativo e Executivo. Nesses 

termos, apesar dos desafios e dificuldades em casos dessa envergadura, assegura-se uma 

atuação mais democrática. 

 

3 Segundo fundamento da proposta: a monocratização   

O segundo argumento apresentado pelo ministro é que “o vocábulo ‘supremo’ 

sinaliza ente único” e destaca que as questões mais relevantes “deságuam, por força do 

regimento, no Pleno”. Ressalva, então, que a carga de processos tornou comum as decisões 

individuais o que levou a uma perplexidade: a de que, em jogo exame de ato de um dos 

Poderes, “tendo o Judiciário a última palavra, um dos integrantes do Supremo, isoladamente, 

pode tirar, do mundo jurídico, ato praticado por dirigente de outro Poder – Executivo ou 

Legislativo”. 

Aqui, encontra-se outro ponto que é determinante na discussão e que decorre do 

primeiro: a autocontenção é posta aqui sob máxima tensão, pois não só é colocado em exame 

o ato de um Poder pelo Supremo Tribunal Federal, mas o é por um só de seus membros 

que, se julgar inconstitucional o ato, poderá, sozinho, torná-lo ineficaz. Trata-se não mais do 

Poder Judiciário representado pelo órgão colegiado de cúpula – o Supremo Tribunal – a 

derrubar ato inconstitucional de outro poder, mas de um de seus representantes, 

singularmente, tomando decisão que, ainda que submetida posteriormente a referendo, já 

surte efeitos no mundo jurídico tanto com relação a quem a emanou como com relação aos 

seus destinatários.   

Ora, toda a construção de legitimação e democratização do Judiciário no controle de 

constitucionalidade abstrato dos atos emanados pelo Poder Legislativo e Executivo está 

centrada na ideia de que o Supremo atue conforme concebido: como um colegiado16. Ao 

deslocar decisões tão importantes a um só ministro17, corrompem-se esses delicados 

mecanismos de equilíbrio democrático e relega-se, a um só indivíduo – a quem não é 

 
16 Nesse sentido Argueles e Ribeiro. ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. 
Ministrocracia: o Supremo Tribunal individual e o processo democrático brasileiro. Novos Estudos Cebrap, 
São Paulo, v. 37, n. 1, jan./abr. 2018. p. 28-29. Sobre a necessidade de se observar a colegialidade, confira: 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao código de processo civil. Tomo VII. Rio 
de Janeiro: Forense, 1975, p.11. 
17 Em verdadeiro judicial review individual como afirmam Arguelhes e Ribeiro. ARGUELHES, Diego Werneck; 
RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministrocracia: o Supremo Tribunal individual e o processo democrático 
brasileiro. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, v. 37, n. 1, jan./abr. 2018. p. 29. Sobre a ausência de debate na 
produção das decisões, confira: FRIEDMAN, Barry. Dialogue and judicial review. Michigan Law Review, 
Ann Arbor, v. 91, n. 4, 1993, p. 654; PERETTI, Terri Jennings. In defense of a political court. New Jersey: 
Princeton University Press, 1999. p. 254; BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal 
Federal e o governo da maioria. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, n. 2, 2015. p. 40. 
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atribuída essa competência dessa forma pela Carta Maior – o controle constitucional. É, 

como se cada ministro tivesse, sob si e para si, o controle dos freios e dos contrapesos que 

permitem o funcionamento harmônico dos Poderes; como se cada um deles, fosse, naquele 

momento daquela liminar monocrática, “o Poder” e não o integrante do colegiado que 

forma. Mais: somente por intermédio da atuação colegiada, fruto da deliberação entre todos 

os componentes do tribunal, é que se obtém segurança e estabilidade nas decisões18, 

revelando à sociedade e ao sistema de justiça o posicionamento do tribunal sobre a matéria19, 

o que, por óbvio, não se alcança nos julgamentos individuais. 

 

4 A rejeição da proposta e seus argumentos principais: o caso do julgamento 

colegiado   

A proposta do Ministro Marco Aurélio foi rejeitada. O voto divergente foi 

apresentado pelo Ministro Alexandre de Moraes20, que elencou, em síntese, os seguintes 

fundamentos para afastá-la: a) “o Supremo Tribunal Federal e o Relator, por delegação 

regimental (art. 21 21, V, do RISTF), detêm o poder geral de cautela”; b) a ampla adoção do 

procedimento pela Corte, com menção a exemplos; c) “com a ampliação do mecanismo de 

votação no ambiente virtual (Sessões Virtuais do Plenário e das Turmas), a submissão ao 

Colegiado dos referendos das cautelares concedidas tornou-se ainda mais ágil, e agora com 

data certa para julgamento, com celeridade limitada apenas pela necessidade de se pautarem 

os processos com 5 dias úteis de antecedência ao início da Sessão Virtual”.21 

De plano, verifica-se que o fundamento “b” é verdadeiro, na medida em que 90% 

das liminares em controle abstrato de constitucionalidade são monocráticas22. Porém, além 

de ser quase pueril justificar a correção do procedimento pelo fato de que é corriqueiramente 

adotado, este também é o argumento de que parte o Ministro Marco Aurélio: a perplexidade 

 
18 EPSTEIN, Lee; SEGAL, Jeffrey; SPAETH, Harold. The norm of consensus on the U.S. Supreme Court. 
American Journal of Political Science, vol. 45, n. 2, p. 362-377, (Apr., 2001). Também nesse sentido: “A 
força da Constituição está ligada à estabilidade das decisões do Supremo Tribunal Federal” MARINONI, Luiz 
Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 461. 
19 “É preciso que um tribunal superior, no exercício do controle de constitucionalidade, fale ‘como instituição’, 
de forma ‘clara’, ‘objetiva’, ‘institucional’ e, sempre que possível, ‘única’. Esse é o papel da deliberação interna” 
SILVA, Virgílio Afonso da. O STF e o controle de constitucionalidade: deliberação, diálogo e razão pública. 
Revista de Direito Administrativo, v. 250, 2009, p. 211. 
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (sessão administrativa). Processo 8510/2020. 1º de julho de 2020. 
Disponível em: https://sip.stf.jus.br/login.php?sigla_orgao_sistema=STF&sigla_sistema=SEI. Acesso em: 18 
jul. 2020 
21 Como mencionado anteriormente, outros argumentos secundários da rejeição, como a forma da redação do 
dispositivo proposto não serão objeto de análise. 
22 Para informações detalhadas, v. HARTMANN, Ivar Alberto Martins; FERREIRA, Livia da Silva. Ao relator, 
tudo: o impacto do aumento do poder do ministro relator no Supremo. Revista Opinião Jurídica, ano 13, n. 
17, p. 268-283, jan./dez. 2015. 
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causada pela constante monocratização de decisões desse porte. Então, antes de rebatê-lo, 

esse fundamento confirma o motivo que gerou a proposta.   

Com relação ao argumento “a”, percebe-se, de imediato, que a fundamentação legal23 

é o Regimento Interno do Tribunal que delegou aos ministros, individualmente, a análise das 

tutelas de urgência. Não há dúvidas que a legislação processual combinada com a disposição 

do Regimento Interno permitem a análise das tutelas de urgência dessa forma. Porém, a 

permissão legal não significa, de forma alguma, que toda a fundamentação construída acerca 

da autocontenção, do caráter contramajoritário da atuação do Judiciário, da manutenção do 

equilíbrio democrático será respeitada com essa forma de atuação. 

Não se pode reduzir uma questão da envergadura desta a uma explicação meramente 

técnica, de subsunção legal simplista.  

Além disso, o dever geral de cautela e a urgência que justificariam a atuação rápida 

do ministro relator em detrimento da atuação colegiada, poderiam, segundo o próprio 

argumento “c” acima indicado, serem observados. Com efeito, se é tão rápida e expedita a 

inclusão em pauta do Plenário, por que ela não seria suficiente para acomodar casos urgentes? 

Quiçá a resposta resida na falácia que guarda o argumento “c”. Conforme análise 

empírica da tramitação das decisões monocráticas proferidas, essa rapidez, ainda que 

possível, não é observada na prática como relatam Arguelhes e Ribeiro.24 

Logo, os fundamentos da rejeição não se sustentam ao escrutínio feito tomando 

como lente as bases teóricas acima explanadas que construíram uma noção de atuação do 

Judiciário, a qual garante sua participação democrática na solução das questões que envolvem 

os demais Poderes. 

 
23 Segundo a jurisprudência do próprio STF, seu Regimento Interno tem força de lei: “... o sistema de 
competências dos órgãos do Tribunal, previsto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, editado 
com base no art. 119, §§ 1º e 3º, da Emenda Constitucional nº 1/1969, na redação da Emenda Constitucional 
nº 7/1977, possui força de lei na medida em que se reservou esta corte, pela ordem constitucional anterior, 
estabelecer, em regimento interno, além de outros, ‘o processo e o julgamento dos feitos de sua competência 
originária ou recursal e da arguição de relevância da questão federal’”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Suspensão de segurança. Mandado de segurança de competência originaria de tribunal local ou federal. continua 
em vigor, no sistema da constituição de 1988, o art. 297, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, 
que atribui, nos limites nele definidos, competência ao presidente da corte para suspender, em despacho 
fundamentado, a execução de liminar, ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única 
ou última instância, pelos tribunais locais ou federais. natureza do ato de suspensão de segurança. Sentido da 
locução 'única ou última instância', em se tratando de suspensão de segurança. Procedência do parecer da 
procuradoria-geral da República. questão de ordem que se decide, no sentido da aplicação do art. 297, do 
RISTF, e da competência do presidente do STF, para decidir o pedido de suspensão dos efeitos de liminar, em 
mandado de segurança, impetrado perante tribunal de justiça, contra ato do governador do estado. Recorrente: 
Estado da Paraíba. Relator: Ministro Néri da Silveira, 20 de abril de 1989. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=265801. Acesso em: 26 jul. 2020. 
24 ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministrocracia: o Supremo Tribunal 
individual e o processo democrático brasileiro. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, v. 37, n. 1, jan. abr. 2018. 
p. 23.; Falcão, Joaquim; Hartmann, Ivar Alberto; Chaves, Vitor P. III Relatório Supremo em Números: o 
Supremo e o tempo. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2014. 
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5 Conclusão 

Quando um dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal propõe que as 

liminares, há muito e em muito monocráticas, sejam levadas ao colegiado, evidencia-se que 

há um sentimento não só externo, mas também interno, de que houve exageros. 

Com efeito, ao serem questionados atos emanados dos chefes dos Poderes 

Legislativo e Executivo, o Judiciário atua no controle de constitucionalidade baseado em uma 

série de mecanismos de intrincado balanço que permitem o equilíbrio democrático. 

Sua atuação baseia-se na análise de questões como a necessidade de exercício do 

caráter contramajoritário que lhe é próprio, ou mesmo da atuação consonante com os 

intentos dos demais Poderes, mas deve sempre observar como fim a garantia da democracia, 

que exige, muitas vezes, sua autocontenção. 

Ocorre que, por previsão regimental, por uma consagrada prática e por motivos 

políticos por vezes claros e por vezes insondáveis, tais decisões, quando em caráter de tutela 

de urgência, podem ser proferidas pelos ministros individualmente. É aí que reside a 

perplexidade a que chama a atenção o Ministro Marco Aurélio em sua proposta: uma atuação 

que deveria ser colegiada, equilibrada e objeto de aberto debate, acaba por ser relegada à 

decisão individual de um ministro que pode furtar a questão ao debate por anos. 

É evidente que há uma assaz exasperação do papel de relator como mero delegado 

do colegiado. E esse descompasso se mostrou tão claro por tantas vezes que fez levantar 

dentro do próprio Supremo a necessidade de que houvesse um limite, levando ao colegiado 

discussões que possam pôr em foco a autocontenção. 

Conclui-se, assim, que o alerta acendido pela proposta em foco evidenciou a atuação 

monocrática dos ministros no Supremo Tribunal Federal que chamam para si toda a 

competência que é atribuída ao seu conjunto, decidindo sozinhos sobre assuntos que podem 

mudar sensivelmente a realidade. Essas liminares monocráticas, além de serem usadas de 

forma desmedida, furtam não só do debate público, mas também dos membros de um órgão 

que é concebido como um colegiado, questões que dizem respeito à harmonia dos Poderes 

e, em última análise, ao equilíbrio democrático. 
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Resumo: O presente contributo visa analisar o procedimento contratual do Ajuste Direto e 
a sua aplicação na jurisprudência portuguesa. Assim, recorrendo ao estudo doutrinário, 
jurisprudencial e de um caso que analisa os critérios de aplicação do referido procedimento, 
verificamos que, no âmbito da contratação pública, deverão ser criadas oportunidades iguais 
de contratar entre pessoas coletivas públicas ou privadas de forma a garantir a prossecução 
do princípio da concorrência entre elas. A par do princípio da concorrência, temos os 
princípios da legalidade, imparcialidade, igualdade e transparência, que impõem à 
Administração Pública a escolha do Ajuste Direto unicamente nos casos em que não fiquem 
dúvidas na aplicação dos critérios definidos por lei (em função do valor do contrato e em 
relação aos critérios materiais) e na resolução de interesses conflituantes. Assim, sendo o 
ajuste direto um procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente uma 
entidade à sua escolha a apresentar uma proposta, torna-se essencial clarificar casos reais de 
aplicação do Ajuste Direto, analisando as decisões proferidas pelos tribunais, de forma a 
evitar adjudicações e contratos nulos quando não for possível o recurso ao princípio do 
aproveitamento dos atos administrativos. Desta forma, a entidade adjudicante que necessite 
de recorrer ao Ajuste Direto, tem um dever acrescido de fundamentar a necessidade de 
aplicação dessa exceção, quer em termos de Direito, quer em termos factuais. Importa, por 
último, salientar a existência das plataformas de contratação pública, uma vez que, a 
tramitação dos diversos procedimentos de contratação pública dá-se – quase exclusivamente 
– por meios eletrónicos, sendo notável a evolução tecnológica no âmbito desta matéria. 
Palavras-chave: Contratação pública; Procedimentos pré-contratuais; Administração 
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Abstract: This contribution aims to analyse the contractual procedure of Direct Adjustment 
and its application in Portuguese jurisprudence. Thus, using doctrinal, jurisprudential study 
and a case that analyses the criteria for the application of the referred procedure, we verify 
that, in the scope of public procurement, equal opportunities shall be created to contract 
between public or private legal persons in order to guarantee the continuation the principle 
of competition between them. In addition to the competition principle, we have the 
principles of legality, impartiality, equality and transparency, which impose on the Public 
Administration the choice of Direct Adjustment only in cases where there are no doubts in 
the application of the criteria defined by law (according to the value of the contract and in 
relation to material criteria) and in the resolution of conflicting interests. Thus, since direct 
awarding is a procedure in which the contracting entity directly invites an entity of its choice 
to submit a proposal, it is essential to clarify real cases of application of Direct Adjustment, 
analysing the decisions handed down by the courts, in order to avoid adjudications and null 
contracts, when it is not possible to use the principle of taking advantage of administrative 
acts. In this way, the contracting entity that needs to resort to Direct Adjustment, has an 
increased duty to justify the need to apply this exception, both in terms of Law and in factual 
terms. Finally, it is important to highlight the existence of public procurement platforms, 
since the processing of the various public procurement procedures takes place - almost 
exclusively - by electronic means. The technological evolution in this matter is remarkable. 

Keywords: Public procurement; Pre-contractual procedures; Electronic Administration; 
Direct adjustment; Competition Principle. 

 

1. Âmbito de aplicação do Código dos Contratos Públicos português  

O Código dos Contratos Públicos português (doravante abreviadamente designado 

por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, tem vindo a ser objeto 

de alterações ao longo dos últimos anos, sendo a sua última alteração feita pelo Decreto-Lei 

nº 111-B/2017, de 31 de agosto.  

O artigo 2º do CCP estabelece as entidades adjudicantes a quem são aplicadas as 

disposições constantes nesse Código: o Estado; as Regiões Autónomas; as Autarquias Locais; 

os Institutos Públicos; as entidades administrativas independentes; o Banco de Portugal; as 

fundações públicas; as associações públicas; as Associações de que façam parte uma ou várias 

pessoas coletivas referidas anteriormente, desde que sejam maioritariamente financiadas por 

estas, estejam sujeitas ao seu controle de gestão ou tenham um órgão de administração, de 

direção ou de fiscalização cuja maioria dos titulares seja, direta ou indiretamente, designada 

pelas mesmas. Para além destas, são ainda entidades adjudicantes, de acordo com o artigo 2.º 

nº 2, alíneas a), b) e d), os organismos de direito público, pessoas coletivas e associações, 

independentemente da sua natureza pública ou privada. O artigo 7º, nº 1 estabelece também 

como sendo entidades adjudicantes as pessoas coletivas que realizam atividades nos setores 

da água, energia, transportes e dos serviços postais. Por último, o CCP aplica-se também às 

entidades que se encontrem nas situações previstas no artigo 275.º do CCP e que cumpram 
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os requisitos lá especificados. Acrescente-se que o artigo 3º prevê os Contraentes Públicos, 

que deverão ser diferenciados das Entidades Adjudicantes. Nesta última categoria, temos as 

entidades pré-contratuais. Quando falamos em contraentes públicos já estaremos no âmbito 

contratual propriamente dito, a saber: (a)  

 

as entidades referidas no n.º 1 do artigo 2º; (b) as entidades adjudicantes referidas no n.º 2 

do artigo 2º sempre que os contratos por si celebrados sejam, por vontade das partes, 

qualificados como contratos administrativos ou submetidos a um regime substantivo de 

Direito Público. São também Contraentes Públicos quaisquer entidades que, 

independentemente da sua natureza pública ou privada, celebrem contratos no exercício de 

funções materialmente administrativas. 

 

2. Exclusão da aplicabilidade das regras da contratação pública 

O âmbito objetivo da aplicação do CCP prevê algumas exclusões no que tange à 

aplicação das regras da contratação pública. Desta forma, o regime da contratação pública, 

aplica-se à formação dos contratos públicos que sejam celebrados pelas entidades 

adjudicantes referidas no ponto anterior e que não sejam excluídos, total ou parcialmente, 

por força dos artigos 4º, 5º, 5º-A e 6º-A do CCP. Importa ainda salientar que o legislador 

pretende salvaguardar o princípio da concorrência, tal como refere João Henriques Pinheiro3: 

(…) no domínio das relações contratuais que se possam estabelecer entre 
entidades adjudicantes da administração pública, em sentido orgânico, o CCP 
afirma uma restrição à capacidade jurídica contratual que visa dilatar as margens 
para a concorrência dos operadores de mercado na formação dos seguintes 
contratos: empreitadas de obras públicas, concessão de obras públicas, concessão 
de serviços públicos, locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços. 

Da mesma forma, a aplicação de um procedimento contratual que não salvaguarde o 

princípio da concorrência e também os princípios da igualdade, transparência, 

proporcionalidade, “conduz à preterição de um elemento essencial e, inerentemente, à 

nulidade da adjudicação e do correspondente contrato”. 4 No mesmo sentido, “em matéria 

de contratação pública, a interpretação das exceções à obrigatoriedade de utilização de 

procedimentos concursais deve ser “estrita” e rigorosa de modo a garantir a máxima 

 
3 PINHEIRO, João Henriques. Âmbito de aplicação do Código dos Contratos Públicos e Normas Comuns de Adjudicação, 
Coimbra Editora, 2010. 
4 Acórdão do Tribunal de Contas nº 24/2010, de 14/09/2010; Processo 2285/2009; Relator: Alberto Fernandes 
Brás; 
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salvaguarda da concorrência.” 5 Quer isto dizer que deverão ser criadas oportunidades iguais 

de contratar entre pessoas coletivas públicas ou privadas de forma a garantir a prossecução 

do princípio da concorrência. 

 

3. Os procedimentos pré-contratuais: Conceitos, Características e 

Administração Eletrónica 

O artigo 16º, nº 1 do CCP estabelece os procedimentos pré-contratuais admissíveis 

no Direito português, a saber: o Ajuste direto (Geral ou Simplificado) – artigo 112º, nº 2 e 

artigo 128º e seguintes, respetivamente; a Consulta prévia – artigo 112º, nº 1; o Concurso 

público (Normal ou Urgente) – artigos 130º e 155º, respetivamente; o Concurso limitado por 

prévia qualificação – artigo 162º e seguintes; o Procedimento de negociação – artigo 193º e 

seguintes; o Diálogo concorrencial – artigo 204º e seguintes e a Parceria para a inovação – 

artigo 218-A e seguintes6. Cada procedimento tem as suas próprias características e âmbito 

de aplicação, sendo que a escolha dos procedimentos do ajuste direto, de consulta prévia, de 

concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação deve ser feita tendo por 

base o valor do contrato a celebrar - artigo 18º do CCP.  

Uma nota para referir que, aliás, em consonância com o art.º 14.º do Código do 

Procedimento Administrativo português (CPA)7, que estabelece os princípios aplicáveis à 

administração eletrónica8, a tramitação dos diversos procedimentos de contratação pública 

 
5 Acórdão do Tribunal de Contas nº 16/2015, de 09/06/2015; Processo 23/2014-R; Relatora: Helena Abreu 
Lopes. 
6 Para maiores desenvolvimentos e noções sobre o contrato administrativo e os tipos de procedimentos 
previstos no CCP, cfr., por exemplo, ANJOS AZEVEDO, Patrícia. Lições de Direito Administrativo. Editora 
Primeira Edição, 2020, pp. 313-366. 
7 Alguns manuais de referência do Direito Administrativo português, em geral (ramo do Direito Público onde 
temos incluído o Direito da Contratação Pública, como “subespecialidade” do Direito Administrativo): 
AMARAL, Diogo Freitas, Curso de Direito Administrativo, Vol. I, 4.ª Edição, Almedina, 2016; AMARAL, Diogo 
Freitas, Curso de Direito Administrativo, Vol. II, 3.ª Edição, Almedina, 2017; CAETANO, Marcello, Manual de 
Direito Administrativo, Vol. I, 10.ª Edição, Almedina, 2020; CAETANO, Marcello, Manual de Direito Administrativo, 
Vol. II, 10.ª Edição, Almedina, 2017; OLIVEIRA, Fernanda Paula; e DIAS, José Eduardo Figueiredo, Noções 
fundamentais de Direito Administrativo, 5.ª Edição, Almedina, 2019. 
8  Referindo, concretamente, o seguinte: 1 - Os órgãos e serviços da Administração Pública devem utilizar meios 
eletrónicos no desempenho da sua atividade, de modo a promover a eficiência e a transparência administrativas 
e a proximidade com os interessados. 2 - Os meios eletrónicos utilizados devem garantir a disponibilidade, o 
acesso, a integridade, a autenticidade, a confidencialidade, a conservação e a segurança da informação. 3 - A 
utilização de meios eletrónicos, dentro dos limites estabelecidos na Constituição e na lei, está sujeita às garantias 
previstas no presente Código e aos princípios gerais da atividade administrativa. 4 - Os serviços administrativos 
devem disponibilizar meios eletrónicos de relacionamento com a Administração Pública e divulgá-los de forma 
adequada, de modo a que os interessados os possam utilizar no exercício dos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos, designadamente para formular as suas pretensões, obter e prestar informações, realizar 
consultas, apresentar alegações, efetuar pagamentos e impugnar atos administrativos. 5 - Os interessados têm 
direito à igualdade no acesso aos serviços da Administração, não podendo, em caso algum, o uso de meios 
eletrónicos implicar restrições ou discriminações não previstas para os que se relacionem com a Administração 
por meios não eletrónicos. 6 - O disposto no número anterior não prejudica a adoção de medidas de 
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dá-se – quase exclusivamente – por meios eletrónicos, com algumas pequenas exceções 

previstas por lei9.  

Aliás, nesta matéria, ressalve-se a existência das plataformas de contratação pública, 

para efeitos de submissão de propostas, como é o caso da AnoGov, da acinGov e da Vortal, 

por exemplo; bem como a plataforma eletrónica Base.Gov10, onde são publicitados todos os 

procedimentos e respetivas adjudicações, numa lógica de transparência. 

Para este contributo, importa-nos fundamentalmente analisar o procedimento do 

Ajuste Direto, onde deveremos ter em atenção os artigos 24.º, 25.º, 26.º e 27.º do CCP 

português, para uma correta aplicação desse procedimento. 

 

4. O Ajuste Direto e o Ajuste Direto Simplificado 

De acordo com o nº 2 do artigo 112º do CCP, o ajuste direto11 é o procedimento em 

que a entidade adjudicante convida diretamente uma entidade à sua escolha a apresentar 

proposta12. Os princípios da legalidade, imparcialidade, igualdade e transparência impõem 

que a Administração só recorra ao ajuste direto nos casos em que não fiquem dúvidas na sua 

atuação na resolução de interesses conflituantes. Assim, o procedimento de ajuste direto só 

se mostrará legitimado quando a entidade adjudicante demonstre que só aquele concreto 

prestador de serviços está técnica ou artisticamente habilitado ou detém direitos exclusivos 

objeto de proteção para executar o serviço pretendido13. 

Existem dois critérios de aplicação do Ajuste Direto, a saber: (i) em função do valor 

do contrato - artigos 17º a 22º, variando conforme o tipo de contrato - para empreitadas de 

obras públicas: valor inferior a € 30.000 - artigo 19º al. d); para aquisição ou locação de bens 

 
diferenciação positiva para a utilização, pelos interessados, de meios eletrónicos no relacionamento com a 
Administração Pública. 
9 Por exemplo, conforme dispõe o n.º 1 do art.º 128.º do CCP, no caso de se tratar de ajuste direto para a 
formação de um contrato de aquisição ou locação de bens móveis e de aquisição de serviços cujo preço 
contratual não seja superior a 5.000 euros, ou no caso de empreitadas de obras públicas, a 10.000 euros, a 
adjudicação pode ser feita pelo órgão competente para a decisão de contratar, diretamente, sobre uma fatura 
ou um documento equivalente apresentado pela entidade convidada, com dispensa de tramitação eletrónica. 
Trata-se de uma exceção à regra geral da tramitação eletrónica. 
10 Para maiores desenvolvimentos sobre o Base.Gov, cfr. AA.VV. “Network Analysis for Fraud Detection in 
Portuguese Public Procurement”, C. Analide et al. (Eds.): IDEAL 2020, LNCS 12490, Springer Nature Switzerland, 
2020. 
11 Para maiores desenvolvimentos, por exemplo, sobre as regras de tramitação específica dos procedimentos de 
ajuste direto e de consulta prévia, cfr. SÁNCHEZ, Pedro Fernández, Direito da Contratação Pública, Vol. II., 
AAFDL Editora, 2020, pp. 499 e ss. 
12 Sobre as propostas em matéria de contratação pública, entre outras matérias, cfr. GONÇALVES, Pedro 
Costa, Direito dos Contratos Públicos, Vol. I, 3.ª Edição, Almedina, 2018, pp. 795 e ss. 

13 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 21-06-2011, Processo 011/11, Relator Pires Esteves 
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móveis, ou aquisição de serviços: valor inferior a € 20.000 -artigo 20º nº 1 al. d); para outro 

tipo de contratos: valor inferior a € 50.000 - artigo 21º nº 1 al. c). (ii) critérios materiais - 

artigos 23º a 27º - independentemente do valor do contrato, é possível adotar o 

procedimento do ajuste direto, desde que o órgão competente para a decisão de contratar 

fundamente de forma clara e objetiva que a situação em concreto reúne todos os 

pressupostos previstos em alguma das alíneas dos artigos 24º a 27º. Importa ainda salientar 

a importância da boa aplicação dos pressupostos para recurso ao Ajuste Direto, mesmo nos 

casos em que se tratem de situações urgentes, uma vez que, não se verificando todos os 

requisitos cumulativos expressos na alínea c) do nº 1 do artigo 24º do CCP, a contratação é 

ilegal por ter sido precedida de um procedimento de ajuste direto não adequadamente fundamentado e não 

admissível face à lei, quando deveria ter sido antecedida de concurso público ou limitado com prévia 

qualificação, com publicitação internacional.14 

O Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 08/01/201615 vem salientar 

o princípio do aproveitamento dos atos administrativos:  

Não se mostrando verificados os pressupostos para a adoção do ajuste direto 
quanto à adjudicação da prestação de serviços concursada, importará verificar se 
a irregularidade se mostrará suscetível de ser “sanável” por recurso ao princípio 
do aproveitamento dos atos administrativos. Efetivamente, o princípio do 
aproveitamento do ato administrativo, vem sendo reconhecido quanto à sua 
existência e relevância, admitindo-se operar em determinadas circunstâncias. Tal 
princípio permite negar relevância anulatória ao erro da Administração, mesmo 
no domínio dos atos proferidos no exercício de um poder discricionário, quando, 
pelo conteúdo do ato e pela incidência da sindicação que foi chamado a fazer, 
possa afirmar-se, com segurança, que a representação errónea dos factos ou do 
direito aplicável não interferiu com o conteúdo da decisão administrativa (…). 

 

Quanto ao Ajuste Direto Simplificado, o mesmo é admissível, de acordo com o artigo 

128º do CCP, quando estão em causa contratos de aquisição ou locação de bens móveis, de 

aquisição de serviços, cujo preço contratual não seja superior a € 5.000, ou no caso de 

empreitadas de obras públicas cujo preço contratual não seja superior a € 10.000. Trata-se de 

um procedimento que dispensa quaisquer formalidades procedimentais (artigo 128º, nº 3), 

sendo oficializado quando a entidade contraente aprova a fatura ou documento equivalente 

apresentada pela entidade convidada, comprovativa da aquisição. O prazo de vigência do 

contrato celebrado na sequência deste procedimento não pode ser superior a um ano a contar 

 
14 Acórdão do Tribunal de Contas nº 16/2015, de 09/06/2015; Processo 23/2014-R; Relatora: Helena Abreu 
Lopes; 
15 Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 08-01-2016, Processo 02366/14.6BEBRG, Relator 
Frederico Macedo Branco 
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da data da decisão de adjudicação, não pode ser prorrogado, e o preço contratual não é 

passível de revisão - artigo 129º do CCP. 

 

5. O caso do Município da Póvoa de Varzim - verificação ou não de 

fundamentos que sustentem o procedimento de ajuste direto (Acórdão do Tribunal 

de Contas nº 33/2019 de 03/09/2019) 

No presente caso, o Município da Póvoa de Varzim submeteu a fiscalização prévia 

do Tribunal de Contas o contrato de prestação de serviços de elaboração do projeto de 

arquitetura do “Fórum Cultural Eça de Queirós”, celebrado com a empresa Álvaro Siza 2 – 

Arquitecto, SA, em 01.07.2019, pelo preço contratual de 550.000,00€, acrescido de IVA. Para 

tal, foi proposto ao executivo municipal que desencadeasse um procedimento de ajuste direto 

com fundamento na subalínea i) da alínea e) do nº 1 do artigo 24º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP)16, para a celebração de contrato com a sociedade Álvaro Siza 2 – Arquitecto, 

SA. 

Os fundamentos do recurso ao ajuste direto tiveram por base critérios materiais e 

consta do despacho, cujas partes essenciais se transcrevem:  
(…) Por isso, atento o objeto do contrato a celebrar (e, também, o seu valor 
estimado), a seguir, sem mais considerações, o disposto nas normas constantes 
dos citados artigos, estaria o Município obrigado a lançar mão de um dos 
procedimentos concorrenciais neles previstos (concurso público ou concurso 
limitado por prévia qualificação). Cremos, porém, que o enquadramento do 
contrato poderá - e deverá - ser diferente (…) o objetivo primeiro do Município 
é a criação de uma "obra de arte" - e é precisamente isso que se visa com a 
contratação do arq. Siza Vieira. Deste modo, e uma vez que - repita-se - o 
Município pretende, antes de mais, criar e construir uma obra de arte, cremos 
existirem fundamentos para que seja adotado o ajuste direto, por critérios 
materiais. (…) 

 
A proposta em causa foi aprovada por deliberação da Câmara Municipal da Póvoa 

de Varzim, de 07.08.2018 e o convite foi dirigido à sociedade Álvaro Siza 2 – Arquitecto, SA, 

em 28.12.2018. Em 11.01.2019, a proposta foi apresentada pela sociedade Álvaro Siza 2 – 

Arquitecto, SA. O contrato, celebrado em 01.07.2019, foi submetido a fiscalização prévia do 

Tribunal de Contas, em 12.07.2019, sendo que em 31.07.2019, o contrato foi devolvido ao 

Município da Póvoa do Varzim para esclarecimento de dúvidas. A única questão que importa 

apreciar, na perspetiva do direito, relaciona-se com a verificação ou não de fundamentos que 

 
16 Artigo 24º do CCP - Escolha do ajuste direto para a formação de quaisquer contratos: 1 - Qualquer que seja 
o objeto do contrato a celebrar, pode adotar-se o ajuste direto quando: (…) e) As prestações que constituem o 
objeto do contrato só possam ser confiadas a determinada entidade por uma das seguintes razões: i) O objeto 
do procedimento seja a criação ou aquisição de uma obra de arte ou de um espetáculo artístico. 
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sustentem o procedimento de ajuste direto, com base em critérios materiais, tendo por base 

o artigo 24.º, n.º 1, alínea e), subalínea i) do CCP. 

O ordenamento jurídico português deve conformar-se com o direito europeu dos 

contratos públicos que, na expressão da Diretiva n.º 2014/24/UE, dispõe no considerando 

50 o seguinte: 
Tendo em conta os efeitos prejudiciais sobre a concorrência, o procedimento por 
negociação sem publicação prévia de anúncio de concurso 1 só deverá ser 
utilizado em circunstâncias muito excecionais. Esta exceção deverá limitar-se aos 
casos em que a publicação não seja possível, por razões de extrema urgência 
devido a acontecimentos imprevisíveis ou não imputáveis à autoridade 
adjudicante, ou em que desde o início seja evidente que a publicação não 
fomentará mais concorrência nem melhores resultados do concurso, 
nomeadamente por só existir, objetivamente, um operador económico capaz de 
executar o contrato. É este o caso das obras de arte, em que a identidade do artista 
determina intrinsecamente o caráter e o valor únicos do próprio objeto artístico. 
A exclusividade pode também ter outros fundamentos, mas só em situações de 
exclusividade objetiva se pode justificar o recurso ao procedimento por 
negociação sem publicação de anúncio de concurso, caso a situação de 
exclusividade não tenha sido criada pela própria autoridade adjudicante com vista 
ao futuro concurso. 

 
O artigo 32.º, n.º 2, al. b) da Diretiva refere expressamente que: 

O procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio de concurso 
pode ser utilizado para contratos de empreitada de obras públicas, contratos 
públicos de fornecimento e contratos públicos de serviços, em qualquer dos 
seguintes casos: b) Quando as obras, os produtos ou os serviços só puderem ser 
fornecidos por um determinado operador económico, por uma das seguintes 
razões: i) o objetivo do concurso é a criação ou a aquisição de uma obra de arte 
ou de um espetáculo artístico únicos. 

 
De acordo com os artigos 24º do CCP e 32º da Diretiva pode constatar-se que 

existem dois requisitos fundamentais na aplicação da norma aos casos concretos: (i) as 

prestações do contrato só possam ser confiadas a uma entidade ou operador económico; (ii) 

esteja em causa a criação ou aquisição de uma obra de arte ou de um espetáculo artístico. 

Conforme a matéria de facto alegada pelo Município da Póvoa do Varzim, o mesmo 

fundamentou a adoção do ajuste direto, invocando precisamente o facto de, no seu entender, 

a elaboração do projeto de arquitetura do “Fórum Cultural Eça de Queirós” apenas poder 

ser confiada ao Arquiteto Siza Vieira, por estar em causa a conceção de uma obra de arte.  

O Tribunal de Contas entende que a elaboração de projetos de arquitetura deve seguir 

o regime regra do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação 

previstos no artigo 16.º, n.º 1, alíneas c) e d) do CCP, ao qual poderão concorrer todos os 

que manifestem interesse para tal e desde que detenham as qualificações necessárias 

(formação em arquitetura e anos de experiência em função da tipologia e complexidade dos 

projetos), pois não considera que o exercício da atividade de arquitetura esteja incluída na 

elaboração de obras de arte, não sendo justificável contratar especificadamente o arquiteto 
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em questão por entenderem que existem no mercado muitos arquitetos devidamente 

qualificados para exerceram tal função, considerando que está aqui claramente violado o 

principio da concorrencia e igualmente violados os princípios da igualdade de tratamento dos 

operadores económicos e da não discriminação dos mesmos. Assim, nos termos do artigo 

161.º, nº 2, alínea l) do Código do Procedimento Administrativo português (CPA), determina 

a nulidade do referido procedimento e do respetivo contrato, por preterição total do 

procedimento que seria exigido no caso concreto, constituindo essa nulidade num 

fundamento legal para recusa de visto ao contrato em questão, nos termos previstos na alínea 

a) do n.º 3 do artigo 44.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)17 

de Portugal. 

 

Considerações finais  

 O procedimento de Ajuste Direto encontra-se essencialmente regulado nos 

artigos 24.º a 27.º e 112.º a 129.º, todos do CCP. Nos termos do n.º 2 do artigo 112.º do 

CCP, o Ajuste Direto é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente 

uma entidade à sua escolha a apresentar proposta. Trata-se, por isso, de um procedimento 

fechado, em que apenas pode apresentar proposta quem tenha sido convidado. Para o ajuste 

direto existe um “regime normal” (artigos 112.º a 127.º) e um regime específico, referente ao 

ajuste direto simplificado (artigos 112.º, 113.º, 128.º e 129.º, todos do CCP). Uma nota para 

referir o seguinte: conforme dispõe o n.º 1 do art.º 128.º do CCP, no caso de se tratar de 

ajuste direto para a formação de um contrato de aquisição ou locação de bens móveis e de 

aquisição de serviços cujo preço contratual não seja superior a 5.000 euros, ou no caso de 

empreitadas de obras públicas, a 10.000 euros, a adjudicação pode ser feita pelo órgão 

competente para a decisão de contratar, diretamente, sobre uma fatura ou um documento 

equivalente apresentado pela entidade convidada, com dispensa de tramitação eletrónica. 

Trata-se de uma exceção à regra geral da tramitação eletrónica, à qual já aludimos 

anteriormente neste nosso contributo. Nesta matéria, ressalve-se ainda a existência das 

plataformas de contratação pública, para efeitos de submissão de propostas, como é o caso 

da AnoGov, da acinGov e da Vortal; bem como a plataforma eletrónica Base.Gov, onde são 

publicitados todos os procedimentos e respetivas adjudicações, numa lógica de transparência. 

Concretamente no tocante ao recurso ao Ajuste Direto, que analisamos com mais 

afinco neste nosso contributo, este traduz-se numa exceção no Direito da Contratação 

 
17 Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual. 
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Pública, por se tratar de um impacto na restrição do princípio da concorrência. Muito embora 

possa recorrer-se ao Ajuste Direito independentemente do valor do contrato, terá de se 

mostrar e justificar os critérios materiais para a sua aplicação, assim como, verificar que, com 

essa contratação direta, não se viole o princípio da igualdade e da não discriminação dos 

operadores económicos. Concluindo-se, refira-se que o recurso ao Ajuste Direito foi ilegal 

no acórdão do Tribunal de Contas que analisamos neste nosso contributo, por carecer de 

fundamento, pelo que tanto o procedimento como o próprio contrato devem ser 

considerados nulos. 
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Uso inovador de tecnologia no mercado financeiro e o pacing 
problem: sandbox como solução regulatória? 

Innovative use of technology in the financial market and the pacing problem: sandbox as a regulatory 
solution? 

 

ARIÊ SCHERREIER FERNEDA1 

 
Sumário: 1. Introdução; 2. Uso Inovador da Tecnologia no Mercado Financeiro e o Pacing 
Problem (descompasso regulatório); 3. Sandbox enquanto alternativa regulatória da inovação; 
Considerações Finais; Referências. 
 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo estudar os problemas de descompasso 
regulatório (pacing problem), bem como o sandbox enquanto uma possível solução para mitigar 
o aludido problema. Com o uso inovador de tecnologia no mercado financeiro, o direito se 
depara diante de desarranjos institucionais. Com isso, surge um descompasso regulatório, em 
que se verifica uma demora demasiada entre a observância da desconexão e a resposta por 
parte do agente regulador. Isso, por sua vez, pode representar um obstáculo à inovação, bem 
como gerar altos custos para readequação às novas diretrizes regulatórias, entre outros 
problemas. A partir disso, a pesquisa se desenvolveu por meio do método hipotético-
dedutivo, lastreado na revisão bibliográfica, no sentido de identificar, a partir do problema 
verificado, uma possível solução. Desse modo, analisa-se o instituto do sandbox, ou ambiente 
regulatório experimental, a partir do qual é conferido aos modelos de negócios inovadores 
um desconto regulatório, permitindo rápida maturação do negócio com custos reduzidos, 
com o intuito de validar e testar aludidos modelos. Por meio dessa ferramenta, há uma 
aproximação do agente regulado com o regulador para que seja possível identificar as 
particularidades de cada negócio, promovendo, assim, uma boa regulação, de modo a garantir 
o melhor resultado, em relação à coerência e qualidade regulatória.  
Palavras-chave: Pacing Problem; Descompasso Regulatório; Sandbox; Inovação tecnológica. 

 

Abstract: This article aims to study the problems of pacing problem, as well as the sandbox 
as a possible solution to mitigate the mentioned problem. With the innovative use of 
technology in the financial market, the law is faced with institutional breakdowns. As a result, 
a regulatory mismatch arises, in which there is too long a delay between observing the 
disconnection and the response by the regulatory agent. This, in turn, can represent an 
obstacle to innovation, as well as generating high costs for readjusting to the new regulatory 
guidelines. Thus, the research was developed through the hypothetical-deductive method, 
supported by the bibliographic review, in order to identify, from the problem found, a 
possible solution. In this way, the institute of the sandbox, or experimental regulatory 
environment, is analyzed, from which innovative business models are given a regulatory 
discount, allowing rapid maturation of the business with reduced costs, in order to validate 
and test these models. Through this tool, there is an approximation between the regulated 
agent and the regulator so that it is possible to identify the particularities of each business, 
thus promoting good regulation, in order to guarantee the best result, in relation to regulatory 
coherence and quality. 

 
1 Mestranda em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Graduada em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. Fundadora da NÔMA – Norma e Arte.  
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1. Introdução 

A tecnologia está transformando as finanças em todo o mundo em um ritmo nunca 

antes visto. Por um lado, a inovação oferece novas oportunidades e facilita o acesso a serviços 

e produtos financeiros; de outro, as mudanças tecnológicas, a partir do uso inovador da 

tecnologia, pode acarretar o surgimentos e/ou aumento de novos riscos aos consumidores.  

Nesse sentido, o presente artigo busca analisar um dos principais desafios 

regulatórios oriundos do uso inovador da tecnologia no mercado financeiro: o pacing problem, 

ou seja, o aumento do lapso temporal entre a verificação da desconexão regulatória e a 

resposta do agente regulador diante dos novos riscos. 

Com efeito, o regulador deve desenvolver novas abordagens de regulação, capaz de 

garantir o melhor resultado da regulação, em relação à coerência e à qualidade regulatória. 

Para tanto, o presente artigo se desenvolve por meio do método hipotético-dedutivo, 

lastreado na revisão bibliográfica, e se divide em dois pontos principais: (i) identificação do 

descompasso regulatório a partir do uso inovador da tecnologia no mercado financeiro; (ii) 

apresentação do sandbox regulatório enquanto alternativa para uma atuação mais dinâmica e 

eficiente do regulador.  

Verifica-se, portanto, a importância de um modelo alternativo de regulação que 

permita que empresas inovadoras testem e validem seus produtos e serviços, sem que a 

regulação represente um obtáculo à promoção e ao desenvolvimento da inovação no 

mercado financeiro.    

 
2. Uso Inovador da Tecnologia no Mercado Financeiro e o Pacing 

Problem (descompasso regulatório) 

Vive-se hoje na era tecnológica. Inteligência Artificial, algorítmos, Big Data e 

Blockchain são exemplos de tecnologias que, sutilmente ou não, interferem nas relações 

humanas. Essas tecnologias, por sua vez, também passaram a ser usadas no mercado 

financeiro, de modo a representar uma mudança no perfil do mercado, na medida em que 

proporcionou uma alteração na base da competição do mercado financeiro.2  

 
2 WORLD ECONOMIC FORUM. Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment Of Disruptive Potential In 
Financial Services. Aug. 2017. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/Beyond_Fintech_-
_A_Pragmatic_Assessment_of_Disruptive_Potential_in_Financial_Services.pdf. Acesso em: 15 fev. 2021.  
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Com efeito, o mercado financeiro, em virtude do uso inovador da tecnologia, sofreu 

e continua sofrendo um processo de transformações e inovações.3 As principais figuras que 

surgem nesse cenário inovador são as FinTechs (Financial Technology), as quais referem-se à 

“soluções financeiras baseadas em plataformas de tecnologia de informação”, de modo a 

resultar na união entre “serviços financeiros e tecnologia da informação”.4 

Como exemplo de FinTechs, cita-se a empresa Zopa (surgida em 2005), que atua no 

segmento de empréstimos P2P (peer-to-peer lending, ou empréstimo coletivo). As plataformas 

de P2P são “sites que conetam pessoas ou empresas que estão buscando empréstimos com 

investidores querendo retornos acinam da média”.5 Ou seja, a plataforma operacionalizada 

no formato de marketplace oferece um ambiente “de conexão entre pessoas ou empresas que 

precisam de um empréstimo às pessoas dispostas a emprestar dinheiro”.6 

Desse modo, tendo em vista o uso inovador da tecnologia, “o direito se vê desafiado 

diante dos desarranjos institucionais promovidos pela evolução tecnológica”.7 Nada 

obstante, de acordo com Eduardo Bruzzi Vianna, “a atividade que passa a ser desempenhada 

de forma distinta em virtude de um processo inovador corre o risco de ser submetida a 

normas regulatórias incompatíveis, ultrapassadas e obsoletas”.8 Isso porque as tecnologias 

emergentes, muitas vezes, apresentam riscos sociais, de privacidade, entre outros.  

Com isso, surgem duas questões regulatórias que carecem de maior atenção: a 

desconexão regulatória e o risco sistêmito.9 Para fins do presente artigo, se dará especial 

atenção aos problemas de desconexão regulatória, especialmente no que tange ao pacing 

problem, ou descompasso regulatório.  

 
3 VIANNA, Eduardo Araújo Bruzzi. Regulação das Fintechs e Sandboxes Regulatórias. 169f. 2019. 
Dissertação (Mestrado). Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2019, 
p. 48. 
4 FARIA, Emerson. Fintechs de crédito e intermediários financeiros: uma análise comparativa de eficiência. 
123f. 2018. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Administração do Departamento de 
Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. São 
Paulo. 2018. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12142/tde-07012019-
112337/publico/CorrigidoEmerson.pdf. Acesso em: 15 fev. 2021. 
5 DINIZ, Bruno. O fenômeno FinTech: tudo sobre o movimento que está transformando o mercado 
financeiro no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019, p. 27. 
6 DINIZ, Bruno. O fenômeno FinTech: tudo sobre o movimento que está transformando o mercado 
financeiro no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019, p. 26. 
7 BAPTISTA, Patrícia; KELLER, Clara. Por que, quando e como regular as novas tecnologias? Os desafios 
trazidos pelas inovações disruptivas. Revista de Direito Administrativo, n. 273, p. 123-163, set./dez. 2016, 
p. 128. 
8 VIANNA, Eduardo Araújo Bruzzi. Regulação das Fintechs e Sandboxes Regulatórias. 169f. 2019. 
Dissertação (Mestrado). Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2019, 
p. 63. 
9 VIANNA, Eduardo Araújo Bruzzi. Regulação das Fintechs e Sandboxes Regulatórias. 169f. 2019. 
Dissertação (Mestrado). Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2019, 
p. 59. 



Ariê Scherreier Ferneda 

 112 

Esse problema, por sua vez, ocorre em razão do lapso de tempo entre o momento 

em que se evidencia a desconexão regulatória e a resposta do regulador. Nada obstante, há 

de se pontuar que as empresas regulamentadas não são estáticas e os reguladores muitas 

vezes devem operar sob condições variadas.10 Ou seja, há, naturalmente, um intervalo entre 

o avanço tecnológico e a resposta normativo-tecnológico.11 Ocorre que com a aceleração do 

surgimento das inovações tecnológicas, bem como o “encurtamento dos ciclos de inovação 

nos mais variados setores e mercados”, o aludido lapso aumentou, tornando-se um dos 

principais desafios regulatórios.12 

Ademais, o problema do descompasso regulatório pode ser analisado por meio de 

vários aspectos: 

 
One can look at the types of legal and regulatory problems that arise as a 
result of technological change including the need to manage new negative 
impacts and risks, the need to manage uncertainty in the application of 
existing laws, the need to adapt regulatory regimes that may be over-
inclusive or under-inclusive when applied in the new context and the need 
to manage obsolescence.13 
 

Nada onstante aludidos tipos de problemas legais e regulatórios, evidencia-se que o 

regulador, ao regular cedo demais, corre o risco de adotar escolhas regulatórias pouco 

eficientes diante da insuficiência de informações sobre determinado uso de tecnologia.14 Por 

outro lado, se o regulador posterga em sua atividade, a intervenção regulatória poderá gerar 

altos custos relacionados à adaptação às novas regras, por exemplo.15 

 
10 COGLIANESE, Cary. The Challenge of Regulatory Excellence. Public Law and Legal Theory Research 
Paper Series. Research Paper n. 20-19, p. 7. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3639512. Acesso em: 15 fev. 2021. 
11 VIANNA, Eduardo Araújo Bruzzi. Regulação das Fintechs e Sandboxes Regulatórias. 169f. 2019. 
Dissertação (Mestrado). Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2019, 
p. 63. 
12 VIANNA, Eduardo Araújo Bruzzi. Regulação das Fintechs e Sandboxes Regulatórias. 169f. 2019. 
Dissertação (Mestrado). Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2019, 
p. 64. 
13 Tradução livre: Pode-se olhar para os tipos de problemas legais e regulatórios que surgem como resultado da 
mudança tecnológica, incluindo a necessidade de gerenciar novos impactos e riscos negativos, a necessidade de 
gerenciar a incerteza na aplicação das leis existentes, a necessidade de adaptar os regimes regulatórios que 
podem ser excessivamente inclusivos ou insuficientes quando aplicado no novo contexto e a necessidade de 
gerenciar a obsolescência. MOSES, Lyria Bennett. How to Think About Law, Regulation and Technology: 
Problems with 'Technology' as a Regulatory Target. Law, Innovation and Technology, v. 5, p. 1-20, 2013, p. 
7. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2464750. Acesso em: 15 fev. 2021.  
14 KAAL, Wulf A. Dynamic Regulation for Innovation. University of St. Thomas (Minnesota) Legal Studies 
Research Paper n. 16-22, p. 17. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2831040. Acesso em: 15 fev. 2021. 
15 Nesse sentido: If policy makers regulate too early, they risk inhibiting innovation; if they withhold regulation 
too long, they may harm consumers and markets if regulatory inertia sets in around the disruptive product or 
service. The time frame for rulemaking in the existing regulatory infrastructure may be inadequate to address 
regulatory challenges associated with disruptive innovation. KAAL, Wulf A.; VERMEULEN, Erik P. M. How 
to regulate disruptive innovation: from facts to data. Jurimetrics, v. 57, n. 2, 2017, p. 20. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2808044. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Além disso, quando a intervenção estatal por meio da regulação do comportamento 

dos agentes é aplicada de forma arbitrária ou desproporcional, ela pode resultar em “efeitos 

nocivos substanciais aos mercados e à sociedade como um todo”16, tais como barreiras à 

inovação, aumento do preço dos produtos ou serviços, altos custos de conformidade ao setor 

regulado, aumento dos riscos e distorções de mercado.17 

Assim, tendo em vista o pacing problem, propõe-se uma solução regulatória mais 

dinâmica e experimental, denominada de sandbox regulatório, o qual passa a ser analisado no 

tópico seguinte.  

 

3. Sandbox enquanto alternativa regulatória da inovação 

Diante do avanço de modelos de negócios inovadores, especialmente aqueles 

observados no mercado financeiro, bem como da desconexão regulatória oriunda do uso 

inovador da tecnologia, surge uma figura que se apresenta enquanto possível solução: o 

sandbox regulatório.  

Aludido instrumento surge como alternativa ao modelo tradicional de regulação ante 

a insuficiência deste e em razão de a inovação “já não se enquadra mais nos moldes pré-

determinados do mercado”.18 Ademais, referido instituto pode ser definido como uma 

ferramenta regulatória por meio da qual há uma autorização temporária por parte do 

regulador, que será conferida para que determinadas empresas “prestem serviços ou 

ofereçam produtos com desconto regulatório em relação à regulamentação vigente, desde 

que suas atividades estejam dentro dos limites pré-estabelecidos pelo regulador”.19 

Do mesmo modo, o sandbox permite que as empresas “validem e testem seus serviços, 

modelos de negócios, produtos financeiros em um ambiente real de interação com seus 

 
16 BRASIL. Governo Federal. Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de Análise de 
Impacto Regulatório – AIR. 2018. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-
conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/view. Acesso em: 15 fev. 
2021. 
17 BRASIL. Governo Federal. Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de Análise de 
Impacto Regulatório – AIR. 2018. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-
conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/view. Acesso em: 15 fev. 
2021. 
18 FERNEDA, Ariê Scherreier Ferneda; COSTA, Aron Vitor Fraiz; FERRAZ, Miriam Olivia Knopik. Sandbox 
regulatório e a necessidade de regulação das criptoexchanges. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 6, n. 4, 
p. 435-461, 2020, p. 449. Disponível em: https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2020/4/2020_04_0435_0461.pdf. 
Acesso em: 15 fev. 2021. 
19 COUTINHO FILHO, Augusto. Regulamentação 'sandbox' como instrumento regulatório no mercado de 
capitais: principais características e prática internacional. Revista Digital de Direito Administrativo. São Paulo, 
v. 5, n. 2, pp. 264-282, 2018, p. 268-269. No mesmo sentido: FERNEDA, Ariê Scherreier Ferneda; COSTA, 
Aron Vitor Fraiz; FERRAZ, Miriam Olivia Knopik. Sandbox regulatório e a necessidade de regulação das 
criptoexchanges. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 6, n. 4, p. 435-461, 2020, p. 449. Disponível em: 
https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2020/4/2020_04_0435_0461.pdf. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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consumidores finais”, porém, “de forma controlada e administrado pela autoridade 

reguladora”, seguindo as regras pré-determinadas.20 

A regulação sandbox, portanto, pode atuar como um verdadeiro acelerador de 

negócios, na medida em que permite à empresa selecionada testar seus produtos/serviços a 

um custo regulatório mais baixo. Trata-se, desse modo, de uma isenção normativa temporária 

que age como incentivo regulatório para que os particulares, de modo voluntário e induzido, 

testem atividades disruptivas em prol da coletividade.21   

A regulação, nesse caso, impulsiona a inovação na medida em que elimina assimetrias 

informacionais e define as “regras de jogo” de forma clara, que garante condições equitativas, 

gera confiança e evita distorções nos mercados.22   

Necessário pontuar, ainda, que o agente regulador não possui uma relação de 

proximidade com as práticas do mercado financeiro, sendo que os métodos tradicionais são, 

em sua grande maioria, burocráticos e demorados.23 

Nesse sentido, a alternativa do sandbox permite ao regulador uma intensa interação 

com o agente privado, de modo a permitir a análise da disrupção social e tecnológica em um 

ambiente experimental, previamente à disseminação do produto ou serviço no mercado 

amplo. Com isso, garante-se uma análise mais detalhada e qualificada sobre os riscos que 

podem prejudicar os agentes econômicos, bem como a própria estabilidade financeira. 

Ademais, o sandbox proporciona um ambiente que promove a boa regulação, de 

acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a qual 

recomenda que a boa regulação deve produzir benefícios que justifiquem os custos; 

considerar a distribuição dos seus efeitos entre os diferentes atores e grupos; minimizar os 

 
20 WINTER, Estéfano Luis De Sá. Sandbox Regulatória e os desafios das Fintechs. Revista de Estudos 
Jurídicos UNA, v. 5, n. 1, p. 60-73, 2018, p. 68. Disponível em: 
http://revistasgraduacao.una.emnuvens.com.br/rej/article/view/81. Acesso em: 15 fev. 2021. Igualmente: 
FERNEDA, Ariê Scherreier Ferneda; COSTA, Aron Vitor Fraiz; FERRAZ, Miriam Olivia Knopik. Sandbox 
regulatório e a necessidade de regulação das criptoexchanges. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 6, n. 4, 
p. 435-461, 2020, p. 450. Disponível em: https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2020/4/2020_04_0435_0461.pdf. 
Acesso em: 15 fev. 2021 
21 VIANNA, Eduardo Araújo Bruzzi. Regulação das Fintechs e Sandboxes Regulatórias. 169f. 2019. 
Dissertação (Mestrado). Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2019, 
p. 128. 
22 HERRERA, Diego; VADILLO, Sonia. Sandbox regulatório na América Latina e Caribe para o 
ecossistema FinTech e o sistema financeiro. Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2018, p. 25. 
Disponível em: https://publications.iadb.org/en/regulatory-sandboxes-latin-america-and-caribbean-fintech-
ecosystem-and-financial-system. Acesso em: 15 fev. 2021. 
23 COUTINHO FILHO, Augusto. Regulamentação 'sandbox' como instrumento regulatório no mercado de 
capitais: principais características e prática internacional. Revista Digital de Direito Administrativo. São Paulo, 
v. 5, n. 2, pp. 264-282, 2018, p. 265. 
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custos administrativos e eventuais distorções de mercado resultantes de sua implementação, 

entre outras recomendações.24   

Por sua vez, a regulação é necessária para reduzir as incertezas, bem como garantir a 

supervisão dos serviços no mercado financeiro e a segurança dos investidores e usuários, de 

modo a “zelar pelos interesses de todos os agentes, garantindo a estabilidade e a confiança 

no sistema como um todo”.25 

Assim, a adoção do sandbox deve levar em conta princípios como o foco na promoção 

da adoção e crescimento da inovação e da transformação tecnológica nos serviços 

financeiros, bem como a manutenção da integridade financeira, com proteção ao investidor.26  

Além disso, de acordo com o Financial Conduct Authority, do Reino Unido, os 

benefícios da sandbox para modelos de negócios inovadores são: (i) redução do tempo e, 

potencialmente, do custo de levar ideias inovadoras ao mercado; (ii) permite melhor acesso 

ao financiamento para modelos de negócios inovadores, reduzindo a incerteza regulatória; 

(iii) permite que mais produtos sejam testados e, assim, sejam introduzidos no mercado; e 

(iv) assegura que o regulador trabalhe ao lado de empresas inovadoras para garantir que 

salvaguardas adequadas de proteção ao consumidor sejam incorporadas a novos produtos e 

serviços.27  

Nesse sentido, percebe-se que o sandbox auxilia na mitigação do pacing problem, na 

medida em que confere aos agentes (empresas) descontos regulatórios para a maturação do 

modelo de negócio, bem como proporciona a aproximação do agente regulado com o 

regulador, para que esse identifique as particularidades da operação de cada serviço e/ou 

produto, assegurando, assim, a boa regulação.  

 

 
24 ORGANIZAÇÃO para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Recomendação do Conselho 
sobre Política Regulatória e Governança. OCDE 2012. Disponível em: 
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf. Acesso em: 
15 fev. 2021. 
25 HERRERA, Diego; VADILLO, Sonia. Sandbox regulatório na América Latina e Caribe para o 
ecossistema FinTech e o sistema financeiro. Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2018, p. 25. 
Disponível em: https://publications.iadb.org/en/regulatory-sandboxes-latin-america-and-caribbean-fintech-
ecosystem-and-financial-system. Acesso em: 15 fev. 2021. 
26 ANBIMA. Adoção de arranjos do tipo sandbox regulatório avança internacionalmente. 2018. 
Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/regulacao/internacional/radar/adocao-de-
arranjos-do-tipo-sandbox-regulatorio-avanca-internacionalmente.htm. Acesso em: 15 fev. 2021. 
27 No original: (i) reducing the time and, potentially, the cost of getting innovative ideas to market; (ii) enabling 
greater access to finance for innovators, by reducing regulatory uncertainty; (iii) enabling more products to be 
tested and, thus, potentially introduced to the market (iv) allowing the FCA to work with innovators to ensure 
that appropriate consumer protection safeguards are built into new products and services. FINANCIAL 
CONDUCT AUTHORITY. Regulatory sandbox lessons learned report. Disponível em: 
https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf. 
Acesso em: 16 fev. 2020.  
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Considerações finais 

A partir do exposto, tem-se que o uso inovador da tecnologia é capaz de gerar 

problemas de desconexão regulatória. Para efeitos do presente artigo, deu-se especial 

enfoque ao pacing problem, ou descompasso regulatório, oriundo do avanço, sem precedentes, 

da tecnologia no mercado financeiro. Ou seja, muitas vezes, as tecnologias emergentes 

apresentam riscos sociais, de privacidade, entre outros, que os sistemas regulatórios 

tradicionais podem não ser capazes de abarcar/regular. Disso, pode surgir uma demora 

demasiada entre a verificação da desconexão e a resposta do regulador diante de um novo 

modelo de negócio inovador.  

Por outro lado, uma possível solução que surge para mitigar o pacing problem é o 

sandbox regulatório, ou ambiente regulatório experimental, que permite o teste e a validação 

de modelos de negócios, bem como permite a aproximação do agentes envolvidos para 

identificação das especificidades de cada negócio. A partir disso, o sandbox se revela um meio 

alternativo que permite a adoção de melhores decisões regulatórias de forma mais célere, 

sem, no entanto, representar um obstáculo à inovação.   

 

Referências bibliográficas 

 

ANBIMA. Adoção de arranjos do tipo sandbox regulatório avança 
internacionalmente. 2018. Disponível em: 
https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/regulacao/internacional/radar/adocao-de-
arranjos-do-tipo-sandbox-regulatorio-avanca-internacionalmente.htm. Acesso em: 15 fev. 
2021. 

BAPTISTA, Patrícia; KELLER, Clara. Por que, quando e como regular as novas tecnologias? 
Os desafios trazidos pelas inovações disruptivas. Revista de Direito Administrativo, n. 
273, p. 123-163, set./dez. 2016. 

BRASIL. Governo Federal. Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de 
Análise de Impacto Regulatório – AIR. 2018. Disponível em: 
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/diretrizes-gerais-e-
guia-orientativo_final_27-09-2018.pdf/view. Acesso em: 15 fev. 2021. 

COGLIANESE, Cary. The Challenge of Regulatory Excellence. Public Law and Legal 
Theory Research Paper Series. Research Paper n. 20-19. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3639512. Acesso em: 15 fev. 2021. 

COUTINHO FILHO, Augusto. Regulamentação 'sandbox' como instrumento regulatório 
no mercado de capitais: principais características e prática internacional. Revista Digital de 
Direito Administrativo. São Paulo, v. 5, n. 2, pp. 264-282, 2018. 

DINIZ, Bruno. O fenômeno FinTech: tudo sobre o movimento que está transformando 
o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. 



Uso inovador de tecnologia no mercado financeiro e o pacing problem: sandbox como solução regulatória?   
 

 117 

FARIA, Emerson. Fintechs de crédito e intermediários financeiros: uma análise 
comparativa de eficiência. 123f. 2018. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação 
em Administração do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2018. Disponível 
em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12142/tde-07012019-
112337/publico/CorrigidoEmerson.pdf. Acesso em: 15 fev. 2021. 

FERNEDA, Ariê Scherreier Ferneda; COSTA, Aron Vitor Fraiz; FERRAZ, Miriam Olivia 
Knopik. Sandbox regulatório e a necessidade de regulação das criptoexchanges. Revista 
Jurídica Luso-Brasileira, Ano 6, n. 4, p. 435-461, 2020, p. 449. Disponível em: 
https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2020/4/2020_04_0435_0461.pdf. Acesso em: 15 fev. 
2021. 

FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. Regulatory sandbox lessons learned report. 
Disponível em: https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-
sandbox-lessons-learned-report.pdf. Acesso em: 16 fev. 2020. 

HERRERA, Diego; VADILLO, Sonia. Sandbox regulatório na América Latina e Caribe 
para o ecossistema FinTech e o sistema financeiro. Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, 2018, p. 25. Disponível em: https://publications.iadb.org/en/regulatory-
sandboxes-latin-america-and-caribbean-fintech-ecosystem-and-financial-system. Acesso em: 
15 fev. 2021. 

KAAL, Wulf A. Dynamic Regulation for Innovation. University of St. Thomas 
(Minnesota) Legal Studies Research Paper n. 16-22, p. 17. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2831040. Acesso em: 15 fev. 2021. 

KAAL, Wulf A.; VERMEULEN, Erik P. M. How to regulate disruptive innovation: from 
facts to data. Jurimetrics, v. 57, n. 2, 2017. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2808044. Acesso em: 15 fev. 2021. 

MOSES, Lyria Bennett. How to Think About Law, Regulation and Technology: Problems 
with 'Technology' as a Regulatory Target. Law, Innovation and Technology, v. 5, p. 1-20, 
2013. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2464750. 
Acesso em: 15 fev. 2021. 

ORGANIZAÇÃO para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Recomendação do 
Conselho sobre Política Regulatória e Governança. OCDE 2012. Disponível em: 
https://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/Recommendation%20PR%20with%20cover.pdf. Acesso em: 15 fev. 2021 

VIANNA, Eduardo Araújo Bruzzi. Regulação das Fintechs e Sandboxes Regulatórias. 
169f. 2019. Dissertação (Mestrado). Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio 
Vargas. Rio de Janeiro, 2019. 

WINTER, Estéfano Luis de Sá. Sandbox Regulatória e os desafios das Fintechs. Revista de 
Estudos Jurídicos UNA, v. 5, n. 1, p. 60-73, 2018. Disponível em: 
http://revistasgraduacao.una.emnuvens.com.br/rej/article/view/81. Acesso em: 15 fev. 
2021. 

WORLD ECONOMIC FORUM. Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment Of 
Disruptive Potential In Financial Services. Aug. 2017. Disponível em: 
http://www3.weforum.org/docs/Beyond_Fintech_-
_A_Pragmatic_Assessment_of_Disruptive_Potential_in_Financial_Services.pdf. Acesso 
em: 15 fev. 2021.



 

  118 

Ensino híbrido e o objetivo do desenvolvimento sustentável da 
educação de qualidade: uma visão acerca do uso de 

tecnologias 

Hybrid education and the objectives of sustainable development of quality education: a view on the use of 
technologies 

 

ANA PAULA MAGNA DA SILVA FRASCA CASTELHANO1 
FABIANA POLICAN CIENA2 

 

Sumário: 1. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 2. Tecnologias e ODS 3. Ensino 
híbrido e uso de tecnologias para o alcance da ODS 4 - Educação de Qualidade; 
Considerações Finais. Referências Bibliográficas. 

Resumo: A pesquisa pretende verificar, dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, 
a efetividade da educação de qualidade para todos. Pontua a hipótese de que o ensino híbrido 
possa ser um instrumento de efetividade do direito humano à educação. Com enfoque no 
ensino híbrido e seus desafios, demonstra a necessidade de transpor a sala de aula tradicional 
para que todos acessem a inovação. Por metodologia de pesquisa bibliográfica, conclui-se 
que a aprendizagem híbrida, virtual, acompanhada em espaço físico por um professor, 
proporciona um planejamento individual, de acordo com as necessidades de cada indivíduo 
e suas circunstâncias pessoais, de família e ainda, profissionais, educando com empatia, aluno 
e educador, inseridos no processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: Inovação tecnológica; Desenvolvimento sustentável; Ensino de qualidade; 
Ensino híbrido. 

Abstract: The research intends to verify, among the objectives of sustainable development, 
the effectiveness of quality education for all. It points out the hypothesis that hybrid 
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education can be an instrument for the effectiveness of the human right to education. With 
a focus on hybrid education and its challenges, it demonstrates the need to transpose the 
traditional classroom so that everyone can access innovation. By bibliographic research 
methodology, it is concluded that hybrid, virtual learning, accompanied in physical space by 
a teacher, provides individual planning, according to the needs of each individual and their 
personal, family, and professional circumstances, educating with empathy, student, and 
educator, inserted in the learning process. 

Keywords: Technological innovation; Sustainable development; Quality education; Hybrid 
teaching. 

 

1. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável  

A Organização das Nações Unidas (ONU), na tentativa de erradicar a pobreza, 

incentivar a proteção do planeta e assegurar a perpetuação da espécie humana na terra, de 

forma que todos tenham paz e prosperidade, elaborou os chamados “Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável” (ODS). Há dezessete ODS. São eles: 

1- Erradicação da Pobreza; 2- Fome zero; 3- Boa saúde e Bem-estar; 4- Educação de 

Qualidade; 5- Igualdade de Gênero; 6- Agua limpa e Saneamento; 7- Energia acessível e 

limpa; 8- Emprego digno e Crescimento econômico; 9- Industria, Inovação e Infraestrutura; 

10- Redução das Desigualdades; 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis;  12- Consumo e 

Produção Sustentáveis; 13- Combate às Alterações Climáticas; 14- Vida debaixo D’agua; 15- 

Vida sobre a Terra; 16- Paz, Justiça e Instituições Fortes; 17- Parcerias em prol das Metas. 

Os citados Objetivos, nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre 

desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro em 2012. Os ODSs substituem os objetivos 

de desenvolvimento do Milênio (ODM), que começou um esforço global em 2000 para 

combater a indignidade da pobreza.”3  

Ressalta-se que todos os dezessete ODSs são interligados para que uns possam 

auxiliar no desenvolvimento dos outros. Por isso a necessidade de ter atenção no conjunto, 

ao focar no desenvolvimento de alguns deles para que haja essa cooperação indireta, porém 

colaborativa.  

 

 
3 Os ODM estabeleceram objetivos mensuráveis, universalmente acordados para combater a pobreza extrema 
e a fome, prevenindo doenças mortais e expandir a educação primária para todas as crianças, entre outras 
prioridades de desenvolvimento. Cf. Pisco de Luz. Disponível em: 
<https://www.piscodeluz.org/desenvolvimento-
sustentavel?gclid=CjwKCAiAsaOBBhA4EiwAo0_AnNBdiXzWfgIg6Vtlj2ouAKckNYZSkuVDgNmxpnKFx
Ea9yss6N7CVPBoCs-AQAvD_BwE>. Acesso em: 13 fev. 2021. 
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2. Tecnologias e ODS 4 – Educação de Qualidade  

A ODS 4, é a que propõe o objetivo de Educação de Qualidade com a finalidade de 

“[...] assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos.”4 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), descreve as metas previstas pela ONU e metas previstas pelo Brasil internamente. 

Abaixo elenca-se as metas do Brasil: 

“Meta 4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino 

fundamental e médio, equitativo e de qualidade, na idade adequada, assegurando a oferta 

gratuita na rede pública e que conduza a resultados de aprendizagem satisfatórios e 

relevantes.  

Meta 4.2 - Até 2030, assegurar a todas as meninas e meninos o desenvolvimento 

integral na primeira infância, acesso a cuidados e à educação infantil de qualidade, de modo 

que estejam preparados para o ensino fundamental. 

Meta 4.3 - Até 2030, assegurar a equidade (gênero, raça, renda, território e outros) de 

acesso e permanência à educação profissional e à educação superior de qualidade, de forma 

gratuita ou a preços acessíveis. 

Meta 4.4 - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 

tenham as competências necessárias, sobretudo técnicas e profissionais, para o emprego, 

trabalho decente e empreendedorismo. 

Meta 4.5 - Até 2030, eliminar as desigualdades de gênero e raça na educação e garantir 

a equidade de acesso, permanência e êxito em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino 

para os grupos em situação de vulnerabilidade, sobretudo as pessoas com deficiência, 

populações do campo, populações itinerantes, comunidades indígenas e tradicionais, 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e população em situação 

de rua ou em privação de liberdade. 

Meta 4.6 - Até 2030, garantir que todos os jovens e adultos estejam alfabetizados, 

tendo adquirido os conhecimentos básicos em leitura, escrita e matemática. 

Meta 4.7 - Meta mantida sem alteração. 

 
4 4. Educação de Qualidade. IPEA. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html>. Acesso em: 
13 fev. 2021. 
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Meta 4.a - Ofertar infraestrutura física escolar adequada às necessidades da criança, 

acessível às pessoas com deficiências e sensível ao gênero, que garanta a existência de 

ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos.  

Meta 4.b - Até 2020, ampliar em 50% o número de vagas efetivamente preenchidas 

por alunos dos países em desenvolvimento, em particular os países de menor 

desenvolvimento relativo, tais como os países africanos de língua portuguesa e países latino-

americanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de 

tecnologia da informação e da comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos 

no Brasil.  

Meta 4.c - Até 2030, assegurar que todos os professores da educação básica tenham 

formação específica na área de conhecimento em que atuam, promovendo a oferta de 

formação continuada, em regime de colaboração entre União, estados e municípios, inclusive 

por meio de cooperação internacional.”.5 

Nota-se que o Brasil tem metas específicas e ambiciosas baseadas nos objetivos que 

a própria ONU propõe em caráter universal como recomendação aos países. Pergunta-se: 

em que o uso de tecnologia ou das inovações desta área poderiam auxiliar no alcance da meta 

da ODS 4? O uso da tecnologia é um dos aliados na conquista dos objetivos que propõe o 

desenvolvimento sustentável. Há muitas ferramentas existentes que auxiliam no ensino-

aprendizagem, tanto aos alunos como aos professores. A Educação à distância vem como 

 
5 Cf. 4. Educação de Qualidade. IPEA. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html>. Acesso 
em: 13 fev. 2021. As metas gerais definidas pelas Nações Unidas para o número 4 são: “Meta 4.1 - Nações 
Unidas. Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário gratuito, 
equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes; Meta 4.2 - Nações 
Unidas - Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade 
na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário; 
Meta 4.3 - Nações Unidas - Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à 
educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade; Meta 4.4 - 
Nações Unidas - Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades 
relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e 
empreendedorismo; Meta 4.5 - Nações Unidas - Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e 
garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, 
incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade; Meta 4.a - 
Nações Unidas - Construir e melhorar instalações físicas para a educação, apropriadas para crianças e sensíveis 
às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos 
e eficazes para todos; Meta 4.b - Nações Unidas - Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número 
de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de 
formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas 
científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento; Meta 4.c -Nações Unidas - Até 2030, 
substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação 
internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos 
desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento.” 
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uma forma de aumentar o acesso as informações aos estudantes de localidades distantes, 

principalmente em países em desenvolvimento, em que, por vezes, não há transporte até a 

escola ou muitas vezes não há uma escola próxima de suas casas. O desenvolvimento 

tecnológico neste setor, deve ser priorizado como forma de gerar acesso à educação a todos 

em idade escolar. Portanto as políticas públicas devem ser efetivas na captação de 

investimentos para gerar a oportunidade de acesso igual a todos, independente do estudante 

estar em grandes centros ou não. Este é um dos desafios ao poder público e à iniciativa 

privada (neste último caso, quando se fala de ensino pago).   

          Com o rol descrito acima, fica claro que são objetivos audaciosos e que precisam ser 

bem estruturados pois trata-se de um dos principais pilares dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, previstos na Constituição Federal brasileira de 1988 – CF/88. 

Reconhecer a todo ser humano sua dignidade, esclarecendo e efetivando garantias 

internacionais e nacionais conquistadas de reconhecimento da dignidade humana é um 

trabalho de educação em direitos humanos não somente os direitos essenciais destacados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também os destacados em quaisquer dos 

grupos sociais tornados vulneráveis pelo preconceito.6 

O direito a educação não se restringe à garantia e efetividade de uma vaga na escola: 

requer estrutura apta a acolher o aluno e suas circunstâncias, possibilitando acesso ao 

conhecimento que o possibilite acessar bens necessários à sua qualidade de vida, construindo 

sua história de atuação no mercado de trabalho com participação em instâncias decisórias. 

Para além dos muros escolares7 é preciso pensar na formação humana para que ao longo da 

vida seja possível educar em direitos humanos para boa e contínua formação da moralidade8.  

Determinar o que seja educação de qualidade, é um dos desafios. O acesso à educação 

é um direito garantido pela CF/88, porém ela deve ser entendida como acesso à educação 

de qualidade, pois gerar meios sem proporcionar qualidade, não garante a efetivação desejada 

nem como um direito e garantia fundamental nem para os fins do objetivo número quatro 

do rol dos ODSs. Almeja-se um desenvolvimento que flua para todos e de forma contínua, 

portanto, têm-se a educação ao longo da vida, como um dos principais objetivos de melhoria 

 
6 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Cidadania e direitos humanos. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, 
n. 104, 1998. 
7 MÉSZÁROS, Istiván. A educação para além do capital. Tradução de Isa Tavares. São Paulo: Boitempo, 2006. 

8 CAMPOS, Isabel Cristina de. Os direitos humanos como mediadores para o desenvolvimento moral de alunos 
do ensino médio. Dissertação de mestrado. Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista – UNESP 
– campus Bauru, 2018. 
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da qualidade de vida de uma sociedade9 para que a inovação seja acompanhada e vivida por 

todos.  

Formar ao longo da vida em moralidade fundamenta as atuações interpessoais e 

interinstitucionais em empatia. A solidariedade de atuação conjunta dos cidadãos, instituições 

e países requer a formação empática de caminhar juntos para a solução de problemas locais 

que também são mundiais.  

Mas é preciso fomentar a atenção às necessidades individuais. Quando a educação 

coloca uma rede disponível para acompanhar individualmente o aprendizado e sucesso 

individual e diário de alguém, esse ser humano aprende que é preciso se importar com as 

necessidades individuais para que todos caminhem, conforme suas possibilidades, mas 

avancem juntos rumo ao futuro. Uma sociedade solidária precisa ser construída pelos 

sucessos individuais contabilizados e proporcionados por uma rede que não quer deixar 

ninguém desassistido. Não se avança sem levantar quem ficou para trás. Para uma pandemia, 

a educação em direitos humanos que incentive o trabalho colaborativo, tornou-se a chave 

para a manutenção de protocolos sanitários necessários para a continuidade de atividades 

essenciais, quando o adoecimento de um importa na sobrevivência e sucesso do conjunto. 

Diante deste contexto, de desenvolvimento sustentável, ensino de qualidade e uso de 

tecnologias, faz-se necessário entender, em linhas gerais, o que seja o ensino híbrido e saber 

se o uso de tecnologia pode ser útil para alcançar a meta do ODS 4. É o que será tratado no 

tópico abaixo.  

 

3. Ensino híbrido e uso de tecnologias para o alcance da ODS 4 

Há tempos o mercado educacional se utiliza do ensino híbrido, que se tornou uma 

necessidade para que os sucessos individuais componham o conjunto da sociedade, unindo 

interesse públicos e privados, culminando na necessidade de aprimorar o acesso à educação, 

numa forma disruptiva, no sentido de interromper o clássico funcionamento do ensino na 

sala de aula, levando a educação a espaços e temos remotos: 

 

 
9 DELORS. Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para UnesCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI. 6. ed. São Paulo: Cortez, Brasília-DF. MEC: UNESCO, 2001, p. 19; 185. 
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As inovações disruptivas, por sua vez, não procuram trazer produtos 
melhores para clientes existentes em mercados estabelecidos. Em vez 
disso, elas oferecem uma nova definição do que é bom — assumindo 
normalmente a forma de produtos mais simples, mais convenientes e mais 
baratos que atraem clientes novos ou menos exigentes.10  

 

O ensino híbrido, também chamado de aprendizagem híbrida, conhecido também 

como blended learning, pode ser a chave para a renovação da aprendizagem – desde a educação 

básica até o nível superior. Isso é o que aponta o relatório Blended Beyond Borders.11 Este 

levantamento foi publicado em 2017 e, portanto, não havia nenhuma circunstância fática, 

como uma pandemia, que pudesse afirmar que esta seria a realidade da adaptação “forçada” 

em 2020, no que consiste ao uso das tecnologias para o ensino aprendizagem à distância por 

exemplo. Portanto este estudo já apontava o ensino híbrido como uma possível solução dos 

problemas educacionais em países em desenvolvimento. Já em alguns países desenvolvidos, 

é uma realidade com determinadas adaptações.  

A aprendizagem híbrida possibilita aprender, sob orientação de um professor que 

controle tempo, local e ritmo, de acordo com um plano individual e dinâmico de 

aprendizagem, com atividades em ambiente físico e remoto, online, de forma integrada e 

personalizada, de acordo com as possibilidades de tempo - espaço - cognição de quem 

necessita do conhecimento: 

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo 
menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do 
estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em parte em 
uma localidade física supervisionada, fora de sua residência. As modalidades ao longo do 
caminho de aprendizado de cada estudante em um curso ou matéria são conectadas para 
oferecer uma experiência de educação integrada.12  

Aprender de forma híbrida requer o aprendizado presencial e virtual, conforme 

modelos variados a disposição de docentes e discentes.  

 
10 CHRISTENSEN, Clayton M.; HORN, Michael B.; STAKER, Heather Ensino Híbrido: uma inovação 
disruptiva? Uma introdução à teoria dos híbridos. Tradução por Fundação Lemann e Instituto Península. 
Clayton Christensen Institute, 2013. Disponível em: <https://www.pucpr.br/wp-
content/uploads/2017/10/ensino-hibrido_uma-inovacao-disruptiva.pdf.> Acesso em: 17 fev. 2021, p. 4. 

11 O referido relatório é denominado: A scan of blended learning, obstacles and opportunities in Brazil, Malaysia and 
South Africa, organizado pelo Clayton Christensen Institute (CCI), uma organização norte-americana dedicada 
à avaliação e ao desenvolvimento de projetos para aprendizagem online. Cf. Os desafios do ensino híbrido nos 
países em desenvolvimento. Disponível em: <https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/os-desafios-do-
ensino-hibrido-nos-paises-em-desenvolvimento/> Acesso em: 14 fev. 2021.  
12 CHRISTENSEN, Clayton M.; HORN, Michael B.; STAKER, Heather Ensino Híbrido: uma inovação 
disruptiva? Uma introdução à teoria dos híbridos. Tradução por Fundação Lemann e Instituto Península. 
Clayton Christensen Institute, 2013. Disponível em https://www.pucpr.br/wp-
content/uploads/2017/10/ensino-hibrido_uma-inovacao-disruptiva.pdf. Acesso em: 17 fev. 2021, p. 7. 

https://www.pucpr.br/wp-content/uploads/2017/10/ensino-hibrido_uma-inovacao-disruptiva.pdf
https://www.pucpr.br/wp-content/uploads/2017/10/ensino-hibrido_uma-inovacao-disruptiva.pdf
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/os-desafios-do-ensino-hibrido-nos-paises-em-desenvolvimento/
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/os-desafios-do-ensino-hibrido-nos-paises-em-desenvolvimento/
https://www.pucpr.br/wp-content/uploads/2017/10/ensino-hibrido_uma-inovacao-disruptiva.pdf
https://www.pucpr.br/wp-content/uploads/2017/10/ensino-hibrido_uma-inovacao-disruptiva.pdf


Ensino híbrido e o objetivo do desenvolvimento sustentável da educação de qualidade... 

 125 

É uma solução com desafios, especialmente no Brasil, um país de deficiência na 

estrutura básica de amparo às tecnologias da informação para uma população que sofre pela 

falta de democracia cognitiva. 

Democratizar o conhecimento requer investimento público adequado às 

necessidades individuais, urgentes: “Há necessidade de uma tomada de consciência da 

urgência em trabalhar por uma democracia cognitiva”13.  

É necessário institucionalizar, por política de Estado14 que considere protocolos 

sanitários numa necessária democracia cognitiva. Considerando que a rede de proteção à 

infância e juventude tem instrumento que permite analisar individualmente cada caso de 

déficit cognitivo, propondo um novo projeto de vida, o PIA (plano individual de 

atendimento) previsto na Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na 

verificação do trabalho da rede de proteção, propondo efetividade das garantias 

convencionais e nacionais de cuidado da criança e adolescente, há como institucionalizar 

atitudes que analisem e acompanhem o sucesso individual da população, propondo soluções, 

almejando o sucesso da sociedade. 

O acesso à educação requer atenção a todas as circunstâncias do indivíduo, por sua 

completude diante dos vínculos de afeto, família e profissões. 

 

Considerações finais  

A educação de qualidade é um importante objetivo de desenvolvimento sustentável. 

O uso da tecnologia é um dos aliados na conquista e efetivação desses objetivos. Como 

ferramenta atual, a aprendizagem híbrida mostra-se essencial para democratizar o 

conhecimento com protocolos seguros a todos.  

A política de Estado de proporcionar um programa de educação formal de ensino 

online e presencial para que seja supervisionado fora de sua residência requer observar as 

necessidades de cada ser humano envolvido nesse processo. 

Verifica-se que, dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, a efetividade da 

educação de qualidade para todos é possível com o ensino híbrido. A aprendizagem híbrida 

 
13 MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir Machado da Silva. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2005, 
p.152-153. 
14 Cf. AITH, Fernando Mussa Abujamra. Políticas públicas de Estado e de governo: instrumentos de 
consolidação do Estado Democrático de Direito e de promoção e proteção dos direitos humanos. In: BUCCI, 
Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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pode ser um instrumento de efetividade do direito humano à educação, apesar dos seus 

desafios. Transpor a sala de aula tradicional proporciona um planejamento individual, de 

acordo com as necessidades de cada indivíduo e suas circunstâncias pessoais, de família e 

ainda, profissionais, educando com empatia aluno e educador inseridos no processo de 

aprendizagem, para além dos espaços e tempos tradicionalmente estabelecidos para o 

processo de educar ao longo da vida. 

Os desafios são enormes, mas as possibilidades de transpor a sala de aula tradicional 

proporcionam acesso à educação de qualidade para além de muros escolares, tornando o 

objetivo de desenvolvimento sustentável com as inovações tecnológicas um futuro possível.  
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As Dificuldades do Acesso ao Abortamento Legal no Brasil 

The Difficulties of Access to Legal Abortion in Brazil 
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Sumário: 1. O que é o aborto; 2. As situações em que o aborto é permitido no Brasil; 3. 
Dificuldades para a realização do aborto legal; 3.1. Como as dificuldades para a realização do 
aborto legal ferem os direitos fundamentais da mulher; Considerações Finais. 
 

Resumo: A questão que o presente trabalho pretende abordar é: as dificuldades encontradas 
pelas mulheres para realizar o aborto legal e seguro ferem os seus direitos fundamentais? Pois 
o aborto é um assunto carregado de preconceitos justamente por se tratar de uma prática 
criminalizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, principalmente por questões morais e 
religiosas, o que acaba dificultando as discussões sobre o tema. Apesar de o Código Penal 
proibir a prática do aborto, em algumas situações ele é permitido, no entanto, devido ao tabu 
que envolve a prática, médicos e profissionais da saúde se sentem desconfortáveis em realizá-
lo mesmo nos casos em que ele é permitido e por isso as gestantes não conseguem ter acesso 
ao direito de realizar um abortamento de forma segura, seja por negativa do médico que a 
atende, por falta de estrutura ou até mesmo por falta de profissionais capacitados o suficiente 
para realizar o procedimento. E assim, através do método dedutivo de pesquisa, consistente 
na busca bibliográfica de livros e artigos, pretende-se demonstrar que essa dificuldade 
encontrada pelas mulheres em acessar um abortamento seguro vai contra o princípio da 
dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, inciso 
III, visto que apesar da regulamentação e da descriminalização da prática do aborto em 
algumas situações, são poucos os hospitais públicos que fornecem esse tipo de 
procedimento, o que dificulta ainda mais o acesso a ele. 
Palavras-chave: Aborto legal; Direitos Fundamentais; Mulheres. 
 

Abstract: The question that this paper intends to address is: do the difficulties encountered 
by women to perform a legal and safe abortion hurt their fundamental rights?  Because 
abortion is a subject laden with prejudice precisely because it is a practice criminalized by the 
Brazilian legal system, mainly for moral and religious issues, which hinders discussions on 
the subject. Although the Penal Code prohibits the practice of abortion, in some situations 
it is allowed, however, due to the taboo surrounding the practice, doctors and health 
professionals feel uncomfortable to perform it even in cases where it is allowed and therefore 
pregnant women can not have access to the right to perform an abortion safely, either by the 
refusal of the doctor who attends her, for lack of structure or even the lack of professionals 
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trained enough to perform the procedure. And so, through the deductive method of 
research, consistent with the bibliographical search of books and articles, it is intended to 
demonstrate that this difficulty encountered by women in accessing a safe abortion goes 
against the principle of human dignity, provided in the Federal Constitution of 1988, art. 1º, 
item III, since despite the regulation and decriminalization of the practice of abortion in 
some situations, there are few public hospitals that provide this type of procedure, which 
further hinders access to it. 
Keywords: Legal abortion; Fundamental rights; Women. 
 

 

1. O que é o Aborto 

 Aborto é uma palavra que muitas vezes, ao ser usada, é tratada com repúdio, 

pois utilizada de forma pejorativa e de acordo com o senso comum, porém, é importante 

entender o que essa palavra significa e até como ela deve ser usada para descrever as situações 

em que muitas mulheres se encontram. 

 O Código Penal brasileiro, em seus artigos 124, 125 e 126 se limita apenas a 

proibir a prática do aborto, com ou sem o consentimento da gestante, não apresentando uma 

definição clara do que seria o “provocar aborto” constante no seu caput, motivo pelo qual 

surge a dúvida do que seria o aborto, sabendo-se apenas que se trata da interrupção da 

gravidez. 

 Neste viés, tem-se que o termo correto a ser empregado é “abortamento”, 

pois é o utilizado no meio médico e ainda a definição obstétrica usada é a de que abortamento 

“é a perda de uma gravidez antes que o embrião e o posterior feto seja potencialmente capaz 

de vida independente da mãe” (PRADO, 2017, p. 84-5). 

 Delton Croce e Delton Croce Júnior (2012, p. 1188) ensinam que a medicinal 

legal e a obstetrícia divergem na conceituação do aborto, uma vez que esta considera que o 

aborto é a interrupção da gravidez desde o momento da fecundação do óvulo pelo gameta 

masculino até a 21ª semana de gestação, enquanto para a medicina legal não importa o tempo 

gestacional, mas considera aborto o fato de o infans conceptum ser expulso morto ou venha a 

morrer por inaptidão de vida extrauterina. 

 Débora Diniz e Marcos de Almeida (1998) trazem ainda alguns conceitos 

terminológicos sobre o aborto e aduzem que “a variedade conceitual é proporcional ao 

impacto social causado pela escolha de cada termo”, ou seja, apesar de haver inúmeros 

conceitos e terminologias, todos acabam por ser utilizados de acordo com as ideologias e 

preconceitos que a palavra contém. 

 Neste sentido, ao ter uma definição objetiva do conceito de 

aborto/abortamento, importante apresentar as nomenclaturas utilizadas para representar as 
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situações de interrupção da gravidez para que assim seja possível uma aproximação do 

discurso médico e bioético quanto ao tema. 

 Diniz e Almeida (1988) dividem situações de aborto em quatro grandes tipos, 

sendo eles: 1 - a interrupção eugênica da gestação (IEG), 2 - interrupção terapêutica da 

gestação (ITG), 3 - interrupção seletiva da gestação (ISG) e 4 - interrupção voluntária da 

gestação (IVG):  

 
1. Interrupção eugênica da gestação (IEG): são os casos de aborto ocorridos em 
nome de práticas eugênicas, isto é, situações em que se interrompe a gestação por 
valores racistas, sexistas, étnicos, etc. Comumente, sugere-se o praticado pela 
medicina nazista como exemplo de IEG quando mulheres foram obrigadas a 
abortar por serem judias, ciganas ou negras (1). Regra geral, a IEG processa-se 
contra a vontade da gestante, sendo esta obrigada a abortar; 2. Interrupção 
terapêutica da gestação (ITG): são os casos de aborto ocorridos em nome da 
saúde materna, isto é, situações em que se interrompe a gestação para salvar a vida 
da gestante. Hoje em dia, em face do avanço científico e tecnológico ocorrido na 
medicina, os casos de ITG são cada vez em menor número, sendo raras as 
situações terapêuticas que exigem tal procedimento; 3. Interrupção seletiva da 
gestação (ISG): são os casos de aborto ocorridos em nome de anomalias fetais, 
isto é, situações em que se interrompe a gestação pela constatação de lesões fetais. 
Em geral, os casos que justificam as solicitações de ISG são de patologias 
incompatíveis com a vida extra-uterina, sendo o exemplo clássico o da anencefalia 
(2); 4. Interrupção voluntária da gestação (IVG): são os casos de aborto ocorridos 
em nome da autonomia reprodutiva da gestante ou do casal, isto é, situações em 
que se interrompe a gestação porque a mulher ou o casal não mais deseja a 
gravidez, seja ela fruto de um estupro ou de uma relação consensual. Muitas vezes, 
as legislações que permitem a IVG impõem limites gestacionais à prática (DINIZ; 
ALMEIDA, 1998) 
 
 

Vale dizer que nos países em que a interrupção voluntária da gravidez (IVG) é 

legalizada, as legislações impõem limites gestacionais, como nos casos da Rússia, México, 

Espanha, Japão, Noruega e Estados Unidos, em que é permitido o aborto voluntário 

somente até a 12ª semana de gestação, havendo ainda outros países em que permitem a 

prática em estágios um pouco mais avançados, como a Argentina atualmente, que permite a 

interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestão e na Austrália que permite até a 20ª 

semana, entre outros países, sendo ao todo 63 o número de nações que permitem a prática 

voluntário do aborto (BOL, 2019).  

Mais, na França em que a prática do abortamento é permitida até a 12ºsemana de 

gestação, existe ainda a possibilidade legal de a mulher adulta realizar uma consulta prévia 

para receber aconselhamentos e informações sobre a prática, como ocorre também na 

Alemanha (SARMENTO, 2005). Assim, vê-se que o aconselhamento e o acesso à 

informações relativas à prática são também importantes no que diz respeito à interrupção 

voluntária da gravidez. 
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 Deste modo, é possível compreender um pouco melhor do que se trata a 

prática do abortamento, inclusive como ele se dá nos países em que a interrupção voluntária 

da gravidez é permitida, e o porquê de ele gerar tanta polêmica ao ser discutido, sendo nítida 

a influência da definição de sua prática para propagar o preconceito o qual gira em torno do 

assunto, tornando-o um tabu. 

 

2. Situações em que o Aborto é permitido no Brasil 

 No Brasil, a criminalização da prática do aborto está prevista no artigo 124 

do Código Penal, em que aduz “provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 

provoque: Pena - detenção, de um a três anos” e tal artigo está inserido no capítulo relativo 

aos crimes contra a vida, assim como também há a proibição da prática por terceiros, com 

ou sem o consentimento da gestantes nos artigos 1253 e 1264, bem como no artigo 1275 há 

uma qualificadora. No entanto, em algumas situações o Código Penal brasileiro não 

criminaliza a prática do aborto, sendo elas as descritas no artigo 1286. 

 Desta forma, de início, na legislação brasileira, tem-se como situações em que 

o abortamento é permitido nos casos de aborto necessário, quando há risco de morte para a 

mulher e o aborto em casos de gravidez decorrente de estupro. 

 No entanto, cumpre destacar ainda que em 2012 o Supremo Tribunal Federal 

descriminalizou também a gravidez de feto com anencefalia, através da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54 (ADPF 54), fazendo com que nessa 

situação seja possível, também, realizar um abortamento de forma legal (MADEIRO; 

DINIZ, 2016). 

 Importante mencionar que, apesar da vitória obtida com a ADPF 54, no que 

diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, bem como de seu direito à 

 
3 Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 
  Pena - reclusão, de três a dez anos. 
4 Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: 
  Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
  Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada 
ou debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência 
5 Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em conseqüência 
do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 
duplicadas, se, por qualquer dessas      causas, lhe sobrevém a morte 
6 Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:  
Aborto necessário 
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, 
de seu representante legal. 
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autonomia sobre o próprio corpo, houve mobilização de vários segmentos da sociedade, 

principalmente àqueles relacionados a grupos religiosos e que se intitulam como “pró vida” 

(LUNA, 2018).  

 Essa resistência em aceitar a prática do aborto se dá porque, no Brasil, as 

decisões são baseadas tão somente na ligação entre dignidade humana e saúde física e 

psicológica, ao invés de se centrar apenas na dignidade humana e na liberdade individual ou 

autonomia decisória (DIXON; NUSSBAUM, 2012, p. 84). 

 Por isso, como pôde ser visto, mesmo que em alguns casos a lei penal não 

pune a prática do abortamento, ela ainda é alvo de muitos protestos, porém, outra conquista 

importante foi à da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento ocorrida 

no Cairo no ano de 1994, que é considerada um marco para as legislações e políticas 

internacionais no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e, 

consequentemente, sobre o aborto (DINIZ; ALMEIDA, 2018). 

 É ainda, interessante atentar para o fato de que o principal argumento 

daqueles que são a favor da legalização ou descriminalização da prática do abortamento, não 

só naqueles casos previstos em lei, é o do respeito à autonomia reprodutiva da mulher ou do 

casal, baseado no princípio da liberdade individual. Por sua vez, aqueles que são contra a 

prática do aborto, inclusive nas formas permitidas pela lei, possuem como argumentação a 

ideia de que a vida humana é sagrada desde o princípio, ou seja, a heteronomia (DINIZ; 

ALMEIDA, 2018). 

 Sendo assim, ao analisar o que seria a prática do abortamento e em que 

situações ela é permitida no Brasil, foi possível perceber que ainda existe muita resistência 

em aceitar essa prática, tanto por questões morais quanto religiosas, fazendo com que o 

acesso a esse direito se torne difícil, como será demonstrado. 

 

3. Dificuldades para o acesso ao aborto legal 

Conforme visto, mesmo que o Código Penal autorize a prática do aborto em casos 

de perigo de vida para a gestante e gravidez proveniente de estupro, e ainda o fato de o 

ordenamento jurídico permitir o abortamento nas situações de feto com anencefalia, as 

gestantes encontram dificuldades em realizar esse procedimento nos hospitais públicos 

brasileiros. 

As dificuldades relativas à obtenção ao aborto legal se dão, principalmente, porque, 

mesmo que a interrupção da gravidez nos casos mencionados sejam permitidos pelo Código 

Penal desde o ano de 1940, o acesso aos serviços de saúde para a realização desse 
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procedimento não foi regulamentada por quase 50 anos, tendo sido implementado, pela 

primeira vez, na cidade de São Paulo em 1989, em que a prefeitura Municipal implementou 

no Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboya o primeiro serviço de atendimento às 

mulheres vítimas de violência sexual (MADEIRO; DINIZ, 2016). 

Essa situação de dificuldade em acessar um abortamento seguro acontece por causa 

da criminalização, tanto que “os dados estimados mais recentes são os da Pesquisa Nacional 

do Aborto de 2016, que aponta que uma em cada cinco mulheres até 40 anos já fez um 

aborto. O aborto representa hoje a quarta causa de morte materna evitável no Brasil” 

(GALLI, 2020, p. 02). 

Mais, a regulamentação nacional do aborto permitido pela lei chegou apenas em 1999 

com o lançamento da norma técnica Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da 

Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, porém a implementação da maioria dos 

serviços de abortamento só foi ocorrer após a reedição desta norma técnica no ano de 2005 

e, segundo o Ministério da Saúde em 2009 havia cerca de 60 serviços de aborto previsto em 

lei estruturados no país (MADEIRO; DINIZ, 2016). 

Outra razão pela qual o serviço de aborto não é ofertado da maneira correta em mais 

da metade dos hospitais de referência do país é o julgamento moral e a falta de informação 

dos profissionais da saúde sobre o tema, afinal, de acordo com a legislação nacional vigente, 

“todos os serviços de saúde pública deveriam efetivar a interrupção da gestação e outros 

direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. No entanto, somente 176 estabelecimentos são 

habilitados para realizar o procedimento” (GUZZO, 2019). 

Para o acesso ao procedimento de aborto legal no caso de gravidez proveniente de 

estupro, não é necessário a apresentação nem do Boletim de Ocorrência e nem de exame do 

IML, no entanto, ginecologistas e obstetras ainda acreditam ser necessário autorização 

judicial ou solicitam algum documento que comprove a situação, pois a veracidade do relato 

da mulher gestante é frequentemente contestada (MADEIRO; DINIZ, 2016). 

Desta forma, é possível observar que a mulher gestante precisa, não só ultrapassar a 

barreira da criminalização, como também as relativas a julgamentos morais dos próprios 

profissionais da saúde, que em diversas situações se recusam a realizar o procedimento, 

porém, foi possível notar que isso ocorre especialmente pela falta de informação sobre o 

tema, principalmente por causa do tabu que o envolve, colocado justamente por causa da 

criminalização. 
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3.1. Como as dificuldades para a realização do aborto legal ferem os direitos 

fundamentais da mulher 

Além das situações expostas anteriormente como causas que dificultam o acesso aos 

serviços públicos de abortamento legal, outra questão que contribui bastante e que pode ser 

considerada uma das principais causas de dificuldade a esses serviço é a defasagem da 

infraestrutura pública disponível para a realização deste procedimento (ALVES, 2019). 

Neste sentido, importante mencionar que a Constituição Federal brasileira de 1988 

aduz que um dos princípios fundamentais do Brasil é a Dignidade da Pessoa Humana7, bem 

como que o direito à igualdade8, à saúde e à proteção à maternidade9 são direitos 

fundamentais. 

 Contudo, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres foram reconhecidos como 

direitos humanos apenas no ano de 1994, na Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento, na cidade do Cairo (PEGORER; ALVES, 2012). 

Em relação à Dignidade Humana, Dixon e Nussbaum (2012, p. 65) ao apresentarem 

um julgamento ocorrido no Canadá, trouxeram um dos argumentos propostos que foi o de 

que o respeito à dignidade humana devia ser o ponto central no que diz respeito ao acesso 

ao aborto, pois o direito de tomar decisões pessoais sem a interferência do Estado é um 

aspecto chave da dignidade humana. 

Assim, nota-se que essa dificuldade enfrentada pelas mulheres de realizar um aborto 

seguro fere diretamente a sua dignidade, bem como seus direitos fundamentais presentes na 

Constituição Federal de 1988 anteriormente mencionados. Sobre isso, Galli (2020, p. 01) 

defende que:  
As leis restritivas em relação ao aborto violam os direitos humanos das mulheres 
e adolescentes, entre os quais estão o direito à vida, o direito à integridade física e 
psíquica, o direito à saúde sexual e reprodutiva, o direito à igualdade e não 
discriminação, o direito a estar livre de tortura e tratamento desumano e 
degradante, o direito a viver livre de violência, entre outros. 
 

 

 
7 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade 
da pessoa humana; 
8 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
9 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. 
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 Não obstante, essa situação de dificuldade ao acesso a esse direito é tão grave que, 

ao ser analisada, foi considerada como um estado de coisa inconstitucional, que pode ser 

entendido como a violação constante de direitos fundamentais (ALVES, 2019, p. 449): 

 
Por todas essas circunstâncias de precariedade ou completa ausência de 
infraestrutura de saúde pública disponível, de ausência de informações sobre os 
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, de inadequação da postura dos 
profissionais de saúde ao proceder ao atendimento das mulheres titulares de 
direito ao aborto legal nos serviços públicos destinados à sua realização e do 
elevado número de mulheres que anualmente não conseguem concretizar o 
direito ao aborto legal e seguro no país, tem-se que caracterizado está o estado de 
coisas inconstitucional (ALVES, 2019, p. 455). 
 

Deste modo, fica claro que essa dificuldade de acesso ao procedimento de aborto 

legal é uma situação bastante delicada, pois fere constantemente os direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres, até porque o acesso a um procedimento digno e seguro ao 

abortamento é direito fundamental, previsto no art. 6º, caput, da Constituição Federal de 

1988, pois faz parte da garantia ao direito à saúde, porém, tal direito é violado devido a  

defasagem do sistema público de saúde brasileiro, tanto em relação à estrutura inadequada, 

quanto à ausência de profissionais capacitados educacional e moralmente para a realização 

desse procedimento. 

 

Considerações Finais 

 Percebe-se que, apesar de todas as conquistas em relação ao direito de ter acesso a 

um procedimento seguro ao abortamento, no Brasil, que se deu devido às lutas feministas 

no país, ainda há adversidades para se concretizar esse direito da melhor forma possível. 

 Apesar da regulamentação penal permitir o aborto nos casos de perigo de vida para 

a gestante e de gravidez proveniente do crime de estupro, posteriormente da permissão de 

interrupção da gravidez em casos que o feto possui anencefalia, este direito é constantemente 

violado principalmente pela criminalização da prática do abortamento nos demais casos. 

 A Constituição Federal de 1988 tem por base o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, porém, nota-se que no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos da 

mulher, o Brasil ainda se encontra em uma situação de constante violação da dignidade da 

mulher, visto que não leva em consideração a sua liberdade individual e autonomia de decisão 

e isso se dá, principalmente, devido aos resquícios patriarcais presentes em todo o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 Sendo assim, fica evidente que a descriminalização do aborto seria um início de 

garantia ao direito de acesso a uma prática segura do abortamento, promovendo assim a 
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concretização dos direitos fundamentais das mulheres, tanto em relação aos seus direitos 

sexuais e reprodutivos, quanto em relação ao seu direito à saúde, à igualdade e à dignidade, 

como ocorre nos países em que a prática é permitida, em que o procedimento é realizado de 

forma segura e com acompanhamento médico e psicológico. 
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Política tributária redistributiva e desigualdade: impactos 
segundo o índice de Gini 

Redistributive tax policy and inequalty: impacts on Gini Index 
 

RAFAEL MARKS BATISTA1 
 
Sumário: 1. Introdução: análise econômica do direito e tributação; 2. Sistema fiscal 
redistributivo, capacidade contributiva, e tributação da renda; 3. Distribuição da carga 
tributária e quantificação da desigualdade; Considerações finais. 
 

Resumo: O presente trabalho utiliza como premissa teórica a análise econômica do direito 
ao direito tributário para reafirmar a validade de uma ampliação das funções estatais, 
especialmente a tributária, ultrapassando a mera função arrecadatória para uma função com 
viés social-redistributiva, dentro de um contexto de estado de bem-estar. Adiante, traz um 
arcabouço teórico visando estabelecer os meios para a devida implantação da tributação com 
viés social-redistributivo, colhendo-se estudos que se baseiam da teoria da justiça fiscal, que 
culminam no princípio da capacidade contributiva, ou de igualdade e sacrifícios. 
Estabelecidos os princípios, analisou-se os tipos tributários (tributos em espécie), para se 
concluir que o único tributo possível de carregar o grau de subjetividade aliada à capacidade 
contributa é o tributo sobre a renda. Trouxe a evolução da inserção deste princípio tributário 
nas constituições nacionais de vários países, arrolando-os e indicando onde se poderia 
encontrar tal traço redistributivo nos textos constitucionais nacionais. Após o 
estabelecimento das referidas premissas teóricas, formulou-se a hipótese “os países que 
possuem sistemas tributários com características redistributivas têm - ou pelo menos 
deveriam ter - sociedades menos desiguais”. Procurando testar a hipótese, ranqueou-se a 
distribuição da carga tributária em cada país e (se tributa-se mais a renda, os serviços, os 
produtos, etc.) e cruzou-se com o ranking no Índice de Gini, que pretende ser um ranking 
sobre igualdade social e de renda. O resultado do cruzamento dos dados não confirmou a 
hipótese, sugerindo inexistência de correlação direta entre a maior tributação da renda 
conforme a capacidade contributiva e a diminuição da desigualdade social e de renda. 
Palavras-chave: Análise econômica do direito tributário; Desigualdade; Redistribuição de 
renda; Tributação redistributiva. 
 

Abstract: The present work uses as a theoretical premise the economic analysis of law, to 
reaffirm the validity of an expansion of state functions, especially the tax, going beyond the 
mere collector function, for a function with a social-redistributive bias, within a context of 
well-fare estate. Ahead, it brings a theoretical framework aiming to establish the means for 
the proper implantation of taxation with a social-redistributive bias, collecting studies that 
are based on the theory of tax justice, which culminates in the principle of contributive 
capacity, or equality and sacrifices. Having established the principles, the tax types were 
analysed, in order to conclude that the only possible tax to carry the subjectiveness coupled 
with the contribution capacity is the income tax. It brought the evolution of the insertion of 
this tax principle in the national constitutions of several countries, listing them and indicating 

 
1 Mestrando em Direito pela Universidade Positivo. Advogado. E-mail: rafaelmarksb@gmail.com. 
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where one could find such a redistributive feature in national constitutional texts. After the 
establishment of the referred theoretical premises, the hypothesis was formulated “countries 
that have tax systems with redistributive characteristics have - or at least should have - less 
unequal societies”. In order to test the hypothesis, the distribution of the tax burden in each 
country was ranked (income, services, products, etc.) and crossed with the ranking in the 
Gini Index, which is intended to be a ranking on social and income equality. The result of 
the crossing of the data did not confirm the hypothesis, suggesting the absence of a direct 
correlation between the higher taxation of income and the reduction of social and income 
inequality. 
Keywords: Economic analysis of tax law; Inequality; Revenue redistribution; Redistributive 
taxation. 
 

1. Introdução: análise econômica do direito e tributação 

Nenhum sistema normativo deve ser lido, interpretado e aplicado de maneira 

autônoma, ou seja, sem se avaliar o contexto em que está inserido. 

Utiliza-se dessa premissa fornecida pela análise econômica do direito para tratar da 

questão geral que ora se pretende estudar, qual seja, a redistribuição de renda tendo como 

vetor o sistema fiscal. O direito tributário também não é um sistema fechado e sozinho, 

devendo ser lido, interpretado e aplicado dentro do contexto em que está inserido. Isso quer 

dizer que deve se fazer mediante o aporte de tudo que lhe envolve, especialmente outras 

ciências, como a sociologia e a filosofia e, claro, a economia. 

O estudo da análise econômica do direito tributário auxilia na investigação de 

questionamentos da seguinte natureza: em que medida as normas tributárias influenciam o 

comportamento dos agentes econômicos? De que modo as normas econômicas podem 

auxiliar a redistribuição e a produção de riquezas? É uma tarefa legítima que um sistema 

tributário eficiente tente auxiliar na busca por um mercado orientado social e ambientalmente 

objetivando a justiça social? (CALIENDO, 2009). 

Como se pode ver, um dos principais debates originados destes estudos envolve o 

papel que o Estado deve desempenhar no sistema fiscal, e como deve se dar o desempenho 

desse papel: se deve apenas prover fundos para o Estado aplicar políticas públicas ou se este 

mesmo deve ser um mecanismo de afirmação de políticas públicas. 

Para a economia operar é necessária uma base mínima de organização institucional 

financiada e a partir desse fato duas ordens têm sido desenvolvidas na teoria econômica: 

equidade e eficiência (CALIENDO, 2009, pg. 17). Por um lado, o Estado deve implementar 

suas políticas com o mínimo de efeitos para a sociedade. Por outro, o Estado deve agir para 

atingir redistribuição de bens de forma mais equitativa na sociedade (CALIENDO, 2009). 
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Tendo sempre por objetivo maior a formação de uma sociedade equânime, as 

políticas públicas devem desenvolver-se por diferentes vetores, concatenados para a 

realização da igualdade: a construção de condições equitativas de oportunidade e a justa 

redistribuição dos recursos sociais, mediante sensibilidade tanto à diferença de recursos entre 

as classes econômicas, como às diferenças pessoais e culturais de talentos e aptidões 

(SIQUEIRA, 2019, pg. 59). Nesta linha, os tributos apresentam-se como instrumento 

elementar: ele é o meio pelo qual, mediante redistribuição, se direciona parcela da riqueza da 

iniciativa privada ao ente público para a prestação dos serviços públicos. (SIQUEIRA, 2019, 

pg. 62) 

Dito isto, imagine-se uma linha reta. Para chegar até o seu fim, deve-se começar pelo 

começo. O acúmulo de recursos está no começo da linha e a promoção de políticas públicas 

está no final. Em que pese se dar mais atenção para o fim imediato, qual seja, de fato a 

promoção das políticas públicas, se mostra de suma importância também o modo como são 

financiadas. Toda a linha se presta ao mesmo objetivo - melhorar a vida dos indivíduos - um 

na ponta e outro no fim. A equidade se revela na figura da divisão justa tantos dos encargos 

(começo da linha) quanto dos recursos estatais (final da linha). A divisão equânime dos 

encargos dentro de um estado é conceituada como justiça fiscal. 

Não se entrará no debate a respeito do conceito de justiça, adotando-se por este 

estudo a justiça como elemento interpretado mediante o Direito Constitucional sendo ele 

um sistema integrado, não apenas uma fonte formal ou elemento de estruturação e unidade, 

mas sim estrutura semântica das normas, dentre elas as tributárias. 

A justiça fiscal é um princípio estruturante do direito tributário, norteando outros 

princípios como isonomia fiscal, capacidade contributiva, progressividade, seletividade e 

outros, ou seja, traz a exigência de que normas tributárias busquem alcançar um valor ou fim, 

excluindo soluções sem fundamentos éticos ou meramente formais (CALIENDO, 2009, pg. 

133). A política tributária estatal possui por razão não apenas a compensação ou a 

remuneração ao Estado por atuações públicas que criem utilidades ao contribuinte, vai-se 

além, pretendendo de maneira justa a redistribuição de recursos e encargos. 

Assim, se o Estado democrático de direito em que o sistema fiscal está inserido optou 

em sua norma originária ter como fim o bem-estar social mediante cultura de princípios 

como igualdade, dignidade da pessoa humana e solidariedade, também se conclui legítimo 

que o sistema fiscal sofra desvios de seu fim precípuo (financiamento estatal completamente 

neutro) para alcançar o objetivo maior e mais geral previsto pela lei maior originária. À luz 

da análise econômica do direito, parece que é legítimo a um Estado que se declara de bem-
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estar social pretender utilizar como vetor de redistribuição de renda também o sistema 

tributário, concorrentemente a outros sistemas. 

 

2. Sistema fiscal redistributivo, capacidade contributiva, e tributação da renda 

A partir da conclusão acima, cabível se perquirir como implantar mecanismos de 

redistribuição de renda dentro do sistema fiscal. O princípio da capacidade contributiva é 

considerado o princípio de tributação mais importante na determinação da justiça social, na 

repartição de encargos fiscais e na definição da base de imposição de tributos.  Este princípio, 

considerado como o mais democrático de todos os princípios fiscais, originou-se da exigência 

de clareza para o contribuinte da carga tributária a que está submetido. 

A definição da tributação deve responder a duas exigências fundamentais: equidade 

vertical e equidade horizontal (CALIENDO, 2009, pg. 270). A equidade vertical diz respeito 

à repartição dos encargos fiscais entre pessoas de classes distintas. Por sua vez, a equidade 

vertical trata da repartição dos encargos entre pessoas da mesma classe. Percebe-se aí que 

quando se fala em redistribuição de renda, implica na inserção do elemento subjetivo à 

verificação, uma vez que a redistribuição deverá ser verificada em relação a cada indivíduo 

separadamente. 

Buscando fundamentar a justiça tributária em diferentes bases, a doutrina formulou 

quatro teorias mais relevantes, sendo elas (i) a do benefício, (ii) do talento pessoal, (iii) da 

igualdade de sacrifícios e (iv) da igualdade de resultados. 

Para fins de recorte metodológico, tratar-se-á apenas daquele que ganhou mais relevo 

e aplicação prática atualmente no Brasil e na maioria dos países, que é a da igualdade de 

sacrifícios, defendida e popularizada por Stuart Mill. Sinteticamente, a referida teoria afirma 

que os ricos podem e devem pagar mais impostos do que os pobres, especialmente por força 

do efeito da menor utilidade marginal do excedente, ou seja, quanto mais rico for o indivíduo 

menor será o impacto da retirada de parcela de seu rendimento, e do efeito da maior utilidade 

do resíduo, que traduz o fato de que quanto mais rico for o indivíduo, maior será a quantia 

que irá sobrar. 

Desta teoria surgiu o princípio tributário da capacidade contributiva, que nada mais 

é do que a tradução e aplicação da teoria de igualdade de sacrifícios: os que estão nas mesmas 

condições devem satisfazer o mesmo imposto (CALIENDO, 2009, pg. 273). 

Historicamente, esse princípio ganhou em fama com Adam Smith e os economistas clássicos, 

sendo consagrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 
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Depois de propalado e aceito pela doutrina, os ordenamentos jurídicos, via 

constituição, buscaram recepcionar o princípio da capacidade contributiva, conferindo-o 

aplicabilidade. A Constituição de Weimar, extremamente simbólica e abraçada pelas demais 

democracias da época, receitou no art. 134 que “Todos os cidadãos, sem distinção, 

contribuirão a todos os ônus públicos na proporção dos seus haveres em conformidade com 

a lei”2. 

Após a Segunda Guerra Mundial, seguiram a Alemanha em suas constituições a 

Espanha em 1945, a Iugoslávia em 1946, Venezuela, Bulgária, e Itália em 1947, Alemanha 

Oriental em 1949, dentre outros. 

Em que pese ser o mais arraigado e aplicado, este princípio possui opositores, como 

por exemplo, João Catarino, que afirma que ser um princípio que guarda alto grau de 

indeterminação a ponto de se tornar inaplicável (CATARINO, 2008, pg. 390), defendendo, 

dentre outras bandeiras, que não se pode afirmar objetivamente que os indivíduos se 

encontram nas mesmas condições ou quando essas condições são diferentes. 

Superadas as divergências, pelo menos no plano prático, pretendendo-se responder 

a pergunta de como estruturar um sistema fiscal justo e redistributivo, inicialmente deve se 

definir sobre que tipo de tributos (imposto sobre a renda, folha de salários, propriedade e 

bens e serviços, etc.) é possível inserir elemento(s) de redistribuição de capital. 

Analisando-se os tipos contributivos consagrados, percebe-se que em nenhum deles, 

com exceção do tipo sobre a renda, há que se falar em capacidade contributiva, visto que 

independem de qualquer subjetividade do indivíduo, aplicando-se igualmente a todos os 

sujeitos passivos, inexistindo, pois, qualquer pretensão redistributiva do contribuinte mais 

rico para o mais pobre. É no tributo sobre a renda que se diferenciam os cidadãos, de acordo 

com um parâmetro justo estipulado pelo Estado, que aquele que tiver menos renda pague 

menos imposto do que aquele com mais renda. 

Assim, sendo a tributação sobre a renda é o único meio (hodiernamente desenvolvido 

pelos sistemas fiscais) de se tributar justamente todos os indivíduos. Ao se observar um 

sistema fiscal e constatar que a carga tributária recai majoritariamente sobre a renda, é de se 

dizer que aquele é um sistema fiscal que possui elementos de redistribuição de renda, ou seja, 

que a redistribuição de renda mediante tributação na medida da capacidade contributiva é 

um fim desejado por aquele sistema fiscal. 

 
2 Traduzido do inglês. Disponível em 
https://www.constituteproject.org/constitution/Germany_1919.pdf?lang=en. Acesso em 17/03/2021 às 
15:25; 
 

https://www.constituteproject.org/constitution/Germany_1919.pdf?lang=en
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O normal modelo tributário, inclusive aquele adotado pelo Brasil, é, portanto, aquele 

que se desenvolve em torno da capacidade contributiva. Ou seja, é aquele cuja principal fonte 

tributária é a arrecadação que encontra na riqueza privada a sua razão, o seu critério de 

quantificação e o parâmetro de realização material da isonomia, nos termos do art. 145, §1º 

da CF/88 (SIQUEIRA, 2019, pg. 60). 

Além do Brasil, grande número de países – talvez a maioria – emprega o princípio da 

capacidade contributiva como enformador de seus respectivos desenhos fiscais, como por 

exemplo: Suíça3, Itália4, Portugal5, Canadá6, Alemanha7, Bolívia8, Chile9. 

 

3. Distribuição da carga tributária e quantificação da desigualdade 

Segundo Paulo Caliendo, “a tributação da renda possui uma importância significativa 

sobre o modo em que se estrutura a distribuição de renda em determinada sociedade”. (2009, 

pg. 155). 

Portanto, de acordo com autor supra e também com o que foi trazido antes por este 

escrito, parece possível formular a seguinte hipótese: os países que possuem sistemas 

tributários com características redistributivas têm - ou pelo menos deveriam ter - sociedades 

menos desiguais. 

Os países que possuem um sistema voltado para a tributação da renda, uma vez que 

este é o único tipo tributário em que se pode aplicar o princípio da capacidade contributiva 

e objetivar a redistribuição de renda, deveriam apresentar os maiores níveis de igualdade de 

renda. 

 
3 Art. 127, 2, Constituição Federal da Confederação Suíça de 1999. Disponível em: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland_2014#s122. Acesso em 17/03/2021 às 15:29; 
4 Art. 53 da Constituição Italiana. Menciona ainda a progressividade do sistema. Disponível em: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012#s3. Acesso em 17/03/2021 às 15:30; 
5 Art. 104 da Constituição da República Portuguesa de 1976. Disponível em: 
https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaorepublicaportuguesa.aspx. Acesso em 
17/03/2021 às 15:31; 
6 Constituição Canadense não menciona o princípio da capacidade contributiva, mas a sua Suprema Corte, 
considerou a igualdade na repartição do ônus tributário e o respeito ao mínimo existencial (ZILVETI, 2004, p. 
158); 
7 O princípio da capacidade contributiva corresponde ao princípio do Estado Social de Direito e à consciência 
jurídica. É um princípio realista, pois devem pagar apenas aqueles que podem pagar. A inversão do princípio 
(pagar impostos na proporção inversa da capacidade contributiva) é inaceitável sob o aspecto do Estado Social 
(TIPKE, 2002, p. 29) 
8 Art. 108, 7, Constitución Política del Estado de 2009. Disponível em 
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf. Acesso em 17/03/2021 às 15:32; 
9 Art. 19 da Constituição Chilena. Disponível em https://prensa.presidencia.cl/. Acesso em 17/03/2021 às 
15:33; 

https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland_2014#s122
https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012#s3
https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaorepublicaportuguesa.aspx
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_bolivia.pdf
https://prensa.presidencia.cl/
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Pretendendo testar a hipótese acima, encontrou-se no estudo Revenue Statistics 2019, 

formulado pela OCDE10, informação sobre o repartimento da carga tributária dos países 

membros da OCDE. Neste estudo encontra-se uma tábua muito completa e didática a 

respeito da concentração da taxação sobre a renda, lucro e ganho de capital nos países 

membro em 2017, o que foi utilizada como base para o presente estudo11. 

Buscando confrontar a hipótese supraformulada, decidiu-se aportar ao estudo um 

indexador (mais objetivo possível) a respeito do nível de (des)igualdade: o Coeficiente de 

Gini. Este parâmetro diz respeito a uma medida estatística de distribuição de renda 

desenvolvida em 1912 pelo estatístico italiano Corrado Gini, e amplamente utilizada pela 

comunidade internacional, tendo em conta ainda que é gerido e disponibilizado pelo banco 

de dados do Banco Mundial12. 

O referido indexador funciona da seguinte maneira: ao se aplicar dados estatísticos a 

respeito de renda e igualdade social à Fórmula de Gini, esta confere um número entre 0 e 

100, onde 0 corresponde à completa igualdade e 100 corresponde à completa desigualdade. 

Portanto, quanto menor for o índice de Gini do país, menos desigual será o país. 

Não se olvida que, como qualquer outra tentativa de planificação da realidade em 

uma medida estatística, esta possui imprecisões e distorções. Piketty oferece críticas a respeito 

do índice de Gini (2014, pg. 239), que pare ele é um “indicador sintético”, vez que para 

mensurar a desigualdade da renda, não difere a renda advinda do trabalho e a renda oriunda 

do capital, elemento essencial na avaliação, vez que os mecanismos econômicos, sociais e 

políticos que podem explicar as evoluções observadas são distintos. A contraponto, todo e 

qualquer índice é baseado em estatísticas econômicas e sociais, ou seja, por si só carregam 

tons de subjetividade, tornando-se para o observador mais crítico, meras estimativas, longe 

de certezas matemáticas. Todavia, até que a ciência descubra outro método para mensuração 

de elementos econômicos e sociais, utilizamos os ferramentais disponíveis buscando sempre 

a melhor mensuração disponível. O índice de Gini foi justamente desenhado para se avaliar 

os Estados de modo geral, sem distinção dos tipos de renda, vez que o imposto sobre a renda 

recai genericamente, sem distinção de sua origem, o que para este estudo se mostra 

plenamente aplicável. 

 
10  Disponível em: https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-2522770x.htm. Acessado dia 17/03/2021 às 
15:35; 
 
11 Informações e Gráfico exportado de: BRASIL. Carga Tributária no Brasil. 2018. 
12 Fonte: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SI.POV.GINI&country= acessado 
dia 17/03/2021 às 15:34. 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SI.POV.GINI&country=
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Pois bem, organizando-se um comparativo entre a posição no ranking de tributação 

sobre o renda, lucro e ganho de capital disponível pela OCDE em contraposição à posição 

do país no ranking do Índice de Gini disponibilizado pelo Banco Mundial, observamos o 

seguinte: 

TABELA 1: COMPARATIVO ENTRE CONCENTRAÇÃO DA CARGA 

TRIBUTÁRIA SOBRE A RENDA NO ANO DE 2017 E O RESULTADO MAIS 

ATUAL NO ÍNDICE DE GINI. 

País 

Posição no ranking de 

maior tributação sobre renda, 

lucro e ganho de capital 

Posição no ranking do Índice 

de Gini13 (pontuação auferida pelo 

índice) 

Dinamarca 1º 17º (28,7) 

Islândia 2º 8º (26,8) 

Nova 

Zelândia 
3º Indisponível 

Bélgica 4º 10º (27,4) 

Suécia 5º 18º (28,8) 

Finlândia 6º 11º (27,4) 

Canadá 7º 52º (33,8) 

Noruega 8º 9º (27,0) 

Luxemburgo 9º 62º (34,9) 

Itália 10º 72º (35,9) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da OCDE e Banco Mundial (2017, 

2020). 

 

A expectativa de correlação direta entre tributação de renda e desigualdade, numa 

primeira análise, parece não existir. 

Buscando avaliar os números de outra forma, traçando-se uma média aritmética 

simples da pontuação de Gini entre os 10 países que mais tributam a renda, teríamos o valor 

de 30,0, que, transportando essa pontuação para a tábua de Gini, lhe conferiria a posição de 

nº 24 no ranking de países menos desiguais. 

 
13 Quanto menor for o numeral do índice de Gini, menos desigual é o país. 
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Explorando o cruzamento dos dados da Revenue Statistics 2019 e o índice de Gini de 

outra maneira, podemos voltar nossos olhos para países que possuem uma carga fiscal 

baseada em outro tipo tributário, desta vez um tributo que não possui qualquer viés 

redistributivo, como por exemplo, a tributação sobre bens e serviços14. Organizando-se os 

dados da mesma maneira, assim fica o ranking: 

 

TABELA 2: COMPARATIVO ENTRE CONCENTRAÇÃO DA CARGA 

TRIBUTÁRIA SOBRE BENS E SERVIÇOS NO ANO DE 2017 E O RESULTADO 

ATUAL NO ÍNDICE DE GINI. 

 

País 
Posição no ranking de 

tributação sobre bens e serviços 

Ranking ordenado pelo 

índice de Gini  (pontuação no 

índice de Gini) 

Hungria 1º 26º (30,6) 

Grécia 2º 57º (34,4) 

Dinamarca 3º 17º (28,7) 

Brasil 4º 157º (53,9) 

Finlândia 5º 11º (27,4) 

Estônia 6º 25º (30,4) 

Eslovênia 7º 1º (24,2) 

Portugal 8º 52º (33,8) 

Letônia 9º 67º (35,6) 

Islândia 10º 8º (26,8) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da OCDE e Banco Mundial (2017, 

2020) 

 

Analogamente à tabela anterior a este, a expectativa de correlação inversa entre 

tributação sobre bens e serviços e desigualdade, numa primeira análise, parece não existir. 

 
14 A propósito da tributação sobre bens e serviços, este é um tributo reconhecidamente desigual pois incide 
exatamente da mesma maneira sobre ricos e pobres, tendo o Brasil como um de seus grandes representantes 
(4º país que mais tributa bens e serviços), sendo este dado usado reiteradamente como crítica ao sistema 
tributário nacional. 
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Traçando-se uma média aritmética simples da pontuação de Gini entre os 10 países 

que mais tributam bens e serviços, teríamos o valor de 32,58, que lhe conferiria a posição de 

nº 37 na tábua de Gini do ranking de países menos desiguais. 

Analisando os dois quadros, parece não poder se extrair uma informação conclusiva, 

seja pela efetividade da política contributiva redistributiva (tributação da renda) ou 

inefetividade da tributação neutra. 

Do primeiro quadro, verifica-se que os países possuem um desvio de rankeamento 

menor do que o verificado no segundo quadro, todavia, tendo 3 exceções, como Canadá, 

Luxemburgo e Itália. 

No segundo quadro, muito embora existam maior número de países piores colocados 

no ranking de Gini, como Brasil, Letônia, Grécia e Portugal, observamos países 

reconhecidamente igualitários, como por exemplo o líder do ranking e país supostamente 

menos desigual, Eslovênia, e o oitavo colocado, Islândia, o que traz balanceamento à média. 

Esperava-se que o top 10 de países que escolheram repartir sua carga tributária sobre 

a renda, ou seja, que desenharam o seu sistema fiscal visando redistribuir a renda, 

apresentassem melhores indicadores de igualdade de renda e social. Todavia, não foi o 

verificado. 

Diante dos números, avalia-se que, em que pese haja de fato uma tendência de haver 

menos desigualdade em países que aplicam sistemas com viés redistributivo mediante a 

tributação da renda, este não se evidencia como sistemática fiscal preponderante 

determinante para obtenção de altos níveis de igualdade de renda. 

 

Considerações finais 
Embora seja um elemento que seja reconhecido por pretender auxiliar a 

redistribuição da renda na sociedade, desenhar e aplicar um sistema fiscal emoldurado por 

princípios redistributivos de tributação da renda mediante o princípio da capacidade 

contributiva, tributando eminentemente a renda, seja proporcional ou progressivamente, não 

parece ser suficiente para se atingir resultados diretos na desigualdade social. 

É de reforçar que o combate da desigualdade possui diversas frentes, sendo o sistema 

fiscal apenas uma delas. Memora-se que nenhum sistema normativo deve ser lido, 

interpretado e aplicado de maneira autônoma, tampouco o fiscal. 

Longe de se afirmar que o desenho de um sistema fiscal com pretensões 

redistributivas não possui relevância para a distribuição de renda. Reafirma-se sim a crucial 
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importância dos outros sistemas de amparo social, tais quais educação, saúde, previdência, 

assistência, moradia, infraestrutura urbana e saneamento, mediante a redistribuição de 

riqueza, tanto no propósito do respectivo custeio, como para contornar o fosso da 

desigualdade. 
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Neoliberalismo e segurança social: interrelações e a 
experiência neoliberal chilena 

Neoliberalism and social security: interrelationships and the Chilean neoliberal experience 
 

RAFAEL MARKS BATISTA1 
 
Sumário: 1. Neoliberalismo como política econômica e social para Foucault; 2. 
Neoliberalismo e direitos sociais; 3. A experiência de política de segurança social neoliberal 
chilena; 4. Considerações finais. 
 
Resumo: O presente texto busca fundamentar a teoria do neoliberalismo no texto 
Nascimento da Biopolítica de Michael Foucault. Procura compreender todas as extensões 
econômicas, mas principalmente sociais advindas da política que se pretende neoliberal. 
Entende-se, pois, que a política neoliberal pretende, acima de tudo, promover o livre 
mercado e a concorrência, deixando-se nas mãos destes a justa interferência nos âmbitos da 
vida em sociedade, cabendo ao estado a mera regulação deste mercado concorrencial. Para 
o âmbito de segurança social, percebe-se que o idealizado por essa política é a mínima 
intervenção possível, transferindo recursos quando apenas absolutamente excedentes para 
pontos sociais absolutamente escassos. Percebe-se uma política de proteção social em 
contraposição à de segurança social, visto que se pretende uma proteção do mínimo vital, 
que não infrinja a dignidade da pessoa humana, deixando de lados direitos sociais mais 
amplos visando o bem-estar da população. A par desta retórica, avaliou-se mediante 
documentos a história e a experiência neoliberal chilena no que toca a segurança social. No 
decorrer da década 1970 e 1990 foi implantada, paulatinamente, a desestatização da segurança 
social no Chile, transferindo responsabilidades e recursos para instituições privadas, que 
passariam a gerir e prover aposentadorias e pensões. Trazendo para o plano presente, 
percebe-se a mais retumbante falha nessa experiência, visto que a completa insatisfação com 
esse sistema é justamente um dos principais pontos de ebulição social e econômica que 
ensejaram as revoltas e protestos que assolariam o país nos anos 2019 e 2020. 
Palavras-chave: Neoliberalismo; Segurança social; Proteção social. 
 
Abstract: This text seeks to understand the theory of neoliberalism by the read the text Birth 
of Biopolitics by Michael Foucault. It seeks to understand all economic, but mainly social, 
extensions arising from the policy that is intended to be neoliberal. It is understood, 
therefore, that neoliberal politics intends, above all, to promote the free market and 
competition, leaving the interference in the spheres of life in society in their hands, leaving 
the state to merely regulate this competitive market. For the scope of social security, it is 
clear that, for this policy, of the minimum possible intervention, aims to transfer resources 
when only absolutely surplus to absolutely scarce social points. A social protection policy is 
perceived as opposed to that of social security, since the aim is to protect the vital minimum, 
which does not infringe the dignity of the human person, leaving aside broader social rights 
aimed at the well-being of the population. Along with this rhetoric, Chilean history and 
neoliberal experience in terms of social security was evaluated through documents. In the 
course of the 1970s and 1990s, the privatization of social security was gradually implemented 
in Chile, transferring responsibilities and resources from the state to private institutions, 
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which would manage and provide pensions and pensions. Bringing to the present plan, the 
most resounding flaw in this experience is perceived, since complete dissatisfaction with this 
system is precisely one of the main social and economic boiling points that gave rise to the 
revolts and protests that would strike the country in the years 2019 and 2020. 
Keywords: Neoliberalism; Social security; Social protection. 

 

1.Neoliberalismo como política econômica e social para Foucault 
 

Apesar de datada de 1979, Michel Foucault, em sua obra nominada Nascimento da 

Biopolítica, mais uma vez pretendendo falar sobre tecnologias de poder, traz luz à crise do 

liberalismo e o paulatino desenvolvimento do que hoje chamamos de neoliberalismo, bem 

como perpassa sobre vários aspectos dessa modelagem de poder, inclusive as suas 

implicações individuais e sociais. 

O liberalismo, para o autor, se trata de uma fobia do Estado que se nutriu em muitas 

fontes, sejam elas, por exemplo, a experiência soviética desde os anos 1920, a experiência 

alemã do nazismo e a planificação inglesa do pós-guerra (FOUCAULT, 2008, p. 104). 

Para o autor, essa fobia do Estado parecia ser um dos sinais maiores das crises de 

governamentalidade, a exemplo do século XVI, XVII e XVIII. 

Indicando como gênese do neoliberalismo, Foucault adota a Alemanha do pós-

guerra, e discorre sobre a reconstrução da economia, integração de novos dados 

tecnológicos, demográficos e geopolíticos. Para ele, havia três exigências: reconstrução, 

planificação e socialização de objetivos sociais, implicando numa política de intervenção na 

alocação de recursos, no equilíbrio de preços, no nível de poupança, nas opções de 

investimento, e uma política de pleno emprego, ou seja, política Keynesiana. 

Em análise a este discurso, o autor esclareceu ao cometer estes abusos de poder na 

ordem econômica, e de maneira geral na ordem da vida política, viola direitos fundamentais 

e, portanto, perde seus próprios direitos, já não é representativo dos cidadãos, de modo que 

não se pode responsabilizar os alemães pelo que foi feito no âmbito legislativo ou 

regulamentar do nazismo, o que ele fez não pode ser visto como tendo sido feito em nome 

do povo alemão. 

De outro vértice, a economia produz legitimidade para o Estado, que é seu avalista. 

A economia é criadora de direito público. A adesão ao sistema liberal produz como 

subproduto, além da legitimação jurídica, o consenso. O Estado recupera sua lei, recupera 

sua lei jurídica e seu fundamento real na existência e na prática dessa liberdade econômica. 

No pós-guerra os alemães tinham o problema inverso: supondo um Estado que não 

existe, como fazê-lo existir a partir desse espaço não estatal que é o da liberdade econômica? 
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Conclui-se então que é preciso inverter inteiramente a fórmula: um Estado sob a vigilância 

do mercado, em vez de um mercado sob a vigilância do Estado. 

 Assim, o essencial do mercado para os denominados “neoliberais” está na 

concorrência. A essa teoria do mercado, os liberais mais extremistas, ou “ordoliberais” 

(FOUCAULT, 2008, pg. 147) vão introduzir algo específico: a necessidade do laissez-faire, ou 

seja, o Estado deve no máximo intervir para impedir que a concorrência seja alterada por 

fenômeno de monopólio ou de controle.  

Consequência é que a relação entre uma economia de concorrência e um Estado não 

pode mais ser de delimitação recíproca de áreas diferentes. É necessário governar para o 

mercado, em vez de governar por causa do mercado.  

O desafio central da diferenciação entre o neoliberalismo do liberalismo clássico está 

em descobrir como se pode regular o exercício global de poder político com base nos 

princípios de uma economia de mercado. O ponto de transformação principal reside na 

dissociação entre princípio econômico do mercado para o princípio político do laissez-faire. 

O liberalismo clássico tinha como fundamento a máxima de que a concorrência é 

algo que acontece naturalmente no livre mercado. Opostamente, os neoliberalistas entendem 

que a concorrência não é algo natural, mas sim uma estrutura artificial com propriedades que 

deveriam sim ser garantidas pelo Estado. 

Para o neoliberalismo, o principal elemento que se deve tentar preservar são os 

preços, e o instrumento que se utiliza para tanto é a regulação ativa da concorrência pelo 

Estado.  Neoliberalismo não é, pois, o laissez-faire. É uma vigilância, uma atuação ativa e 

permanente (FOUCAULT, 2008, pg. 151). 

Passou-se então a se ter em conta que o debate não seria mais a respeito de onde o 

Estado deve ou não intervir, mas sim em como ele deveria intervir. 

Desse círculo de debates, levantaram-se três importantes pontos sobre os quais um 

novo liberalismo deveria se ocupar fortemente: monopólio; ações conformes e política social. 

Como recorte metodológicos, neste trabalho trataremos apenas da política social, 

ponto nevrálgico do debate neoliberal, que rejeita veementemente políticas de bem-estar 

social, porque estas pretendem agir ativamente sobre processos econômicos que vão gerar 

desigualdade, ou outros efeitos destruidores da sociedade. Segundo a política neoliberal, não 

se pode buscar a igualização (FOUCAULT, 2008, pg. 157). Diz-se que diferenciações são 

necessárias para a economia de mercado. A igualdade não pode ser um objetivo. 

Transferência de renda é especialmente perigosa quando se transfere renda do investimento 

e manda para o consumo (FOUCAULT, 2008, pg. 195). Só se deveria garantir um mínimo 
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vital para aqueles que de modo definitivo ou passageiro não podem assegurar a própria 

existência. Deve existir somente numa retirada do “sobreinvestimento” e “sobreconsumo” 

e transferir para o subconsumo. Não se deve tratar de socializar consumo ou renda, mas sim 

de individualiza-los, no sentido de fazer com que todo indivíduo possa garantir seus próprios 

riscos como doença, velhice, acidente, etc (FOUCAULT, 2008, pg. 197).  

Desta leitura feita por Foucault se conclui que o neoliberalismo projeta uma 

economia de mercado concorrencial, acompanhada de um diminuto e pontual 

intervencionismo social que, por sua vez, implica uma renovação institucional em torno da 

revalorização da unidade “empresa” como agente econômico fundamental, determinando, 

pois, alteração significativa no modo de agir do indivíduo social. 

 

2.Neoliberalismo e direitos sociais 
Conforme acima tratado, a questão social é um tema de alto relevo quando se debate 

a política econômica do neoliberalismo, e se mostra importante se perquirir o porquê. 

Para Correia e Souto Maior (2007) as duas razões históricas que fomentaram a 

construção dos direitos sociais foram a demanda por tratamento jurídico quanto aos 

acidentes de trabalho, bem como a deflação da Segunda Guerra Mundial com contradição 

aprofundada entre capital e trabalho. 

Na mesma leitura de Foucault, Correia e Souto Maior (2007) ainda apresentam uma 

ideia onde os direitos sociais teriam como objetivo em uma sociedade neoliberal garantir a 

existência de um mínimo de humanidade (dignidade humana). Ou seja, para manter o 

sustento de um sujeito de direito nesta condição, como elemento essencial para o 

funcionamento do capitalismo. Se afigura, pois, interessante sustentar o mínimo de 

humanidade para garantir a existência de agentes de trocas de mercadorias. 

Com efeito: “A existência de um mercado de consumo para a realização das 

mercadorias produzidas pelo capital desvenda os parcos direitos sociais que não tem a ver 

diretamente com a reprodução da força de trabalho para o processo de valorização do capital. 

Nesse caso, garantir mercados para o capital, realizando as mercadorias produzidas, nos 

parece o fundamento da existência de tais direitos” (CARAMURU, 2019, pg. 154). 

Sobre os diferentes sistemas de segurança social encontradas nos mais diversos 

modelos de política econômica, temos Gosta Esping-Andersen (1990) que, em sua obra “The 

three Worlds of Welfare Capitalism” (1990), aborda as forças políticas atuantes na formação da 

política de tratamento e criação de sistemas sociais. 
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Segundo o autor, tratar de política econômica e política social conjuntamente se 

justifica porque o equilíbrio de poder de classe altera-se fundamentalmente quando os 

trabalhadores desfrutam de direitos sociais, pois o salário social reduz a dependência do 

trabalhador em relação ao mercado e aos empregadores e assim se transforma numa fonte 

potencial de poder (ESPING-ANDERSEN, 1990). Ou seja, a segurança social tira poder 

dos empregadores e entrega aos empregados, na medida em que passam a não depender 

unicamente do empregador. 

Para Andersen, existem três tipos de três economias políticas quando se trata de 

welfare state: liberal, corporativista e social-democrata. Historicamente, o modelo brasileiro 

pode ser identificado com o social-democrata, que, segundo o autor, é regido pelo princípio 

da universalidade e desmercadorização dos direitos sociais. Em vez de observar um dualismo 

entre mercado e Estado, entre a classe trabalhadora e a classe média, busca-se uma gama de 

direitos sociais que promovem a igualdade com os melhores padrões de qualidade, e não uma 

igualdade de necessidades mínimas, como se procurou realizar em toda parte (ibid., p.109).  

Isso se traduzia em benefícios elevados a níveis compatíveis com os gastos regulares 

da classe média, bem como garantindo a participação na qualidade dos direitos desfrutados 

pelos mais ricos. Este modelo exclui o mercado e, em consequência, constrói uma 

solidariedade. Todos se beneficiam, todos são dependentes e, supostamente, todos se 

sentirão obrigados a pagar (ibid., p.110). 

Na outra ponta existe o modelo tratado pelo autor como (neo)liberal. Este modelo, 

segundo o autor, é caracterizado pela assistência aos comprovadamente pobres; reduzidas 

transferências universais ou planos modestos de previdência social. Os benefícios atingem 

principalmente uma clientela de baixa renda, em geral a classe trabalhadora, ou dependente 

do Estado. As regras de acesso aos benefícios são estritas e estigmatizantes. Assim, o Estado 

encoraja o mercado ativa e passivamente para que este provenha a sociedade do que ela 

precisa. Igualdade relativa da pobreza (ibid.). 

É de se dizer, pois, que é um sistema que tende apenas à proteção social, não à 

segurança social. 

A respeito da diferenciação entre segurança e proteção social, temos que a primeira 

“é uma teia de direitos, instituições e diretrizes de políticas públicas voltadas, 

prioritariamente, para institucionalizar a segurança de renda, de cuidados médicos e de 

serviços de inclusão para os que se encontram em situação social mais vulnerável” 

(STRAPAZZON, 2019, pg. 14). 
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Dentro dessa ampla gama conceitual que é a segurança social, está inserida a proteção 

social, que por sua vez é um conceito relacionado à ideia de piso mínimo. 

A proteção social é, pois, menos ampla que a segurança social. É um conceito que 

reafirma a segurança social como direito humano, sendo uma necessidade de 

desenvolvimento econômico e social, instrumento para prevenir e reduzir a pobreza, 

desigualdade, exclusão social (STRAPAZZON, 2019).  

Portanto, existe uma distinção entre modelos e ideias de construção e aplicação de 

direitos sociais conforme se pretende conduzir um Estado. 

 
3.A experiência de política de segurança social neoliberal chilena 

O mundo vive uma onda de tendências políticas liberais à direita e o Brasil não ficou 

imune. É fato notório que vivemos sob a batuta de um governo que se pretende liberal em 

praticamente todos os âmbitos governamentais, e isso inclui a economia e os direitos sociais. 

Nesta senda, importante momento pare se olhar para o lado e achar exemplos de liberalização 

dos direitos sociais. 

É sabido que o Chile é o laboratório liberal na América do Sul, motivo pelo qual 

tornou-se paradigma para a formulação da Proposta de Emenda à constituição do Brasil nº 

06 de 2019. 

Desta maneira, vamos neste estudo analisar o cenário chileno de segurança social 

tendo em vista também o na profunda crise econômica e social que nosso vizinho do Pacífico 

vem passando nos últimos meses. 

O processo de mundialização do capital afetou diretamente as políticas públicas de 

toda América Latina, inclusive as de segurança social. 

Em que pese o Brasil ter resistido, na década de 1970 houve uma onda neoliberal de 

reformas previdenciárias estruturais. A propósito, Gosta Esping-Andersen: “No contexto da 

evolução do Estado de bem-estar social, a onda reformista que varreu a América Latina nas 

últimas décadas parece verdadeiramente histórica. É histórica visto que se trata da 

privatização de um componente central do Estado de bem-estar social, mais especificamente, 

as pensões e aposentadorias”. (ESPING-ANDERSEN in COELHO, 2003, p. 13) 

Em suma, a neoliberalização significou a “financialização”, que se traduz como o 

domínio das finanças sobre outras áreas da economia e lança domínio também sobre o 

Estado e seus diversos mecanismos de segurança social (BRAGA, 2019, pg. 346). 

Dois fatores preponderantes conspiraram para tornar a privatização da previdência 

social um fato consumado em países latino-americanos: a escassez crônica de capital e a 

dependência exagerada dos fluxos de capital estrangeiro para financiar o crescimento. Os 
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sistemas de repartição existentes tornaram-se o alvo comum daqueles que pretendiam obter 

estabilidade macroeconômica, principalmente porque eram uma das principais causas da 

perda de poupança, necessitando cada vez mais de subsídios para cobrir o desequilíbrio entre 

contribuintes e beneficiários. (ESPING-ANDERSEN in COELHO, 2003). 

Assim, munidos dessa retórica tentadora, Pinochet e Milton Friedman – este 

assessorando aquele – foram os responsáveis pela implantação da primeira e mais 

emblemática experiência neoliberal da América do Sul entre 1970 e 1990, mediante 

privatização de grandes empresas estatais chilenas e, mais importante, a privatização do 

sistema previdenciário chileno. 

Em 1975 foi promulgado o Decreto Ley nº 2.448 que retirava a participação do Estado 

e dos empregadores das contribuições sociais (BRAGA, 2018, p. 86), de forma que os 

trabalhadores passarem a ter responsabilidade de aportar 10% de seus rendimentos mensais 

através de depósitos em contas individuais de poupança administradas por um fundo gerido 

pelas Administradoras de Fundos de Pensões (AFP - Administradoras de Fondos de Pensiones), 

instituições privadas que poderiam investir tais recursos no mercado financeiro 

(MARTÍNEZ, 2017, pg. 40). Dessa forma, cada aposentado teria como pensão o valor do 

rendimento da sua conta individual.  

Coube ao Estado a fiscalização, assistência e garantias do sistema. Concedeu-se às 

AFP a gerência dos novos afiliados da previdência, produzindo um desfinanciamento do 

setor público, que continuou a administrar as pensões dos antigos afiliados sem receber as 

contribuições dos ingressantes do sistema. Criaram-se incentivos que produziram uma 

acelerada migração dos trabalhadores do sistema público para o privado.  

O Estado ficou responsável pela fiscalização por intermédio da Superintendência de 

Pensões (Superintendencia de Pensiones), pelo ressarcimento em caso de falência das AFP e pela 

complementação para aqueles que contribuíram por meio da Pensão Mínima Garantida 

(Pensión Mínima Garantizada) (CHILE, 1980). 

Após a edição do Decreto Ley 3500/1980, a filiação ao novo sistema neoliberal de 

capitalização individual se tornou obrigatório para os novos filiados a partir de 1981. 

Na época, os chilenos adotaram o novo sistema massivamente em razão de diversos 

motivos, segundo Castiglioni: “graças a uma campanha publicitária agressiva, ao aumento na 

renda dos que aderissem, à pobreza dos pensionistas estatais e à pressão exercida por alguns 

empregadores, os trabalhadores abandonaram em massa o velho sistema de previdência” 

(CASTIGLIONI in COELHO, 2003, p. 70). 
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Os reflexos dessas políticas nas contas públicas foram quase imediatos, já que a 

mudança teve o efeito de reduzir de 34% para 22% o gasto público em relação ao PIB do 

país. (BRAGA, 2019, p. 348). 

Em 1999 o novo sistema de pensões privadas chileno cobria mais de 96% de todos 

os segurados, os quais apresentavam uma atitude positiva em relação ao novo sistema 

(CIEDESS, 2000, p. 26) 

Entretanto, em meados de 2007, o regime chileno só cobria 55% da força de trabalho 

do país e tinha uma reposição média em relação ao último salário de apenas 44% (ou de 30% 

a 40%, segundo a Central Unitária dos Trabalhadores do Chile). (BRAGA, 2018, p. 86) 

Demais disso, os custos do sistema AFP são altos, uma vez que existe grande 

concorrência entre os diferentes prestadores de serviço e a possibilidade de transferência de 

um fundo para outro. Os custos administrativos das AFP’s, em setembro de 1996, tomaram 

mais de 16% dos depósitos mensais via comissões (AMARO, 2000, p 10). 

A informalidade também foi exponencial. Segundo Félix, em 2010, metade da mão 

de obra ficou sem nenhum tipo de cobertura. De 18 AFPs, o mercado concentrou-se em 

seis. O patrimônio das AFPs alcança hoje 40% do PIB. O Acesso à aposentadoria ficou 

restrito a apenas 60% da população adulta (2010, p. 94-95). 

Em setembro de 1996, dos 5,5 milhões de participantes do regime privado em idade 

ativa, apenas 2,5 milhões efetivamente depositavam suas contribuições (AMARO, 2000, p. 

10). 

Diante da crise instalada, o governo chileno foi obrigado em 2008 a implantar uma, 

em certa medida, reforma previdenciária, criando um sistema de pensões solidário com 

aumento da cobertura de vulneráveis, onde as pessoas maiores de 65 anos e com baixa renda 

passam a ter direito a um benefício assistencial (aposentadoria básica solidária), bem como 

melhoras no sistema de capitalização individual e aportes voluntários (BRAGA, 2019, p. 

351). 

Todavia, essas novas reformas e aportes visando a correção de alguns rumos 

demanda dinheiro. “O Estado foi obrigado a absorver um custo enorme para arrumar a casa 

e impedir um aumento ainda maior da pobreza. Isso significa déficit e coloca as contas 

públicas em situação tão difícil quanto antes das privatizações da previdência.” (FÉLIX, 

2010, p. 96).  

Atualmente, o sistema de capitalização individual chileno paga pouco mais de 1 

milhão de pensões de velhice, invalidez e sobrevivência, cujo valor médio é de apenas 

205.000 pesos chilenos (cerca de R$ 1.100,00). Em particular, se considerarmos as 336 mil 
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pensões de velhice pagas pelas AFPs, 91% estão abaixo de 156.000 pesos chilenos, 

equivalentes a 62% do salário mínimo nacional (GÁLVEZ, 2017). 

O panorama atual é o seguinte: o sistema de aposentadoria chileno é um dos grandes 

pontos de insatisfação da população; a maioria dos aposentados do Chile precisa continuar 

trabalhando durante a velhice para pagar as contas; baixos benefícios; reformas 

previdenciárias de subsídios para aumento de aposentadorias. 

 

Conclusão 
Pela leitura realizada conclui-se que a segurança social é um importante pivô dentro 

da política econômica neoliberal, sem, contudo, significar sempre que será objeto de pujança 

e da devida atenção. 

As tendências neoliberais ressurgem em todos os âmbitos visando sanar mazelas 

institucionais gravíssimas. Do olhar atento ao nosso vizinho do pacífico podemos notar que 

o extremo neoliberal, a longo prazo, não colheu os frutos desejados, em que pese ter sido 

importantíssimo em certa ocasião econômica. Parece-nos que o neoliberalismo aplicado à 

segurança social na experiência chilena inicialmente, a curto prazo, pode ter gerado bons 

efeitos, todavia, em razão de lucros exorbitantes da iniciativa privada e completa colocação 

do poder de escolha nas mãos dos cidadãos aliada a uma não absorção de toda mão de obra 

formal fez com que o sistema entrasse em colapso e culminasse numa verdadeira crise que 

hoje vemos no noticiário. 

O que muitas vezes é visto com miopia pela ala neoliberal é que os direitos sociais 

possuem dois vieses: inicialmente se trata de um custo para alocação de recursos no âmbito 

social, mas que haverá um retorno direto em eficiência econômica. O próprio mercado em 

si sofre com essas medidas, como se pode verificar de outras experiências. 
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Sumário: Introdução; 1. Os Custos da Justiça no Brasil; 2. Inteligência Artificial e o Processo 
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Resumo: O presente trabalho visa apresentar reflexões sobre o papel protagonista do Poder 
Judiciário para o desenvolvimento econômico de um país e de que maneira as tecnologias 
disruptivas, como a automação e a inteligência artificial, podem incrementar o processo 
judicial e contribuir para a redução da procrastinação processual e da insegurança jurídica – 
grandes mazelas do Poder Judiciário brasileiro. Caracteriza-se, assim, como um estudo 
exploratório e descritivo, identificando e descrevendo os impactos positivos que a 
inteligência artificial (IA) pode produzir no processo judicial, bem como algumas 
funcionalidades que já foram desenvolvidas e estão operando no Judiciário nacional. Disto, 
vislumbra-se a tempestiva e bem-vinda inserção do Judiciário à era digital, possibilitando uma 
tutela jurisdicional mais ágil, efetiva, com menores custos econômicos e sociais, 
oportunizando o desenvolvimento econômico nacional. 
Palavras-chave: Poder Judiciário; Desenvolvimento Econômico; Processo Judicial; 
Inteligência Artificial.  

Abstract: This paper aims to present reflections on the protagonist role of the Judiciary 
Power for the economic development of a country and how disruptive technologies, such as 
automation and artificial intelligence, can increase the judicial process and contribute to the 
reduction of procedural delays and of juridical insecurity - major problems of the Brazilian 
Judiciary. It is characterized, therefore, as an exploratory and descriptive study, identifying 
and describing the positive impacts that artificial intelligence (AI) can produce in the judicial 
process and some functionalities that have already been developed and are operating in the 
national Judiciary. From this, the timely and welcome insertion of the Judiciary into the digital 
era is envisaged, allowing for more agile, effective jurisdictional protection, with lower 
economic and social costs, providing opportunities for national economic development. 
Keywords: Judicial power; Economic development; Judicial process; Artificial intelligence. 

 

Introdução 

Um Poder Judiciário ágil, eficiente e com elevado grau de segurança jurídica constitui 

condição essencial para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Não é à toa que a 

execuções de contratos e a segurança jurídica estão contempladas nos principais rankings e 

relatórios efetuados acerca da qualidade do ambiente negocial e de investimentos no país.2 

 
1 Doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Doutora em Direito pela Universidade de 

Alicante (Espanha). Com estágio de Pós-Doutoramento em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Advogada. E-
mail: barbaraguasque@hotmail.com/ barbara@guasque.adv.br  

2 É sintomático, nesse sentido, que o relatório Doing Business, efetuado anualmente pelo Banco Mundial, que 
classifica as economias pelo grau de facilidade em se fazer negócios, contemple dentre as suas variáveis a 
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O impacto do Poder Judiciário e das decisões judiciais na vida econômica de um país 

é muito elevado. O Direito pode resultar custoso caso não seja bem aplicado ou 

demasiadamente tardio. O crescimento econômico de um país não depende somente de 

variáveis macroeconômicas como inflação, câmbio e taxa de juros. O impacto de fatores 

exógenos econômicos, como o sistema de justiça, é crucial para a obtenção de resultados 

econômicos satisfatórios. 

Todavia, o Judiciário brasileiro, em que pese consuma uma fatia expressiva do total 

do orçamento público, detém uma prestação de tutela jurisdicional entre as mais morosas do 

mundo, além de baixíssimo grau de segurança jurídica. São mazelas que comprometem 

sobremaneira o avanço econômico e as relações comerciais, produzindo pesados custos, não 

somente econômicos, mas também custos sociais a serem suportados pela sociedade como 

um todo. 

O atual panorama brasileiro, de um Poder Judiciário extremamente caro, 

congestionado e moroso, impende a busca de soluções tendentes a contribuir com essas 

demandas do nosso sistema de Justiça. A tempestiva e crescente inserção do Poder Judiciário 

na era digital tem o condão de promover uma tutela jurisdicional mais ágil, efetiva, com 

menores custos econômicos e sociais, oportunizando o desenvolvimento econômico 

nacional. 

Neste sentido, o presente artigo possui natureza exploratória e descritiva, e tem o fito 

de identificar e descrever, primeiramente, custos do Judiciário brasileiro e os impactos 

positivos que a IA podem produzir no processo judicial, mitigando as externalidades 

negativas oriundas de uma tutela jurisdicional morosa e ineficiente.  

 

1. O Custo da Justiça no Brasil 
O Poder Judiciário custou aos contribuintes brasileiros R$ 174,1 bilhões no período 

correspondente ao quadriênio 2012-2016. Somente no ano de 2019, as despesas totais do 

Judiciário somaram R$ 100,2 bilhões.3 Este montante corresponde a 1,5% do Produto 

Interno Bruto (PIB) nacional, ou a 2,7% dos gastos totais da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios.4 

 
execução dos contratos, a qual inclui tempo despendido, custo e índice de qualidade dos processos judiciais. 
BANCO MUNDIAL. Doing Business no Brasil. Doing Business 2020. Grupo Banco Mundial. 2020. 
Disponível em: < https://portugues.doingbusiness.org/pt/data/exploretopics/enforcing-contracts> Acesso 
em 26. mar. 2020. 
 

3 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Justiça em números 2020: Ano-base 2019. Brasília: CNJ, 
2020. Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-
em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf > Acesso em 06. nov.2020. 

4 Ibidem. 
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Temos um dos Judiciários mais caros do mundo5 e o orçamento público a ele 

destinado supera os recursos direcionados a educação (R$ 94,47 bilhões) no mesmo ano, 

ficando pouco abaixo dos gastos com saúde (R$ 120,62 bilhões).6 

Do montante total, 91%, ou seja R$ 90,8 bilhões, foram gastos com recursos 

humanos. A força de trabalho do Poder Judiciário contempla 446.142 mil funcionários, dos 

quais 18.091 são magistrados; 268.175 servidores; e 159.876, auxiliares. Ocorre que a 

contratação de assessores tem sido a resposta ao alarmante número de processos. O número 

total de ações é descomunal! O ano de 2019 se encerrou com 77,1 milhões de processos em 

tramitação e o ingresso de 30,2 milhões de casos novos. O volume de processos médio sob 

a gestão dos magistrados foi de 6.962, dos quais foram solucionados 2.107 processos, ou 

seja, uma média de 8,4 casos solucionados por dia útil do ano.7 

Dados da Comissão Europeia de Eficiência da Justiça (CEPEJ) apontam que a 

produtividade média em países como Itália, Espanha, França, Portugal e Alemanha 

Alemanha variam de 50 a 900 processos julgados ao ano - menos da metade dos números 

do Brasil. 8 

O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, recebeu 100 mil processos em 2018 e 

julgou 125 mil, o que equivale a 496 processos julgados por dia.  Já o Superior Tribunal de 

Justiça, em 2019, recebeu 384.900 novos processos e julgou mais de 500 mil processos. 9 

Ou seja, o Judiciário brasileiro é um dos mais produtivos do mundo. No entanto, 

pesa sobre os magistrados brasileiros uma carga processual desarrazoada e que clama por 

uma força de trabalho auxiliar igualmente volumosa, a fim de auxiliá-los. 

Essa altíssima taxa de litigância brasileira, além de consumir considerável fatia do 

orçamento público, ainda é principal responsável por termos uma prestação de tutela 

jurisdicional entre as mais morosas do mundo.  

Segundo o CNJ, a morosidade da justiça se dá predominantemente na fase de 

execução, a qual possui como tempo médio para uma sentença de 1º grau, 4 anos e 9 meses. 

Já as sentenças na fase de conhecimento levam em média dois anos para o julgamento de 

mérito. A Taxa de Congestionamento está no percentual de 68,5%. Significa dizer que, de 

 
5 Da Ros, Luciano. O custo da Justiça no Brasil: uma análise comparativa exploratória. Newsletter. Observatório 

de elites políticas e sociais do Brasil. NUSP/UFPR, v. 2, p. 1-15, 2015. 
6 Portal da Transparência. Disponível em: < http://www.planejamento.gov.br > acesso em 27. Fev. 2020. 
7  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Justiça em números 2020: Ano-base 2019. Brasília: 

CNJ, 2020. Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-
Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf > Acesso em 06. nov.2020. 

8 Ibidem 
9 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório Justiça em números 2019: Ano-base 2018. Brasília: 

CNJ, 2020. Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf > Acesso em 06. mar.2020. 

http://www.planejamento.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf
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todos os processos que tramitaram, apenas 31,5% tiveram um desfecho. Em uma situação 

hipotética, sem ingresso de novas demandas e mantida a produtividade atual, seriam 

necessários 1 ano para zerar o estoque do 2º grau e 2 anos e 5 meses para zerar o estoque do 

1º grau. 

Esse panorama é certamente um dos fatores que determinaram a 124º posição 

brasileira, dentre os 190 países analisados pelo Relatório Doing Business,10 e que acaba por 

repelir investimentos externos no país. Consoante o relatório, no Brasil uma execução 

contratual leva 801 dias para ser resolvida via Poder Judiciário; já em países como a Espanha, 

leva-se 264 dias, 183 dias na Alemanha, 311 dias na França e 590 dias na Itália.11 

A realidade é que temos um Poder Judiciário extremamente caro, congestionado e 

moroso. É imperioso, portanto, a busca de soluções tendentes a contribuir com essas 

demandas do nosso sistema de Justiça. As soluções não podem passar pelo aumento do 

número de magistrados ou tribunais. Afinal, além de o Brasil estar dentro da média mundial 

com relação ao número de juízes por habitantes, contemplando 8,7 juízes por 100 mil 

habitantes, não se pode cogitar de soluções que comprometam ainda mais o orçamento 

público. 

Assim, diante desta conjuntura, é que as tecnologias disruptivas assumem uma 

posição extremamente importante. A modernização do Judiciário mediante automatização e 

utilização de recursos de IA constitui uma alternativa hábil a contribuir para os grandes 

gargalos da morosidade e da insegurança jurídica no Poder Judiciário brasileiro.  

Ainda que o tema seja incipiente, tanto na doutrina quanto na prática jurídica, cogitar 

que a IA não pode aplicar-se em matéria judicial é querer, de maneira obtusa e estéril, frear 

uma realidade que é inevitável. O processo judicial tem muito a se beneficiar ao abrir as 

portas para essa revolução digital e já existem inúmeras plataformas operando em diversos 

tribunais brasileiros com o fito de otimizar etapas da tramitação processual e auxiliar na 

tomada de decisão judicial. 

 

2. Inteligência Artificial e o Processo Judicial 

Não se trata a IA de uma única tecnologia, mas de várias e diferentes tecnologias 

atuando em funções distintas. Pode-se definir a IA como a capacidade das máquinas de 

 
10 BANCO MUNDIAL. Doing Business no Brasil. Doing Business 2020. Grupo Banco Mundial. 2020. 

Disponível em: < https://portugues.doingbusiness.org/pt/data/exploretopics/enforcing-contracts> Acesso 
em 26. mar. 2020. 

11 MORA-SANGUINETTI, Juan S. Evidencia reciente sobre los efectos económicos del funcionamiento 
de la Justicia en España. Banco de España. Boletim Económico, Enero 2016. Disponível em: < 
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf > acesso em 14. Abr. 2018. 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/.../be1601-art3.pdf
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mimetizar as habilidades humanas. Isto quer dizer que as máquinas, em alguma medida, 

imitam o pensamento humano, após um processo de aprendizado baseado em dados que 

fornecem generalizações sobre dado assunto.12 Porém a inteligência artificial alcançará 

sempre resultados superiores aos que poderia conseguir qualquer ser humano. Isto porque o 

sistema não somente aceita, mas acessa uma quantidade de dados infinitamente maior que o 

cérebro humano. E, quanto mais dados, maior a possibilidade de relacioná-los e, portanto, 

obter melhores resultados.  

Com relação a prestação jurisdicional, a utilização de tecnologias disruptivas tem 

muito a contribuir, otimizando e agilizando procedimentos. Mormente procedimentos 

mecânicos, que constituem a enorme maioria. Tarefas manuais e repetitivas podem e devem 

ser automatizadas. Inúmeras etapas processuais podem ser realizadas por algoritmos 

impingindo maior celeridade, eficiência e menores custos. 

A começar pela elaboração de cumprimento de mandados judiciais, por exemplo. 

Uma etapa que consome muito tempo, tem um alto custo e baixa efetividade.  

O sistema Mandamus, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Roraima pretende 

solucionar um dos grandes obstáculos para uma maior eficiência do processo judicial, que se 

refere ao tempo gasto para cumprimento dos mandados judiciais. O Mandamus utiliza-se de 

técnicas de IA para automação do processo de elaboração, distribuição e gerenciamento do 

cumprimento de mandados. O sistema analisa a decisão judicial, redige o mandado e expede-

o para outro robô responsável pela central de mandados. Este robô, responsável pela central 

de mandados, identifica e classifica as urgências e a natureza do mandado, formando uma 

ordem de expedição. Os oficiais de justiça passarão a trabalhar com o aplicativo de mandados 

e, mediante a posição de geolocalização dos oficiais pelo mapa, o robô identifica os mais 

próximos para cumprimento daquele mandado e distribui os mandados para cumprimento. 

O oficial irá trabalhar exclusivamente com seu celular e, dentro do aplicativo. Por meio de 

um chatbox, ele vai respondendo se o destinatário foi localizado, se foi citado, intimado, e 

de que maneira a pessoa quer receber sua cópia do mandado, se por e-mail, whatsapp, 

telegram, ou impresso mediante uma impressora portátil que funciona por bluetooth. 

Importante que a posição do oficial de justiça será validada pelo aplicativo mediante sua 

geolocalização. 

Existe, ainda, a possibilidade de o oficial adicionar no aplicativo qualquer mudança 

de endereço do destinatário, sendo que o sistema gera, em tempo real, um novo mandado, 

enviando-o, também via aplicativo, para o oficial que estiver mais próximo do novo 

 
12 FENOLL, Jordi Nieva. Inteligencia Artificial y Proceso Judicial. Madri: Marcial Pons, 2018, p. 14. 
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endereço. O sistema Mandamus traz, assim, eficiência, celeridade e maior sustentabilidade ao 

cumprimento dos mandados e, consequentemente, a todo o processo judicial, reduzindo 

etapas burocráticas, extinguindo a utilização de papel, reduzindo o consumo de combustível, 

de custas processuais para cumprimento dos mandados, e melhorando a qualidade do 

trabalho do servidor e do oficial de justiça. Além de angariar maior celeridade e eficiência no 

cumprimento de mandados. 

Já com relação às execuções, o grande gargalo da morosidade, já estão sendo alvo de 

programas de IA tendentes a prestar maior agilidade em sua tramitação, automatizando a 

busca por bens penhoráveis.  

Substituindo as ordens de bloqueio de ativos manuais e extremamente lentas, os 

programas de automação e IA atuam atualizando automaticamente o valor da dívida 

executada e expedindo a ordem de bloqueio de ativos pelo sistema SisbaJud.  O resultado 

desse bloqueio também é interpretado pelo robô, que pode ser treinado para efetuar o 

imediato desbloqueio em caso de quantia irrisória e demais casos de impenhorabilidade. 

Acaso o produto da penhora de ativos possa ser utilizado, o sistema transfere-o 

automaticamente para uma conta previamente indicada e cadastrada; e, caso seja suficiente 

para quitar integralmente o débito, o sistema elabora a minuta de sentença de extinção a ser 

posteriormente confirmada pelo magistrado ou servidor. Caso contrário o robô dá 

continuidade com as buscas de bens penhoráveis junto aos sistemas RenaJud (que permite a 

consulta e inclusão de restrições de veículos de propriedade dos devedores junto ao Detran) 

e InfoJud (que possibilita a consulta das declarações de imposto de renda dos executados).  

Plataformas como esta já estão operando em alguns tribunais para prestar maior 

celeridade às execuções fiscais, que constituem o maior número de ações em todos os 

Tribunais brasileiros. É o caso da Victoria, em funcionamento no Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro e que, em apenas três dias de testes, bloqueou bens de devedores em 6.619 

execuções, gerando uma arrecadação de R$ 32 milhões de reais. Trabalho que levaria dois 

anos e meio para ser concluído mediante a ocupação de todos os funcionários do cartório.13  

Isto foi possível porque o sistema possui comunicação integrada com os sistemas SisbaJud, 

RenaJud e InfoJud.  

O sistema também pode ser treinado para analisar automaticamente a ocorrência de 

prescrição intercorrente e, quando for o caso, elaborar a minuta da sentença reconhecendo 

a prescrição. É o caso do sistema implementado na 5ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas, 

 
13 PORTO, Fábio. In: ENASTIC JUSTIÇA 4.0. Inteligência Artificial, a Revolução do Setor Jurídico. Evento 

realizado em 22. Fev. 2019. Local: sede da DATAPREV em Brasília (DF). 
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que ao analisar 8 mil processos, detectou a ocorrência de prescrição intercorrente em 1.500 

deles, elaborando as respectivas minutas de sentença.14 

Existem plataformas, como a Poti que opera no Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Norte, que permitem a programação prévia para que o sistema efetue novas tentativas 

futuras em períodos previamente estabelecidos. O que se apresenta extremamente salutar 

para evitar a paralisação da execução, dando seguimento regular à busca de bens e às 

execuções. Ainda, a plataforma permitiu a extinção do setor que era responsável apenas pelos 

pedidos de penhora na cidade de Natal. 

No âmbito dos Tribunais estaduais, a automação e a IA vêm sendo utilizada para 

etapas iniciais de reconhecimento do objeto da demanda e classificação das ações, permitindo 

a identificação e agrupamento de casos repetitivos para julgamento conjunto. Essa 

funcionalidade garante celeridade e maior estabilidade nas decisões, contribuindo com um 

maior grau de segurança jurídica. 

A plataforma Radar, operante no Tribunal de Justiça de Minas Gerais permitiu que 

280 processos repetitivos fossem julgados conjuntamente.15 

Com este mesmo propósito inicial, o Tribunal de Justiça do Paraná desenvolveu o 

robô Larry. O projeto tem por função inicial auxiliar desde o trâmite até a sugestão de 

sentenças em demandas de massa. Operando 24 horas por dia, ele acompanha todas as 

iniciais que são protocoladas no sistema Projudi, efetua classificações e, ao encontrar 

similaridade mínima de 93% entre os processos novos e uma demanda de massa paradigma, 

ele alerta que se trata de uma demanda de massa e sugere uma decisão que o próprio 

magistrado já proferiu para demandas do mesmo tipo. Ainda, esse sistema consegue analisar 

a tramitação processual e indicar, ao magistrado e servidor, possíveis erros de tramitação.16 

Neta sendo também há o sistema LEIA Precedentes, desenvolvido pela SoftPlan e 

em operação no Tribunal de Justiça do Amazonas, que identifica quais processos podem ser 

sobrestados por estarem vinculados a Temas de Precedentes dos Tribunais Superiores. 

Portanto, as demandas de massa, e aquelas vinculadas a provimentos vinculantes, 

tendem a ter sua tramitação mais célere e decisões mais estáveis.  

No âmbito das cortes superiores, desde agosto de 2018 já opera no Supremo Tribunal 

Federal a plataforma Victor, com o objetivo inicial de otimizar a análise da Repercussão 

 
14 LEITE PAULO, Rafael. In: ENASTIC JUSTIÇA 4.0. Inteligência Artificial, a Revolução do Setor Jurídico. 

Evento realizado em 22. Fev. 2019. Local: sede da DATAPREV em Brasília (DF). 
15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TJMG utiliza inteligência artificial em 

julgamento virtual. Disponível em: < https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-utiliza-inteligencia-
artificial-em-julgamento-virtual.htm > acesso em 20. Mar. 2019. 

16 LUZ, Marcos Caires. PROJETO LARRY DO TJPR. In: Webinar Inteligência Artificial na Justiça, Judiciário 
Exponencial, 25.ago.2020. 
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Geral. O robô verifica se o recurso remetido está associado a um dos temas de repercussão 

geral, que é um pré-requisito para admissão de recurso extraordinário. Levando em conta 

que atualmente há 1020 temas de Repercussão Geral na base de dados do STF e são 

analisados 80 mil processos por ano, é perceptível a excessiva lentidão da análise manual 

pelos servidores. Victor reduziu não somente o tempo de análise e classificação das ações, 

como o tempo de análise da repercussão geral, apresentando acurácia de mais de 84%,17 

agilizando, assim, o procedimento de admissibilidade e rotulação dos recursos. Ainda, a 

implementação do robô vem gerando uma economia de 3 milhões de reais por semestre em 

investimentos que não são mais necessários. 

No STJ, o primeiro sistema desenvolvido foi batizado de Sócrates. Este sistema 

objetiva promover a automação das etapas iniciais dos recursos que chegam ao Tribunal. O 

sistema identifica o objeto do recurso e demonstra possível enquadramento em temas já 

pacificados sob o rito dos recursos repetitivos. A segunda etapa do programa serve de auxílio 

à tomada de decisão, selecionando o tema, identificando automaticamente os dispositivos 

legais violados, listando casos análogos já decididos e, por fim, sugerindo uma decisão, a 

partir do enquadramento do caso nos modelos de decisões disponibilizados pelo Tribunal. 

Ficará, ao fim, a cargo do Ministro confirmar ou retificar a decisão sugerida. 

Nesse sentido, cabe deduzir que a utilização de tecnologias disruptivas no processo 

judicial permite uma maior capacidade de leitura, de classificação do processo, extração dos 

dados principais, de análise de documentos, sendo incrivelmente mais rápida que um juiz na 

resolução de processos com temas já pacificados e com pouca verificação probatória. 

Análises que, devido ao grande volume de processos, são feitas frequentemente de maneira 

superficial por assessores. Dessa maneira, a atividade cognitiva e intelectual pode centrar-se 

em ações com instrução probatória mais complexas. 

Por fim, merece menção a tendência de trazer as ODR (online dispute resolution), 

utilizadas com absoluto sucesso em plataformas e-commerce, ao Judiciário, a fim de 

promover a conciliação entre as partes litigantes. A modernização dos meios alternativos de 

resolução de disputas mediante automatização e utilização de recursos de IA constitui uma 

tendência hábil a contribuir tanto para a maior utilização destes meios alternativos e 

consequente redução da judicialização, como para angariar maior efetividade na resolução 

dos conflitos.  

 

 
17 SANTOS FILHO, Edmundo Veras. In: ENASTIC JUSTIÇA 4.0. Inteligência Artificial, a Revolução do Setor 

Jurídico. Evento realizado em 22. Fev. 2019. Local: sede da DATAPREV em Brasília (DF). 
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Considerações Finais 

Estamos diante de uma realidade irrefreável e muito bem-vinda. As novas tecnologias 

estão apontando no Judiciário brasileiro com o fito de automatizar atividades repetitivas, 

classificatórias e organizacionais, além de servir de apoio à tomada de decisão judicial, 

incrementando a produtividade, angariando eficiência e redução da morosidade processual e 

da insegurança jurídica – os grandes gargalos do Poder Judiciário nacional. 

Consoante pesquisa realizada pela FGV, até junho de 2020, já existiam 64 projetos 

de IA em 47 tribunais brasileiros, em diferentes fases de implementação.18 As funcionalidades 

são muitas e o rol está se ampliando rapidamente. Visando aperfeiçoar o sistema de justiça, 

a inserção da disrupção nos tribunais brasileiros constitui uma grande aliada no 

aprimoramento do ambiente institucional judicial brasileiro, trazendo a esperança de uma 

justiça mais célere, efetiva e capaz de transmitir maior segurança jurídica e estabilidade a 

todos os jurisdicionados.  

Um Poder Judiciário asfixiado por um acervo de 79,7 milhões de processos em 

tramitação e com um custo aproximado de 86 bilhões de reais com servidores, pode 

vislumbrar na tecnologia e na disrupção, uma esperança para tentar reverter o panorama de 

excessiva morosidade, alto custo e insegurança jurídica. 
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O direito ao esquecimento e o livre desenvolvimento da 
personalidade 

The right to be forgotten and the free development of personality 
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Evolução da Jurisprudência; 4. Considerações Finais. 
 

Resumo: O Direito à liberdade de expressão sempre fez parte dos direitos de personalidade, 
juntamente com a imagem, honra e a vida privada. Porém, com o advento da tecnologia, as 
informações pessoais começaram a ser amplamente divulgadas, principalmente pelas mídias 
de massa e, no presente momento, nas redes sociais. O Direito ao Esquecimento surge como 
uma resposta e uma limitação quando a divulgação dessas informações pessoais inviabiliza 
que o detentor dos dados tenha sua vida cotidiana de forma normal. Desde 1890, nos Estados 
Unidos da América, com a preocupação da invenção da câmera fotográfica que poderia 
invadir a privacidade do cidadão comum, inicia a ideia da privacidade, aplicado ao caso 
Malvin vs. Reid, de 1931 na Califórnia, onde aplica-se uma limitação sobre a divulgação de 
um filme que invadia a privacidade de uma família. Posteriormente, no famoso Caso Lebach 
na Alemanha, onde pela primeira vez uma corte constitucional decidiu a favor da limitação 
da liberdade de expressão e da liberdade de comunicação. Com o estabelecimento do 
princípio constitucional da autodeterminação informacional e com o advento do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados com a previsão do Direito ao Esquecimento de 
forma expressa, no art. 17.º, o Tribunal de Justiça Federal da Alemanha reconheceu que o 
Direito ao Esquecimento e a Liberdade de Expressão e Comunicação são direitos 
fundamentais, mas não absolutos, e cabe a corte que está julgando decidir no caso concreto 
qual desses direitos deve prevalecer. 
Palavras-chaves: Direito ao Esquecimento; Direitos da Personalidade; Direitos Humanos. 
  
Abstract: The right to freedom of expression has always been part of personality rights, 
along with image, honor, and private life. However, with the advent of technology, personal 
information began to be widely disseminated, mainly by mass media and, at the present time, 
on social networks. The Right to Oblivion appears as an answer and a limitation when the 
disclosure of this personal information makes it impossible for the data holder to have his 
daily life in a normal way. Since 1890, in the United States of America, with the concern of 
the invention of the photographic camera that could invade the privacy of ordinary people, 
the idea of privacy, applied to the Malvin Vs. Reid, from 1931 in California, where a limitation 
on the disclosure of a film that invades a family's privacy applies. Later in the famous Lebach 
case in Germany, where for the first time a constitutional court ruled in favor of limiting 

 
1 Doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal. Mestre em Direito da União Europeia pela 
Universidade do Minho, Portugal. Associado do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil – 
IBERC e Membro do Comitê Executivo do Laboratório de Direitos Humanos – LabDH da Universidade 
Federal de Uberlândia. joaoalexgui@hotmail.com. 
2 Discente no curso de Direito na Universidade Pitágoras – Uberlândia. anajuliasagui@gmail.com 
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freedom of expression and freedom of communication. With the establishment of the 
constitutional principle of informational self-determination and with the advent of the 
General Data Protection Regulation with the provision of the Right to Oblivion expressly, 
in art. 17, the German’s Federal Court of Justice recognized that the Right to be Forgotten 
and Freedom of Expression and Communication are fundamental rights, but not absolute, 
and it is up to the court that is judging in the specific case which of these rights should 
prevail. 
Keywords: Right to be forgotten; Personality Rights; Human rights. 
 
 

1. Introdução 

 A ideia do direito ao esquecimento tem suas origens no conceito legal francês 

e italiano, que o descreve como direito ao silêncio sobre os acontecimentos passados na vida 

que já não mais estão ocorrendo, como nos crimes em que as pessoas foram absolvidas. O 

referido direito surgiu da combinação entre a legislação e a jurisprudência, desde o final dos 

anos 1970. Nesse viés, o direito ao esquecimento é suscetível de ser visto como uma restrição 

da liberdade de expressão, na medida em que controla o que pode e o que não pode ser dito 

de modo particular, embora referentes a fatos e acontecimentos legítimos. A “versão online” 

do direito ao esquecimento trazida pela Comissão Europeia não funciona com esta ideia 

'dramática' de apagar eventos passados, mas sim com a ideia de supressão de dados que não 

são mais necessários.3 

 Em 1879, o direito pessoal foi considerado a classe principal que abrange os 

direitos que pertencem à pessoa. Nele estão incluídos o direito à vida, o direito à imunidade 

contra ataques e lesões, e o direito, igualmente com os outros, de forma semelhante, para 

controlar a própria ação. Em todos os países iluminados, a mesma classe também incluiria o 

direito ao benefício de cada reputação que o condado lhe concedeu e o gozo de todos os 

direitos civis concedidos por lei. Os direitos políticos também podem ser incluídos sob a 

mesma cabeça.4 

 Brandeis e Warren, em 1890, afirmaram que o direito de quem permaneceu 

em particular, de impedir seu retrato público, apresenta o caso mais simples para tal extensão; 

o direito de se proteger de retratos à caneta, de uma discussão pela imprensa sobre seus 

assuntos particulares, seria mais importante e de longo alcance. Se afirmações casuais e sem 

importância em uma carta, se são trabalhos manuais, por mais inartísticos e sem valor, se 

bens de todos os tipos são protegidos não apenas contra a reprodução, mas também contra 

a descrição e enumeração, quanto mais deveriam os atos e ditos de um homem em sua vida 

 
3 Bernal, P. Alexander. A Right to Delete?. European Journal of Law and Technology. Belfast, Reino Unido, v. 
2, n. 2, 2011. 
4 COOLEY. Thomas M. Página 24. 
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social e as relações domésticas devem ser protegidas de publicidade implacável. Se você não 

pode reproduzir o rosto de uma mulher fotograficamente sem seu consentimento, quanto 

menos deveria ser tolerada a reprodução de seu rosto, sua forma e suas ações, por descrições 

gráficas coloridas para se adequar a uma imaginação grosseira e depravada.5 

 Colocaram ainda que o direito à privacidade, como tal deve necessariamente 

ser limitado, já encontrou expressão no direito francês.6 Resta considerar quais são as 

limitações desse direito à privacidade e quais recursos podem ser concedidos para a aplicação 

desse direito. Seria uma tarefa difícil determinar de antemão a linha exata em que a dignidade 

e a conveniência do indivíduo devem ceder às demandas do bem-estar público ou da justiça 

privada; mas as regras mais gerais são fornecidas pelas analogias jurídicas já desenvolvidas na 

lei da calúnia e difamação e na lei da propriedade literária e artística.7 

 O direito à privacidade, para Brandeis e Warren, não proíbe a publicação de 

matéria de interesse público ou geral. Na determinação do alcance desta regra, o auxílio seria 

concedido pela analogia, no direito da difamação e da calúnia, de casos que tratam do 

privilégio qualificado de comentário e crítica sobre assuntos de interesse público e geral.  É 

claro que existem dificuldades em aplicar tal regra; mas eles são inerentes ao assunto, e 

certamente não são maiores do que aqueles que existem em muitos outros ramos da lei — 

por exemplo, naquela grande classe de casos em que a razoabilidade ou irracionalidade de 

um ato é feita a teste de responsabilidade. O desígnio da lei deve ser proteger aquelas pessoas 

com cujos assuntos a comunidade não tem preocupação legítima, de serem arrastadas para 

uma publicidade indesejável e proteger todas as pessoas, seja qual for; sua posição, de ter 

assuntos que eles possam preferir manter privados, tornados públicos contra sua vontade. É 

a invasão injustificada da privacidade individual que é repreendida e, na medida do possível, 

evitada. A distinção, entretanto, observada na declaração acima, é óbvia e fundamental. Há 

pessoas que podem razoavelmente reivindicar como direito a proteção contra a notoriedade 

que advém do fato de serem feitas vítimas de empreendimentos jornalísticos. Há outros que, 

em graus variáveis, renunciaram ao direito de viver suas vidas protegidas da observação 

pública.8 

 
5 Warren, Samuel D., Brandeis, Louis D.. Página 213 e 214. 
6 Nesse sentido cf. França. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Version en vigueur au 15 février 
2021.  
7 Warren, Samuel D.; Brandeis, Louis D.. Página 214. 
8 Warren, Samuel D.; Brandeis, Louis D.. Página 214. 
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2. Liberdade de expressão e o direito ao esquecimento   

 A Convenção Europeia de Direitos Humanos trouxe, em 1950, em seu rol de 

proteção o Direito à Liberdade de Expressão. Foi previsto que: 

1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito 
compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de 
transmitir informações ou ideias sem que possa haver ingerência de 
quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. O 
presente artigo não impede que os Estados submetam as empresas de 
radiodifusão, de cinematografia ou de televisão a um regime de 
autorização prévia. 
2. O exercício desta liberdades, porquanto implica deveres e 
responsabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, 
restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências 
necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a 
integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a 
prevenção do crime, a protecção da saúde ou da moral, a protecção da 
honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de 
informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a imparcialidade 
do poder judicial.9 
 
 

 Tanto a Convenção Americana como a Convenção Europeia contêm uma disposição 

específica em relação à liberdade de expressão, descrita nos artigos 13 e 10, respectivamente. 

Contudo, a forma em que estão redigidos os artigos diferem consideravelmente: enquanto o 

artigo 13 da Convenção Americana contém uma lista específica de exceções ao princípio 

geral estabelecido no primeiro parágrafo do artigo, a Convenção Europeia está formulada 

em termos mais genéricos.  Os artigos têm um âmbito muito diferente, sendo evidente no 

artigo 13 da Convenção Americana a proibição praticamente completa da censura prévia, 

ausente no artigo 10 do documento europeu. A Corte Interamericana de Direitos Humanos 

comparou o artigo 10 da Convenção Europeia com o artigo 13 da Convenção Americana e 

o artigo 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e concluiu que as garantias 

da liberdade de expressão contidas na Convenção Americana foram desenhadas para serem 

as mais generosas e para reduzir ao mínimo as restrições à livre circulação das ideias.10 

 O estudo da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 

revela uma visão notoriamente ampla do âmbito de garantia efetiva da liberdade de expressão 

e uma paralela conceção restritiva do âmbito de garantia efetiva do direito ao bom nome e 

 
9 Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Convenção Europeia dos Direitos do Homem: com as 
modificações introduzidas pelos Protocolos nos 11 e 14, acompanhada do Protocolo adicional e dos Protocolos 
nos 4, 6, 7, 12, 13 e 16. Roma: Conselho da Europa, 04 de novembro de 1950. 
10 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Agremiação Obrigatória de Jornalistas (artigos 13 e 29 da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos), Opinião Consultiva OC-5/85, Série A No. 5, Sentença de 13 
de novembro de 1995, pag. 50. 
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reputação. O que, aliás, de alguma forma é decalcado da própria forma como os direitos em 

apreciação se apresentam consagrados na Convenção Europeia de Direitos Humanos: 

enquanto à liberdade de expressão é dedicado todo o artigo 10.º, o direito ao bom nome e 

reputação não parece ter merecido igual tratamento, sendo aparentemente relegado para 

possível limite da liberdade de expressão, conforme se afigura resultar do n.º 2 do referido 

artigo 10.º.11 

 Já em relação à reserva da intimidade da vida privada, reconhecida no artigo 

8.º da Convenção, o TEDH denota uma maior sensibilidade quanto às suas necessidades de 

proteção, não se descobrindo neste campo uma verdadeira pré-compreensão da questão. 

Dito de outro modo, nesta sede não se parte da ideia da primazia da liberdade de expressão, 

não se afigurando por isso legítimo afirmar que a liberdade de expressão goza a priori de um 

âmbito de garantia efetiva superior ao da reserva da intimidade da vida privada. Apenas o 

balanceamento dos bens no caso concreto ditará a solução a dar à situação sub iudice. Deve 

frisar, contudo, que, quando o objeto da comunicação ou os efeitos destas incidem ou se 

repercutem na privacidade ou intimidade doutrem, o TEDH não raro convoca o artigo 8.º 

para tutela do bom nome e reputação.12  

 Na análise deste tipo de problema, o Tribunal costuma lançar mão do 

chamado teste dos três passos: legalidade, legitimidade e necessidade. O que equivale a dizer: 

que cabe apurar até que ponto a restrição à liberdade de expressão é prescrita pela lei interna 

do país; que importa aferir da existência de um fundamento material para semelhante 

restrição; e, finalmente, que se deve procurar a medida menos restritiva.13 

 A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no seu artigo 11.º 

prevê que “Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de 

opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de 

quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras. São respeitados a liberdade e o pluralismo dos 

meios de comunicação social.”14, transcrevendo o que a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem já havia previsto em 1950. 

 Porém a própria CDFUE prevê expressamente no seu Artigo 8.º a proteção 

dos dados pessoais, colocando que: 

1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal 
que lhes digam respeito. 

 
11 Sequeira, Elsa Vaz. Responsabilidade Civil e Liberdade de Expressão. Revista de Direito da Responsabilidade, 
Coimbra, Ano 3, p. 63-89, 2021. Pág. 67. 
12 Sequeira, Elsa Vaz. Páginas 67 e 68. 
13 Sequeira, Elsa Vaz. Páginas 68. 
14 Parlamento Europeu e o Conselho. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - 364/01, de 18 de 
dezembro de 2000. 
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2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento leal, para fins 
específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro 
fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de 
aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva 
rectificação. 
3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma 
autoridade independente.15 
 
 

 As evidências do passado, conforme têm sido expostas atualmente, acabam 

por promover mais um round do clássico conflito jurídico, que vem há décadas sendo 

delineado e discutido, entre liberdade de expressão e os direitos de personalidade, 

notadamente imagem e privacidade.16 

 O Supremo Tribunal de Justiça, em Portugal, considerou que “o abuso da 

liberdade da expressão cometido através da imprensa é fonte de responsabilidade civil 

extracontratual, contanto que se verifiquem os pressupostos enunciados no artigo 483.º do 

CC, sendo que, nessa ponderação, há que ter em conta o circunstancialismo em que 

decorreram os factos, bem como a qualidade dos intervenientes na qualidade dos visados» e 

que «face ao disposto no artigo 484.º do CC é, por vezes, irrelevante que o facto divulgado 

seja falso (o que não significa, contudo, que uma notícia falsa seja tratada do mesmo modo, 

em termos 

indemnizatórios, que uma notícia verdadeira), bastando a sua idoneidade para afectar o 

crédito ou o bom nome de uma pessoa singular ou colectiva”.17 

 No cenário contemporâneo, sucessivas atualizações ao longo do dia 

inscrevem e apagam em minutos manchetes e chamadas que antes os jornais imprimiam em 

um intervalo de 24 horas, caracterizando a desmaterialização das primeiras páginas on-line. Se, 

por um lado, as primeiras páginas on-line são fluidas e estão em mudança constante, os links 

que direcionam para as reportagens estampadas nas capas dos sites, por outro lado, são 

perenes: tudo está indexado e arquivado nos mecanismos de busca ou nos bancos de dados 

dos próprios veículos. Donde se conclui: o combustível para a memória social continua 

sendo produzido.18 

 
15 Parlamento Europeu e o Conselho. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia - 364/01, de 18 de 
dezembro de 2000 
16 Branco, Sérgio. Memória e esquecimento na internet (Pautas em Direito). Porto Alegre: Arquipélago 
Editorial, 2017. Edição do Kindle. Página 115. 
17 Superior Tribunal de Justiça. Proc. nº 228/07.2TNLSB.L1.S, de 29 de janeiro de 2015. 
18 Barsotti, Adriana. Memória e esquecimento no jornalismo: Do papel à desmaterialização digital. ALCEU – 
Revista de Comunicação, Cultura e Política. Rio de Janeiro: PUC-Rio, v. 20 n. 40, Edição 40, p.10-26, 2020. 
Página 19. 
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 Entretanto, tal memória no jornalismo em rede é agora mais fragmentada. 

Em acervos digitais de jornais, é possível pesquisar as primeiras páginas – muitas delas 

memoráveis – de acordo com as datas ou assuntos. No jornalismo em rede, entretanto, não 

há uma home page do dia, mas várias delas, conforme o desenrolar dos acontecimentos. 

Nenhuma delas, no entanto, é arquivada.19 

 É indiscutível que todos nós somos titulares de ambos os direitos. Podemos 

afirmar que cada um de nós tem um direito subjetivo a se expressar, assim como um direito 

subjetivo à proteção de nossa imagem, honra, privacidade, intimidade. Todavia, quando em 

choque — quando um indivíduo exerce seu direito subjetivo de se expressar em contraponto 

ao direito subjetivo de outro proteger sua privacidade — qual deles deve subsistir? O que até 

os anos 1960 ou 1970 seria possível depois de um deslize qualquer, de maior ou menor 

gravidade, já não é mais uma possibilidade no mundo contemporâneo.20 

 

3. Evolução da jurisprudência 

 Um dos primeiros casos em que se pode perceber traços do direito ao 

esquecimento é o Melvin vs. Reid. Em 1919, Gabrielle Darley, prostituta, é acusada e 

absolvida da prática de homicídio. Ela refaz sua vida, abandona a prostituição, casa-se com 

Melvin e tem filhos. Nessa nova fase as pessoas do seu círculo social desconhecem o seu 

passado, mas, em 1925, Doroty Davenport Reid produziu o filme Red Kimono, que retratava 

com precisão a vida pregressa de Gabrielle, inclusive identificando-a com seu nome 

verdadeiro. Em razão disso, Melvin buscou a reparação pela violação à vida privada de sua 

esposa e de sua família e, em 1931, o Tribunal de Apelação da Califórnia julgou procedente 

o pedido ao argumento de que uma pessoa que vive uma vida de retidão, independentemente 

de seu passado, tem o direito à felicidade, no qual se inclui estar livre de desnecessários 

ataques a seu caráter, posição social ou reputação.21 

 Segundo a Corte de Apelação da Califórnia, em sua decisão, o uso do nome 

verdadeiro da recorrente em conexão com os incidentes de sua vida anterior na trama e nos 

anúncios foi desnecessário, indelicado, um desrespeito deliberado e arbitrário daquela 

caridade que deveria nos atuar em nossas relações sociais e que deveria nos impedir de manter 

 
19 Barsotti, Adriana. Página 19 
20 Branco, Sérgio. Páginas 115 e 117. 
21 Carmona, Paulo Afonso Cavichioli; Carmona, Flávia Nunes de Carvalho Cavichioli. A aplicação do direito 
ao esquecimento aos agentes delitivos: uma análise acerca da ponderação entre o direito à imagem e as 
liberdades de expressão e de informação. Rev. Bras. Polít. Pública. Brasília, v. 7, n.º 3, 2017, p. 436-452. Página 
440. 
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desnecessariamente outra pessoa até o desprezo e ao desprezo dos membros justos da 

sociedade.22 

Um dos principais objetivos da sociedade, tal como está agora constituída, e da 

administração de nosso sistema penal, é a reabilitação dos caídos e a reforma do criminoso. 

Segundo essas teorias da sociologia, nosso objetivo é erguer e sustentar o infeliz, em vez de 

derrubá-lo. Onde uma pessoa se reabilitou por seus próprios esforços, nós, como membros 

da sociedade que pensam corretamente, devemos permitir que ela continue no caminho da 

retidão em vez de jogá-la de volta em uma vida de vergonha ou crime. Até mesmo o ladrão 

na cruz teve permissão para se arrepender durante as horas de sua agonia final.23 

O Direito ao Esquecimento surge como uma forma de resposta também à Liberdade 

de Expressão, em sua forma negativa. Ao invadir a privacidade, ou mesmo, ao impedir o 

livre desenvolvimento da personalidade humana, poderá o ofendido, quando não existe um 

interesse coletivo comprovado no fato, de solicitar que a postagem que se refere ao ofendido 

seja apagada e esquecida. Todavia, ao entender que ambos são direitos fundamentais, porém 

não absolutos, deverá a corte do juízo decidir para que lado a justiça irá pender. 

O famoso caso Lebach, que leva o nome do lugarejo localizado na República Federal 

da Alemanha, onde, em 1969, ocorreu um latrocínio que chamou muita atenção da opinião 

pública, tendo ampla cobertura da imprensa e da televisão. Atenta a repercussão do caso a 

ZDF (Zweites Deustsches Fernsehen - segundo canal alemão) produziu um documentário, 

o qual retrataria o crime mediante dramatização por atores, e seriam apresentados fotos e 

nomes reais de todos os condenados, inclusive as possíveis ligações homossexuais que 

existiam entre eles. O documentário seria apresentado em uma noite de sexta-feira, dias antes 

do terceiro condenado deixar a prisão após o cumprimento da pena.24 

Com efeito, o Bundesverfassungsgericht, ao julgar o caso Lebach, destacou que na colisão 

entre a liberdade de radiodifusão e da apresentação da imagem do réu, reforçada como 

garantia constitucional de proteção à personalidade, deve-se partir do pressuposto que ambos 

os valores constitucionais são essenciais à ordem democrática livre, de modo que nenhum 

deles pode pretender prevalência absoluta. Também, se possível, os valores devem ser 

harmonizados. Se isso não ocorrer, a decisão deverá considerar a configuração típica e as 

circunstâncias especiais do caso particular para definir qual dos dois interesses deve ser 

 
22 Court of Appeal of California, Fourth District. Melvin v. Reid, 112 Cal.App. 285, de 28 de Fevereiro de 1931. 
Página 291. 
23 Court of Appeal of California, Fourth District. Página 292 
24 Carmona, Paulo Afonso Cavichioli; Carmona, Flávia Nunes de Carvalho Cavichioli. Página 440. 
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preterido. Ressaltou, ainda, que "ambos os valores constitucionais devem ser vistos, em sua 

relação com a dignidade humana como centro do sistema axiológico da Constituição".25 

A recente decisão do Tribunal de Justiça Federal da Alemanha, Bundesgerichtshof 

(BGH), de 27 de julho de 2020, que colocou que o direito ao apagamento e, por conseguinte, 

o direito à desindexação, não é absoluto. Para a Corte, o Art. 17, parágrafo 1, do RGPD não 

se aplica como um todo se o processamento de dados for necessário para o exercício do 

direito à liberdade de expressão. Esta circunstância é a expressão de que o direito à proteção 

de dados pessoais não é um direito irrestrito. Como afirma o quarto considerando do RGPD, 

no que diz respeito à sua função social e mantendo o princípio da proporcionalidade contra 

outros direitos fundamentais, devem ser ponderados e, esta ponderação dos direitos 

fundamentais, é baseada em todas as circunstâncias relevantes do caso individual. Deve-se 

também, levar em consideração, a gravidade da interferência com os direitos fundamentais 

da pessoa em causa.26 

Neste contexto, o peso dos interesses econômicos do gerente do mecanismo de 

pesquisa por si só geralmente não é suficientemente pesado para limitar os direitos das 

pessoas afetadas. Em contrapartida, tem maior peso o interesse do público pela informação 

e, sobretudo, os direitos fundamentais de terceiros a aqui incluídos. Portanto, não há 

presunção de prioridade da proteção dos direitos pessoais, mas os direitos fundamentais 

opostos devem ser avaliados em pé de igualdade.27 

Ou seja, o Bundesgerichtshof, mesmo que no processo tenha negado o direito à 

desindexação ao autor, colocando como princípio o interesse geral e a não possibilidade de 

desvincular os acontecimentos ao autor, a Corte foi bem clara em colocar a existência do 

direito ao esquecimento como um direito fundamental e que deve ser julgado em cada caso 

particular, ao confronto de dois ou mais direitos fundamentais. 

 

4. Considerações finais 

 A Liberdade de Expressão é um direito fundamental e faz parte dos direitos 

de personalidade que cada um possui. Porém, enquanto temos a parte positiva da pessoa 

poder expressar o que ela deseja e ter a liberdade de comunicação, também existe a parte 

negativa de não poder invadir a privacidade e não permitir que terceiros possam desenvolver 

livremente a sua personalidade. 

 
25 Carmona, Paulo Afonso Cavichioli; Carmona, Flávia Nunes de Carvalho Cavichioli. Página 447. 
26 Bundesgerichtshof. VI ZR 405/18, Verkündet am: 27. Juli 2020, OLG Frankfurt am Main.  
27 Bundesgerichtshof. VI ZR 405/18, Verkündet am: 27. Juli 2020, OLG Frankfurt am Main. 
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 O Direito ao Esquecimento surge, desde 1890, no direito a estar só, como 

uma resposta para essa invasão, quando informações da vida privada de uma pessoa é 

divulgada de forma que não permite mais o livre desenvolvimento da personalidade e a vida 

privada de uma pessoa. 

 Com o advento da tecnologia, o embate jurídico entre esses dois direitos se 

ampliou, fazendo com que a discussão fosse aos tribunais até nos dias atuais. O que deve-se 

entender é que ambos os direitos são fundamentais, porém não absolutos. A previsão do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados, no art. 17.º, complementa o direito ao 

apagamento previsto desde a Diretiva 95/46/Ce. 

 Ambos sendo direito fundamental, caberá a corte julgadora decidir pontos 

relevantes, como o interesse coletivo sobre o tema, a licitude da publicação e se o direito à 

comunicação e à liberdade de expressão sobre o tema é de interesse coletivo e sobressai sobre 

o direito à imagem, honra e a vida privada, ou seja, a Corte deve definir no caso concreto se 

deve ser aplicado o esquecimento ou não no caso concreto. 
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Desafios para a educação jurídica brasileira: a experiência do 
ensino remoto emergencial e reflexões sobre educação a 

distância 

Challenges for legal education in Brazil: the emergency remote teaching experience and reflections on distance 
learning 
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Sumário: Resumo. Introdução. 1 Ensino Remoto Emergencial e Educação a Distância. 2 
Os desafios do Ensino Remoto Emergencial no Direito. 3 Situação atual dos pedidos de 
autorização da EAD em Direito no Brasil. Considerações Finais. Referências. 

 
Resumo: Com a pandemia de Covid-19, a educação foi impactada pela suspensão das aulas 
presenciais. Recursos tecnológicos, tais como programas de videoconferência e ambiente 
virtual de aprendizagem, possibilitaram a manutenção das atividades educativas de forma 
remota. Essa adaptação da educação presencial para o ambiente virtual se convencionou 
chamar de Ensino Remoto Emergencial (ERE). Os cursos de Direito no Brasil também 
foram impactados pelo ERE, ao mesmo tempo em que ressurgiu, no cenário nacional, a 
discussão sobre a autorização para funcionamento de cursos jurídicos de graduação na 
modalidade Ensino a Distância (EAD).  O presente artigo busca discutir em que medida a 
experiência do ERE, durante o período da pandemia, é suficiente para justificar a pertinência 
da abertura de cursos de graduação à distância em Direito no Brasil. Para realização da 
pesquisa que fundamenta esse artigo, utiliza-se o levantamento bibliográfico em bases 
eletrônicas de dados. Conclui-se que a viabilidade do ERE no Direito não é suficiente para 
justificar a criação de cursos de graduação em Direito EAD, uma vez que possuem 
propósitos distintos. A justificativa para tal deve ser de ordem educacional, com base em 
políticas públicas que levem em consideração, entre outros aspectos, a aptidão de um curso 
em assegurar aos egressos uma efetiva inclusão no mercado profissional.  
Palavras-chave: educação jurídica; ensino jurídico; ensino remoto de emergência; educação 
a distância; pandemia. 
 
Abstract: The interruption of face-to-face classes due to the Covid-19 pandemic has affected 
education worldwide. Technology resources made it possible for instruction to continue 
remotely, and this temporary shift from in-person education to online education is 
commonly being called Emergency Remote Teaching (ERT). Law schools in Brazil have also 
been affected by ERT, which revived the discussion of whether undergraduate legal 
education could be offered in a distance learning modality. This article aims to discuss to 
what extent the employment of ERT during the pandemic offers sufficient foundation for 
the establishment of distance learning undergraduate law schools in Brazil. The research 
methodology used in this article is based on literature review of works available in online 
databases. The conclusion is that the viability of ERT in undergraduate law schools does not 
offer a sufficient foundation for the establishment of  distance learning undergraduate law 

 
1 Professora da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brasil), Doutora 
em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: livia.pithan@pucrs.br  
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schools, since distance learning and ERT are based on different online learning modalities. 
The establishment of  such modality of  undergraduate law schools should be related to 
educational matters based on public policies that take into consideration, among other things, 
the aptness of  an undergraduate degree to ensure its egressed students to effectively get into 
the job market. 
Palavras-chave: legal education; legal teaching; emergency remote teaching; online learning; 
pandemic  

 

Introdução 

Durante o ano de 2020, a humanidade se deparou com o surgimento de fenômenos 

sociais inesperados decorrentes da disseminação mundial de uma nova doença infecciosa, a 

Covid-19, identificada originalmente na China, ainda no final de 2019, espalhando-se 

rapidamente por diferentes continentes e matando mais de 2 milhões de pessoas no mundo 

até o fevereiro de 2021.2 

Como o Sars-Cov-2 – conhecido como novo coronavírus –, causador da Covid-19, 

se espalha principalmente por meio de gotículas de saliva ou secreções nasais, o 

comportamento para prevenir seu contágio envolve o uso de máscaras, a higienização 

constante das mãos e o distanciamento social; ou seja, a diminuição do contato físico com 

outras pessoas.3  

Os governos de grande parte dos países afetados pela pandemia, através de políticas 

públicas de saúde, adotaram medidas extremas de distanciamento social, chamadas 

“quarentenas”, buscando impedir a propagação da doença4. Como consequência, instituições 

de ensino de todos os níveis tiveram suas aulas presenciais suspensas. Conforme a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 

2020, cerca de 1,5 bilhão de estudantes (da educação infantil até pós-graduação) em 165 

países foram afetados por conta da pandemia.5 Para manter as atividades educativas, com a 

suspensão das aulas presenciais, os professores adotaram vários recursos da tecnologia de 

 
2 Até o dia 12 de fevereiro de 2021, a doença havia infectado 107.423.526 pessoas e causado a morte de 
2.360.280 de pessoas. No Brasil, mais de 9 milhões de infectados e mais de 200 mil mortes. ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE. Organização Pan-Americana da Saúde. Folha informativa Covid-19: escritório da 
OPAS e da OMS no Brasil. Disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19 Acesso em: 16/2/2021 
3 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Coronavirus disease (Covid-19). 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-
detail/coronavirus-disease-covid-19 Acesso em: 15/2/2021. 
4 Conforme Marques et al., “A quarentena é imposta tanto aos enfermos quanto aos ‘sãos’ e assintomáticos, 
medida extrema de isolamento forçado para impedir a propagação de uma doença. A prática do isolamento 
com o intuito de afastar doentes de alguns tipos era observada entre povos desde a antiguidade, sendo 
mencionada nos escritos hipocráticos.” MARQUES, Rita de Cássia et al. A pandemia de Covid-19: 
interseções e desafios para a História da Saúde e do tempo presente. FIOCRUZ. Disponível em: 
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/a-pandemia-de-covid-19_intersecoes-e-
desafios-para-a-historia-da-saude-e-do-tempo-presente.pdf Acesso em: 15/2/2021. 
5 UNESCO. #AprendizagemNuncaPara. Disponível em:  
https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition Acesso em: 5/2/2021. 
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informação e comunicação para a realização das aulas remotas, tais como os softwares de 

videoconferência. 

 

         Os cursos de Direito do Brasil não ficaram alheios a esse fenômeno mundial e tiveram 

que se deparar com a experiência dos estudos domiciliares na graduação. O presente artigo 

busca discutir em que medida a experiência do Ensino Remoto Emergencial (ERE), realizado 

durante o período da pandemia, é suficiente para justificar a pertinência da abertura de cursos 

de graduação em Direito na modalidade EAD no Brasil.  

Inicialmente, (1) descrevemos o fenômeno do ERE e o comparamos com a 

modalidade EAD. Posteriormente, (2) abordamos os desafios do ERE observados 

especialmente na área do Direito, notadamente no aspecto metodológico. Finalmente, (3) 

apresentamos a atual situação dos pedidos de autorização de cursos de graduação em Direito 

na modalidade EAD no país para ser possível tecer algumas considerações finais, ainda que 

provisórias. 

 

1 Ensino Remoto Emergencial e Educação a Distância 
 

A adaptação da educação originalmente presencial para o ambiente virtual durante o 

período da pandemia de Covid-19 foi denominada de Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

entre os acadêmicos6, atribuindo-se a Hodges o uso pioneiro da expressão.7 As aulas no ERE 

ocorrem num tempo síncrono com videoaula por sistema de webconferência além de 

atividades no espaço de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) de forma assíncrona.8 

No Brasil, o ERE foi regulamentado pelo Ministério da Educação em 17 de março 

de 2020, que autorizou, em caráter excepcional, a substituição das aulas presenciais por aulas 

à distância, por meios digitais, durante o período pandêmico.9    

 
6 SOUZA, Gustavo Henrique Silva de. et al. Brazilian students’expectations regarding distance learning and 
remote classes during the COVID-19 pandemic. Educational Sciences: Theory & Practice, V.20, n.4, 
October 2020, p.65-80 
7 Hodges et al usam a expressão “emergency remote teaching” ao invés de “education”. Assim é que, 
no presente artigo, usaremos a expressão original “ensino remoto de emergência” ao invés de 
“educação remota de emergência”. Veja-se a publicação original em: HODGES, Charles et al. The 
Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Educause Review, March 
27, 2020. Disponível em: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-
emergency-remote-teaching-and-online-learning Acesso em: 5/2/2021 
8 BEHAR, Patricia Alejandra. O ensino remoto emergencial e a educação a distância. 6/7/ 2020. 
Disponível em: https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-o-ensino-remoto-emergencial-e-a-educacao-a-
distancia/ Acesso em: 5/2/2021 
9 A substituição das aulas presenciais por remotas ficou vedada apenas aos cursos de Medicina bem como às 
práticas profissionais de estágios e de laboratórios dos demais cursos. BRASIL. Ministério da Educação. 
Portaria n. 343 de 17 de março de 2020. Diário Oficial da União, 18/3/2020. 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376 Acesso em? 
14/2/2021. 
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As aulas síncronas foram usadas na tentativa de se aproximar à experiência dos 

encontros físicos10. Por acontecerem nos dias e horários em que ocorreriam as aulas 

presenciais, as aulas online tiveram o benefício de aumentar a sensação de proximidade e 

presença social dentro das turmas, na medida em que todos participam e interagem ao 

mesmo tempo.11  

As experiências de ensino e aprendizagem online bem planejadas, por meio do 

chamado EAD, são significativamente diferentes dos cursos oferecidos online em resposta a 

uma crise como a pandemia.12 A EAD possui “uma concepção didático-pedagógica 

própria[...] e design adequado”13 além de uma regulação específica.14Algumas características da 

EAD não estiveram presentes no ERE, tais como: o planejamento prévio das atividades 

síncronas e assíncronas previstas para médio e longo prazo, participação de profissionais de 

apoio ao professor, preparação de produtos com qualidade pedagógica e estética.15  

Os professores do ERE, diferentemente da EAD, buscaram uma adaptação 

emergencial para uma situação incerta, na medida em que não se poderia sequer prever o 

tempo de duração da quarentena16.  

  

2 Os desafios do Ensino Remoto Emergencial no Direito  

Professores universitários de diferentes áreas publicaram reflexões a partir das suas 

experiências na docência ao longo de 2020. Feferbaum e Klafke (2020), por exemplo, 

 
10 A experiência de aulas síncronas não pode ser sentida por todos os estudantes devido a desigualdade de 
acesso aos recursos tecnológicos para o ensino remoto emergencial. Cf.: ARRUDA, Elcídio Pimenta. Educação 
remota emergencial: elementos para políticas públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. 
EmRede: Revista de Educação a Distância, v.7, n.1, p.257-275, 2020. 
11 WEST, Richard. Unbounded by time: understanding how asynchronous vídeo can be critical to learning 
success. Educause Review, February 3, 2021. Disponível em: 
https://er.educause.edu/blogs/2021/2/unbounded-by-time-understanding-how-asynchronous-video-can-be-
critical-to-learning-success Acesso em: 7/2/2021. 
12 HODGES, Charles et al. The difference between emergency remote teaching and online learning. 
Educause Review, March 27, 2020. Disponível em: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-
difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning Acesso em: 5/2/2021 
13 BEHAR, Patricia Alejandra. O ensino remoto emergencial e a educação a distância. Criado em 6 de 
julho de 2020. Disponível em: https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-o-ensino-remoto-emergencial-
e-a-educacao-a-distancia/ Acesso em: 5/2/2021 
14 BRASIL. Decreto n. 9.057/2017. “Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos.”  
15 ARRUDA, Elcídio Pimenta. Educação remota emergencial: elementos para políticas públicas na educação 
brasileira em tempos de Covid-19. EmRede: Revista de Educação a Distância, v.7, n.1, p.257-275, 2020. 
Grifos nossos. 
16 FEFERBAUM, Marina; KLAFKE, Guilherme. Ensino jurídico na quarentena: parte I. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-mai-20/feferbaum-klafke-ensino-juridico-quarentena-parte 
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afirmam que no meio jurídico ainda há indiferença e resistência ao ensino à distância17, 

motivo pelo qual, quando começou a pandemia, “a maioria das instituições não estava 

preparada para transformar o tradicional ensino jurídico presencial em EaD”. Os autores 

apontam que muitos professores perceberam que não se tratava “de uma mera reprodução 

do ensino presencial em plataformas virtuais,”18 embora a primeira reação tenha sido 

“transplantar o ensino presencial para um formato virtual.”19 

Jacintho Arruda Câmara (2020) observa que as aulas expositivas podem 

perfeitamente ser substituídas pela educação a distância. Segundo o autor, as aulas 

presenciais, no futuro pós-pandemia, deverão assumir outro perfil: “É preciso valorizar a 

energia, o tempo e os recursos dispendidos na realização de cada encontro. Esses momentos 

devem ter os alunos como protagonistas”.20 

Devemos lembrar que as salas de aula dos cursos de Direito no Brasil, em regra, 

reproduzem um modelo bastante tradicional “é marcado pela produção de um conhecimento 

descritivo e sistemático dos institutos e normas jurídicas codificadas, ancorada no 

protagonismo docente e sustentada em aulas excessivamente expositivas”21. Assim, algumas 

experiências no ERE que permitiram o protagonismo discente e aulas participativas são 

exemplos bem-vindos para uma transformação positiva da educação jurídica pós-pandemia.22  

No meio jurídico nacional, deve-se reconhecer a contribuição da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), por meio das comissões seccionais de Educação Jurídica, ao 

promover eventos online e publicações sobre o tema. Em um desses eventos, chegou-se a 

afirmar que “a educação jurídica passa por uma crise de identidade e qualidade sem 

precedentes”.23 Talvez essa afirmação pareça exagerada, mas imagina-se que o ERE poderá 

 
17 Esses autores usam a expressão “ensino à distância” em sentido amplo, para designar todo o tipo de ensino 
não presencial mediado pela tecnologia, não fazendo distinção terminológica entre a EAD e o ERE.  
18 FEFERBAUM, Marina; KLAFKE, Guilherme. Ensino jurídico na quarentena: parte I. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-mai-20/feferbaum-klafke-ensino-juridico-quarentena-parte 
19 FEFERBAUM, Marina; KLAFKE, Guilherme. Ensino jurídico na quarentena (II): o que vivemos e 
aprendemos até aqui. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-mai-29/feferbaum-klafke-ensino-juridico-quarentena-parte-ii 
20 CÂMARA, Jacintho Arruda. O que o ensino jurídico à distância trouxe de bom. 07/07/2020. 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-que-o-ensino-juridico-a-distancia-trouxe-de-
bom-07072020  Acesso em: 10/2/2021. 
21 FARIA, Adriana Ancona de. Reflexões sobre a educação jurídica: desafios ao ensino e à pesquisa. Revista 
sobre Enseñanza del Derecho, año 12, n.24, 2014, p.37-58, Buenos Aires, Argentina. (Grifos nossos) 
22 O relato docente de práticas pedagógicas adaptativas, usando metodologias ativas durante as aulas de Direito 
na pandemia, podem ser encontradas em vídeo produzido pela Escola de Direito da FGV. Disponível em: 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Canal no Youtube. Ensino jurídico participativo online: o que 
aprendemos e o que está por vir: lançamento do guia de recomendações para o 2º semestre da FGV Direito 
SP. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7fVEn3LOIBU Acesso e;: 10/2/2021. 
23 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Conselho Seccional do Paraná. 
http://site.oabpg.org.br/comissoes-vao-debater-educacao-juridica-pos-pandemia/ Acesso em: 14/2/2021. A 
OAB-Paraná realizou evento online chamado “Educação Jurídica Pós-Pandemia”, cuja gravação está 
integralmente disponível no Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zXJBaOItn8E  
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questionar docentes e demais profissionais da Educação e do Direito sobre a postura 

tradicional de resistência às mudanças, muito comum no meio jurídico .24 

 

3 A situação atual da EAD na graduação em Direito no Brasil 

Os pedidos das instituições de ensino para criação, reconhecimento ou 

credenciamento de um curso de graduação em Direito são objeto de avaliação e parecer 

prévio da OAB, pois este órgão tem competência legal para esta tarefa como forma de 

colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos.25 Porém, dirigentes da OAB têm 

manifestado sua preocupação com a conduta do MEC, que costuma autorizar a abertura de 

cursos ignorando seus pareceres. Nesse sentido, representantes do órgão chegaram, a afirmar 

que o MEC estaria patrocinando “estelionato educacional” ao autorizar cursos de Direito 

sem qualificação.26  O fato é que até aquele momento, falava-se apenas da proliferação de 

cursos presenciais. 

Atualmente, não há autorização no Brasil para funcionamento de cursos de 

graduação de Direito em EAD,27 embora se tenha notícias que, desde o ano de 2009, há 

pedidos de autorização perante o MEC por parte de diversas instituições de ensino superior. 

Somente no ano de 2019, porém, é que se noticiou a movimentação de tais pedidos que, até 

então, estavam paralisados.28  

 
24 As escolas de Direito norte-americanas, assim como as brasileiras, são “tipicamente tradicionais e resistentes 
a mudanças”, mas admiravelmente “se adaptaram com rara urgência à pandemia do novo coronavírus”.  
CURIS, Gabriel. The impact of the coronavírus on legal education. 24/8/2020. 
https://www.usnews.com/education/blogs/law-admissions-lowdown/articles/the-impact-of-the-
coronavirus-on-legal-education Acesso em: 10/2/2021. 
25 BRASIL. Lei n. 8.906/1994. Estatuto da Advocacia e da OAB. Conforme o Art.54, XV, é competência do 
Conselho Federal da OAB “colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, e opinar, previamente, nos 
pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento desses 
cursos.” A manifestação da OAB sobre os pedidos deve levar em conta vários aspectos, dentre eles “a 
necessidade social da criação do curso”. Os aspectos que devem ser considerados pela OAB para emitir sua 
opinião estão disciplinados no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, nas alíneas do Art.83. 
26 SOARES, Ingrid. OAB se pronuncia após críticas de Bolsonaro ao Exame da Ordem. Correio Braziliense, 
25/11/2018. Disponível em:  
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/11/25/interna_politica,721458/oab-se-
pronuncia-apos-criticas-de-bolsonaro-ao-exame-da-ordem.shtml Acesso em: 17/2/2021. 
27 Embora o curso de Direito integralmente em EAD não esteja autorizado, desde 2019 o MEC permite que 
os cursos presenciais ofereçam até 40% de sua carga horária em disciplinas a distância. A Portaria n. 2.117 de 
6 de dezembro de 2019 (MEC) assim dispõe: “As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na 
modalidade de EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, até o limite 
de 40% da carga horária total do curso.” BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n. 2.117 de 6 de 
dezembro de 2019. Diário Oficial da União. Publicado em 11/12/2019. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913 Acesso em: 
14/2/2021 
28 As informações estão na petição inicial de autoria da OAB, no seguinte processo judicial tramitando em 
primeira instância na Justiça Federal: BRASIL. Justiça Federal. 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do 
Distrito Federal. Processo n. 1034657-04.2019.4.01.3400. Autor: Ordem dos Advogados do Brasil. Réu: União.  
Juíza Solange Salgado da Silva. 28/02/2020 
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Diante disso, a OAB reagiu e ingressou com uma ação judicial pedindo que o MEC 

se abstivesse de credenciar as instituições e de autorizar a abertura de cursos de graduação 

em Direito em EAD por conta de inexistência de previsão legal.29 Pediu, ainda, que fosse 

deferida liminar para determinar ao MEC que paralisasse os pedidos de credenciamento de 

tais cursos, até o julgamento de mérito da ação.  

Na petição inicial, a OAB descreve a situação de expansão do ensino jurídico de 

graduação e o baixo desempenho estudantil, verificados pelas notas do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE)30 e pelos índices elevados de reprovação no Exame 

de Ordem31 (em média 80%) e  afirma que a oferta de vagas  nos cursos é maior do que a 

demanda por profissionais do Direito.32 

Os principais fundamentos jurídicos mencionados pela OAB na petição inicial são o 

suposto “afrouxamento das regras e do controle público” em relação aos cursos a distância; 

o princípio da “garantia de padrão de qualidade no ensino”, previsto no Art. 206, VII da 

Constituição Federal de 1988; a “incompatibilidade com as diretrizes curriculares” e a 

“ausência de regulamentação específica” sobre EAD na graduação de Direito”. 

Embora a ação ainda esteja tramitando, a decisão judicial que indeferiu o pedido da 

medida cautelar apresenta indícios de uma futura sentença desfavorável à OAB. A juíza 

fundamentou sua decisão no pedido de liminar com base, principalmente, no direito à 

educação. Segundo a magistrada, o direito à educação “é um dos direitos sociais que o Estado 

deve priorizar em suas políticas públicas” 33. Ela alega que os cursos de graduação em EAD 

 
29 BRASIL. Justiça Federal. 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Processo n. 1034657-
04.2019.4.01.3400. Autor: Ordem dos Advogados do Brasil. Réu: União.  Juíza Solange Salgado da Silva. 
28/02/2020 
30 “O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos concluintes dos cursos 
de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o 
desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e 
profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.” BRASIL. 
Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade 
Acesso em: 18/2/2021. 
31 O Exame de Ordem, mais conhecido como “Prova da OAB”, é composto por uma prova objetiva de 
legislação e por uma prova prático-profissional, ambas de caráter obrigatório e eliminatório. A aprovação no 
Exame é um requisito legal para exercer a advocacia no Brasil. Para advogar no país é necessário inscrição 
perante o órgão de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ver: BRASIL. Lei n. 8.906/1994. Estatuto da 
Advocacia e da OAB. Disponível em: https://www.oab.org.br/arquivos/pdf/legislacaooab/estatuto.pdf 
Acesso em: 17/2/2021 
32 No ano de 2019, o Brasil contava com 1,2 milhão de advogados inscritos na OAB e 1.682 cursos de Direito. 
Informação extraída da petição inicial de: BRASIL. Justiça Federal. 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do 
Distrito Federal. Processo n. 1034657-04.2019.4.01.3400. Autor: Ordem dos Advogados do Brasil. Réu: União.  
Juíza Solange Salgado da Silva. 28/02/2020 
33 BRASIL. Justiça Federal. 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Processo n. 1034657-
04.2019.4.01.3400. Autor: Ordem dos Advogados do Brasil. Réu: União. Juíza Solange Salgado da Silva. 
28/02/2020 
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proporciona um maior acesso à educação nas universidades por cobrar mensalidades mais 

baixas.  

Sem dúvida, a oferta de cursos de graduação em EAD amplia a efetivação do direito 

fundamental à educação.34 Porém, deve-se ter em conta que “o direito à educação não 

compreende apenas [...] um direito de acesso à educação [...], mas sim, contempla um direito 

(e correspondente dever) a uma educação com qualidade, que assegure uma formação 

suficiente para uma inserção eficaz e produtiva na vida profissional [...].”35  

 

Considerações Finais 

O Ensino Remoto Emergencial foi uma solução temporária para manutenção das 

atividades educativas a partir da adaptação de aulas presenciais para o ambiente virtual e seu. 

legado ainda não pode ser inteiramente mensurado, na medida em que o retorno às aulas 

presenciais ainda não ocorreu. 

A viabilidade do ERE no Direito não é suficiente para justificar a criação de cursos 

de graduação de Direito em EAD, uma vez que possuem concepções e propósitos distintos. 

O Direito não pode ficar alheio à tecnologia, mas a justificativa para a criação de tais cursos 

não pode ser mera possibilidade técnica ou de mensalidades mais atrativas. A justificativa 

deve ser de ordem educacional, com base em políticas públicas que levem em consideração, 

entre outros aspectos, a aptidão de um curso assegurar aos egressos uma formação jurídica 

sólida e humanística, bem como a efetiva inclusão no mercado profissional.  

Na medida em que muitos egressos de cursos jurídicos têm uma formação deficiente 

e não conseguem inserir-se profissionalmente, seja por falta de aprovação no Exame de 

Ordem, seja pelo esgotamento do mercado de trabalho jurídico, parece-nos conveniente 

questionar até que ponto o mero aumento das vagas em cursos de Direito asseguraria a 

qualidade da formação jurídica e atenderia a premissa do pleno direito à educação como 

garantia fundamental.  
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Sumário: 1. Os Direitos Humanos segundo a ONU, na União Europeia e no Brasil.; 2. Os 
refugiados; 3. Direito internacional dos direitos humanos e dos refugiados; 4. Refugiados 
durante a pandemia covid-19; Considerações Finais. 

Resumo: O direito de refúgio está diretamente ligado aos Direitos Humanos (ONU) e cabe 
a cada país signatário do respectivo tratado internacional cumprir que em situações de refúgio 
a recepção de pessoas aconteça da melhor maneira possível. Com o surgimento da pandemia, 
os países tiveram as suas fronteiras fechadas como forma de contenção da propagação do 
vírus Sars Cov 2. Com isso, a dificuldade que os refugiados encontrarem países que os 
abrigassem aumentou. No entanto, conforme aqui se demonstra a Agência da ONU para 
refugiados (ACNUR) instruiu os países a respeitarem os padrões internacionais de Direitos 
Humanos e a proteção aos refugiados. No entanto neste artigo, defende-se que mesmo que 
haja a restrição à entrada de pessoas nos territórios nacionais, os países devem ou pelo menos 
deveriam continuar com suas fronteiras abertas para o acolhimento de refugiados, uma vez 
que esses se encontram em situação de especial vulnerabilidade, protegida pelo direito 
internacional. Com base crítica, na análise metodológica de direito comparado do direito 
internacional sobre Direitos Humanos com respaldo na União Europeia e no Brasil, 
procurámos reflectir sobre a problemática dos refugiados, quanto ao seu acolhimento e às 
restrições que lhe foram impostas, nestes países durante este período da pandemia. 

Palavras-chave: direitos humanos; refugiados; pandemia. 

 
 

Abstract: The right to refuge is directly linked to Human Rights (UN) and it is up to each 
country signatory to this International Treaty to comply that in situations of refuge the 
reception of these people takes place in the best possible way 
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With the emergence of the pandemic due to Sars Cov 2, countries had their borders closed 
in order to contain the spread of this virus. As a result, the refugee’s difficulty in finding 
countries to shelter increased. However like showed here the UN Refugee Agency (UNHCR) 
has instructed countries to respect International Human Rights and refugee protection 
standards. So this article defends, that even if there is a restriction on the entry of people into 
national territories, countries should continue to have their borders open to receive refugees, 
since they are in a situation of special vulnerability, protected by international law. Based on 
a critical compared law methodological approach of International Law on Human Rights 
with compliance in European Union and Brazil, we try to raise questions about the refugee 
problem concerning the receipt and restrictions that has been imposed in these countries 
during the pandemic period. 

Keywords: human rights; refugees; pandemic. 

 

1. Os Direitos Humanos segundo a ONU, na União Europeia e no Brasil 

O que são Direitos Humanos? Pelo menos para nós e para a escola de Salamanca: 

Direitos Humanos são aqueles direitos (dos humanos) que estão previstos e plasmados nos 

Tratados Internacionais, nomeadamente nos Tratados Internacionais da Organização das 

Nações Unidas (ONU), tendo como finalidade resguardar a pessoa humana de atos e 

intervenções do Estado ou até mesmo de outras pessoas. Assim, os direitos positivados 

nesses tratados, obrigam os Estados a realizar performaces que assegurem a todas as pessoas 

humanas existência digna, ainda que sejam de forma mínima. Nas palavras de Hannah Arendt 

(tradução nossa): 

                    Os direitos humanos pressupõem a cidadania não apenas como 
um fato e um meio, mas sim como um princípio, pois a privação da cidadania 
afeta substantivamente a condição humana, uma vez que o ser humano privado 
de suas qualidades – o seu estatuto político – vê-se privado de sua substância, vale 
dizer: tornado pura substância, perde a sua qualidade substancial, que é de ser 
tratado pelos outros como um semelhante, ou seja, o Estado deve ser instrumento 
dos homens e não o contrário. 

 

Os Direitos Humanos, são incorporados no ordenamento jurídico do país, nos 

termos do Direito Internacional, pela assinatura dos Tratados Internacionais onde integram 

os respectivos ordenamentos e são capazes de influenciar de forma direta o Direito 

Constitucional dos países signatários desses tratados, pois a partir do momento que o país  

 

ratifica um Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele é obrigado a cumprir os 

requisitos deste tratado, sendo esses requisitos vinculantes juridicamente no caso europeu,  
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sobe pena da sua violação poder ser alvo de apreciação pelos Tribunais Nacionais e 

Internacionais relativamente a esta matéria. 

Cumpre-nos assim, fazer uma breve viagem sobre a importância destes mecanismos 

de defesa dos Direitos Humanos na Europa e no Brasil. Indicando que á Declaração 

Universal dos Direitos Humanos3 é o primeiro exemplo desses Tratados de Direitos 

Humanos, a DUDH adoptada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

(ONU) na (resolução 217 A III) em 10 de dezembro de 1948 em Paris, foi desenvolvida por 

representantes de cada região do mundo, tendo assim diferentes origens culturais e jurídicas, 

é considerada um documento que foi um marco na história dos Direitos Humanos mundial. 

No primeiro artigo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que: "Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência 

e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. 

Também a União Europeia foi criada com o objetivo de promover a paz na região 

devido às frequentes guerras sangrentas entre países próximos, que culminaram na Segunda 

Guerra Mundial. Em 1951 a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) surge para 

unir económica e politicamente os países europeus, tendo em vista assegurar uma paz 

duradoura. O acordo para a criação da CECA, possibilitou com sua evolução histórica o que 

hoje conhecemos como União Europeia, outrora chamada Comunidade Económica 

Europeia (CEE). Antes da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, um 

movimento europeu de proteção aos direitos humanos foi responsável pela criação da 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) ela própria inspirada na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Convenção esta que foi adotada em 1953 pelo Conselho 

da Europa.  

Por sua parte, o Conselho Europeu uma organização intergovernamental Europeia 

criada em 1949, foi formado para reforçar os direitos humanos e promover a democracia e 

 

3 Ver: The Universal Declaration of Human Rights https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/: 
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. 
Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the 
Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (General 
Assembly resolution 217 A) as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, 
for the first time, fundamental human rights to be universally protected and it has been translated into over 500 
languages. 
 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx


Direitos Humanos e Refugiados: Perspectivas a partir da visão da Organização das Nações Unidas... 

 193 

o estado de direito, sendo composto por quarenta e sete Estados- Membros da Comunidade. 

Cabendo ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a responsabilidade por fazer cumprir 

a Convenção (CEDH).  

No caso do Brasil, só em 26 de março de 1964, foi instituído pela Lei nº 4.319 o 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), onde em 2 de junho de 

2014 o colegiado foi transformado em Conselho Nacional dos Direitos Humanos pela Lei 

nº 12.986, tendo por finalidade a defesa dos Direitos Humanos previstos na Constituição 

Federal e nos tratados ratificados pelo Brasil.  

2. Refugiados no Mundo 

Segundo a definição dada pela lei brasileira de refúgio nº 9474/19974 - Refugiado é 

todo aquele que: " devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de 

nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país." [4] 

A Síria foi o país que mais gerou refugiados, cerca de 824.400 pessoas entre adultos 

e crianças que foram forçados a deixar seu país devido aos conflitos que os assolam. Depois, 

temos o Afeganistão, outros países que também geraram grandes números de refugiados 

foram o Sudão do Sul, Burundi, Nigéria e Eritréia, temos uma estimativa que até o final de 

2019 mais de 79 milhões de pessoas foram forçadas por algum motivo a sair de seus países.            

Na União Europeia, muitos países receberam refugiados. Em primeiro lugar vem a 

Turquia com mais de três milhões de refugiados recebidos, em seguida vem a Alemanha 

com mais de um milhão de refugiados acolhidos e por último vem a Eslovênia com mais  

de oitocentos refugiados aceites no seu território. São muitos países que abriram as suas 

fronteiras para acolher refugiados, houve opiniões divididas por parte da população, mas o 

 
4 A lei brasileira de refúgio nº.9474/1997 define como pessoa refugiada aquela que: 

I – devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 
opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção 
de tal país; 

II – não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não 
queira regressar a ele, em função das circunstâncias anteriores; 

III – devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade 
para buscar refúgio em outro país.  

Estas definições seguem a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados e também a Declaração de 
Cartagena de 1984 que amplia a definição inicialmente prevista na Convenção de 1951. 
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recebimento destas pessoas em risco era inevitável, pois os refugiados são igualmente 

dignos de todos os direitos humanos, nos termos legais, da mesma forma que os 

imigrantes, os naturalizados ou os natos. 

Segundo dados oficiais da ACNUR – Agência da ONU para Refugiados, no Brasil, 

existem mais de duzentos mil refugiados e a maioria é de origem Venezuelana. Em 2020 

cerca de quinhentos venezuelanos atravessam a fronteira do Brasil todos os dias, a maioria 

deles entrou pelo Estado de Roraima.5 

 

3. Direito Internacional dos Direitos Humanos e dos refugiados 

           Após a Segunda Guerra Mundial surge o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, devido à uma grande preocupação da ONU e de toda a Comunidade Internacional 

com a Paz Mundial. Nesses termos, a principal função do Estado é fornecer garantias 

mínimas de sobrevivência a todos os seres humanos, bem como assegurar os direitos 

essenciais, garantindo a dignidade da pessoa humana e a proteção do ser humano contra de 

qualquer violação desses direitos. 

Uma característica dos Direitos Humanos é a sua transnacionalidade, sendo assim 

possível a sua aplicação como Direito Internacional, André Carvalho Ramos (2014, p.89) 

explica bem isso: 

                       Chegamos ao que se convencionou chamar, na exposição de 
Weis, de transnacionalidade, que consiste no reconhecimento dos direitos 
humanos onde quer o indivíduo esteja. Essa característica é ainda mais importante 
na ausência de uma nacionalidade (apátridas) ou na existência de fluxos de 
refugiados. Os direitos humanos não mais dependem do reconhecimento por 
parte de um Estado ou da existência do vínculo da nacionalidade, existindo o 
dever internacional por parte de um Estado ou da existência do vínculo da 
nacionalidade, existindo o dever internacional de proteção aos indivíduos, 
confirmando-se o caráter universal e transnacional desses direitos. 
 

De acordo com o autor Marcelo Verella é no Direito Internacional público, que 

temos o conceito do direito de refúgio, merecendo assim, a proteção do Estado qualquer 

indivíduo que sofra no seu país de origem, algum tipo de perseguição, (Varella M. 2011, 

pp.198)   

 
5ACNUR - ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS - BRASIL 
Disponível em : https://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-com-maior-numero-
de-refugiados-venezuelanos-reconhecidos-na-america-latina/ 

 

https://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-com-maior-numero-de-refugiados-venezuelanos-reconhecidos-na-america-latina/
https://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-com-maior-numero-de-refugiados-venezuelanos-reconhecidos-na-america-latina/
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O refúgio é fundamentado pela perseguição de um grupo de indivíduos, em função 

da sua raça, religião, nacionalidade ou opção política. O refugiado, assim considerado, deve, 

para tal, ter fundado temor de ser alvo de perseguição no seu país, local onde, também teme 

não encontrar, para si, um julgamento justo, com o devido processo legal. 

Dessa forma, observamos, por comparação, que no Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e dos refugiados, há uma concordância quando ao direito proteção e 

garantia de segurança da dignidade mínima do refugiado. 

 

4. Os Refugiados durante a Pandemia do Covid-19  

O refúgio, e o direito dos refugiados está diretamente ligado aos Direitos Humanos 

como podemos perceber da análise jurídica comparada de ambos os conceitos, aqui 

apresentada, nesta nossa reflexão. Porém, em contexto de pandemia, muitos países fecharam 

suas fronteiras visando proteger sua população para diminuir os riscos de propagação do 

vírus Sars Cov 2, deixando em situação difícil todo o ser humano que precisa/precisou de 

refúgio durante a pandemia.  

Na realidade, uma pessoa que sofre perseguições ou ameaças iminentes de morte, 

não pode esperar pelo fim da pandemia ou que os números de pessoas infectadas venham a 

diminuir para fugir e pedir auxílio ou refúgio a qualquer país que o possa conceder.  

Muitas dessas perplexidades, talvez não tenham uma resposta única e universal, na 

visão de todos os países do mundo, no entanto, o nosso entendimento é o do estado 

necessidade imperioso, em que os refugiados não podem esperar; é uma situação de tal forma 

urgente, que precisamos agir de imediato, pois estamos a falar da vida de milhares de pessoas, 

estamos a tentar proteger a dignidade dessas pessoas humanas, que embora refugiados tem 

em si todos esses direitos, que lhe são reconhecidos pelo seu estatuto, pelos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos que temos vindo a analisar ao longo, da reflexão 

proposta neste artigo científico. 

A Agência da ONU para refugiados (ACNUR) pediu em 2020 para que os governos 

dos vários Estados respeitassem nas suas fronteiras os padrões internacionais de direitos 

humanos e proteção dos refugiados plasmados na legislação internacional, neste 

entendimento segundo a ACNUR: “a preocupação com a saúde não justifica o uso 

sistemático ou arbitrário das detenções de imigrantes”.  
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 Conforme demonstrado, uma vez que existem garantias no Direito Internacional 

respaldadas nos Tratados da ONU, (na vossa opinião), qual deveria ser a posição dos países 

signatários relativamente a esta questão dos refugiados e das fronteiras, durante a pandemia 

do Covid-19? 

 

5. Refugiados: União Europeia e Brasil 

No ano passado, o relatório anual do ACNUR (2020) “Tendências Globais”, revelou 

que 79,5 milhões de pessoas estavam deslocadas até o final de 2019 por guerras, conflitos e 

perseguições, foi um número sem precedentes já registrado. Segundo o relatório, dos 196 

países afetados pelo Covid-19 até́ março, 79 países estavam realizando o acolhimento aos 

refugiados. 

Na Europa, atualmente, os países que decidem quem pode entrar nos seus territórios 

devem estar de acordo com uma lista conjunta de países que controlaram a pandemia. Essa 

lista conta com fatores como número de casos totais da doença, número de casos ativos e as 

medidas implementadas pelos governos no controle e prevenção do contágio. Nenhuma 

menção é feita às populações vulneráveis e à sua necessidade de acesso ao território. Algumas 

medidas foram implementadas por determinados períodos, e o abandono ou não de tais 

medidas é dirigido pela vontade dos governantes, que devem verificar quais medidas que são 

para aplicar e melhor proteger a sua população.  

Através do relatório produzido pelo Humans Rights Watch (2020)6, cerca de 101.000 

pessoas chegaram às fronteiras da União Europeia em 2019 até meados de novembro, a 

maioria chegou por via marítima. A UE, focou-se no fecho das fronteiras, inclusive por meio 

de retornos forçados, um tipo de ação ilegal documentado nas suas fronteiras. Por mais que 

a justificação seja de "proteger as fronteiras nacionais", essas atitudes dificultam a entrada e 

o acolhimento dos refugiados.  

No Brasil, o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão responsável 

pela análise dos pedidos de refúgio, tem vindo a desenvolver políticas para que sejam 

 

6 HUMANS RIGHTS WATCH. World Report 2020: União Europeia. Disponível em: 
<https://www.hrw.org/pt/world-report/2020/country-chapters/336435#de864f>  
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garantidos os direitos das pessoas nesta situação, para que pelo menos, haja um mínimo de 

dignidade para quem necessite e/ou solicite refúgio no país. Segundo Siqueira et al. (2020): 

 [...] o CONARE suspendeu todos os prazos e atos processuais referentes ao 
reconhecimento da condição de refugiado, sem impedir o acesso dos requerentes aos 
serviços públicos básicos, ainda que sem o reconhecimento oficial da condição de refugiado 
e os documentos emitidos pelas autoridades brasileiras.  

 

Considerações Finais 

          Concluímos assim; que mesmo num período em que estamos a viver uma pandemia 

sem precedentes, não podemos, de todo, deixar que as barreiras impostas nas nossas 

fronteiras impeçam o acolhimento de pessoas que necessitem de deixar o seu país, pelos 

motivos anteriormente apontados, dado que esse é um direito que lhes é reconhecido 

legalmente pela legislação Internacional dos Direitos Humanos, e que em nosso entender a 

pandemia, não pode só por si, fazer extinguir.  

           Sem dúvida, os Organismos Internacionais exercem aqui, um papel muito importante 

para auxiliar e decretar diretrizes para que os vários países ajam rapidamente e com 

efetividade na proteção destas pessoas em situação vulnerável.   

Dessa forma, não terminamos, sem deixar uma questão perturbadora, surgida ao 

longo desta reflexão, e que em tão breve trecho não nos coube pretender responder, mas 

que aqui deixamos em forma de pergunta, por motivos de honestidade intelectual, a fim de 

poderem reflectir e pesquisar sobre esta temática:   

Poderão os refugiados legitimamente esperar que os Estados deixem as suas 

fronteiras abertas sem nenhuma restrição, para eles poderem entrar em tempos de pandemia?  

Bem, sempre poderia ser pedido ao refugiado, que fizesse um teste/exame, para 

verificar se é portador do vírus causador da pandemia, sendo que se pressupõe que pudesse 

entrar no país caso o resultado fosse negativo. E se o teste fosse positivo, não poderia o 

refugiado/a entrar?   

Para esta análise faltaria, analisar as condições em que este ficaria, caso fosse obrigado 

a regressar ao seu país, o que em concreto poderia ditar que o refugiado/a estivesse em maior 

risco de vida no seu país de origem, do que permanecer e ser tratado ou isolado 

adequadamente no país receptor. Prima facie, independentemente do resultado do teste, não 

haveria direito em recusar a sua entrada, cumpridos que estivessem os requisitos do seu 
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estatuto de refugiado, protegido pela legislação internacional respaldada nos tratados 

internacionais de Direitos Humanos.  

Talvez possamos ter muitas mais e melhores respostas, daqui a alguns anos, e dessa 

forma podermos estar mais preparados para enfrentar uma futura pandemia e atender de 

forma digna e humana todos os refugiados. 
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Sumário: Introdução; 1. A correlação dos métodos interpretativos e da doutrina 
constitucional nacional com a evolução normativa; 2. Dos conflitos normativos advindos do 
descompasso entre direito e tecnologia; 3. O conflito informacional e a necessidade de 
regulamentação; 4. A tutela dos dados pessoais como direito fundamental autônomo no 
Brasil; 5. O reconhecimento dos dados pessoais como direito fundamental no direito 
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Resumo: O presente trabalho, relacionado à linha temática da tecnologia 4.0 e os conflitos 
normativos, tem por finalidade apresentar, de um modo conciso e sistemático, a forma como 
ocorre o avanço do direito brasileiro e as suas particularidades frente ao desenvolvimento 
tecnológico, partindo de premissas teóricas até a análise jurisprudencial concreta, 
delimitando-se especificamente ao contexto que envolve os dados pessoais e as suas 
implicações, quando reconhecido como um direito fundamental, inclusive para a 
minimização de conflitos normativos. O estudo fundamenta-se no método dedutivo ao ter 
como ponto de partida premissas gerais teóricas e hermenêuticas, a fim de obter um resultado 
coerente, utilizando-se da técnica comparativa ao analisar o tema sob a ótica do direito 
comparado, bem como da técnica monográfica, por meio da observação de julgados, 
doutrinas e artigos. Desenvolvido ao longo de cinco tópicos, o artigo analisa bases teóricas 
iniciais para, posteriormente, ingressar no estudo dos conflitos fático-normativos 
decorrentes do avanço do direito no que diz respeito ao tema da proteção dos dados pessoais 
e a sua tutela como direito fundamental autônomo. Ao final, verificou-se que o conceito 
dúplice dos direitos fundamentais representa importante ferramenta de solução que pode, em 
alguma medida, minimizar o descompasso entre o direito e a tecnologia. 
Palavras-chave: Avanço do direito brasileiro; Desenvolvimento tecnológico; Dados 
pessoais; Direito fundamental; Minimização de conflitos normativos. 

 

Abstract: The present work, related to the thematic line of technology 4.0 and normative 
conflicts, aims to present, in a concise and systematic way, the way in which Brazilian law 
advances and its particularities in the face of technological development, based on theoretical 
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premises until the concrete jurisprudential analysis, delimiting itself specifically to the context 
involving personal data and its implications, when recognized as a fundamental right, 
including for the minimization of normative conflicts. The study is based on the deductive 
method, having as a starting point general theoretical and hermeneutic premises, in order to 
obtain a coherent result, using comparative technique when analyzing the subject from the 
perspective of comparative law, as well as monographic technique , through the observation 
of judgments, doctrines and articles. Developed over five topics, the article analyzes initial 
theoretical bases to later enter into the study of factual-normative conflicts arising from the 
advancement of the law with regard to the subject of the protection of personal data and its 
protection as an autonomous fundamental right. In the end, it was found that the double 
concept of fundamental rights represents an important solution tool that can, to some extent, 
minimize the mismatch between law and technology. 

Keywords: Advancement of Brazilian law; Technological development; Personal data; 
Fundamental right; Minimization of regulatory conflicts. 

 

Introdução 
 Considerando a existência de um descompasso entre a evolução do direito e 

o acelerado desenvolvimento tecnológico, evidencia-se a possibilidade de que a própria 

natureza de direito fundamental promova a minimização dos conflitos normativos 

decorrentes da fragmentariedade das regulamentações pátrias, ou mesmo das lacunas 

advindas do lapso temporal entre o desenvolvimento tecnológico e o avanço evolutivo do 

direito. O objetivo central da pesquisa consiste em analisar como ocorre o avanço do direito 

frente ao desenvolvimento tecnológico e suas particularidades, sobretudo ao analisar a 

proteção dos dados pessoais em um intenso contexto informacional e tecnológico. 

 A partir do método dedutivo, por meio do estudo inicial de teorias, buscou-

se nas matérias inaugurais do direito, sobremodo na Teoria da Constituição, bem como em 

importantes autores nacionais e estrangeiros, como Robert Alexy, e em obra jurídica dos 

pós-doutores em Direito do Estado Phillip Gil França e em Direito Econômico Alfredo 

Copetti Neto, dentre outros, o embasamento teórico apto a orientar as referências da 

presente pesquisa.  

 
1. A correlação dos métodos interpretativos e da doutrina constitucional 

nacional com a evolução normativa 

Em Teoria da Constituição, um dos conteúdos abordados na disciplina centra-se nos 

métodos de interpretação, que apresentam uma questão relevante para a análise inicial do 

tema do presente artigo, como se verá adiante. Após a Segunda Guerra Mundial, com o 

advento do neoconstitucionalismo, a interpretação constitucional foi modificada: o Estado, 

outrora Estado legal de direito, passou a ser um Estado constitucional de direito. Nesse 
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sentido, toda a leitura jurídica dos casos concretos e a sua consequente aplicação, modificação 

ou evolução normativa passou a considerar os preceitos constitucionais.  

Desse modo, os métodos clássicos de interpretação apresentados por Savigny, 

abriram espaço aos métodos da nova hermenêutica constitucional, considerados como 

complementares dos clássicos, projetando a Constituição como um conjunto de normas que 

precisa evoluir com a sociedade. Um dos métodos que merece destaque é o hermenêutico-

concretizador, preconizado por Konrad Hesse, pelo qual o papel do intérprete da 

Constituição é um papel construtivo e ativo no processo hermenêutico, extraindo elementos 

da realidade social, concretizando o melhor sentido da norma constitucional. (BASTOS, 

2002) 

Com base no que as teorias ensinam, sobretudo, pela ótica do método de Hesse, 

evidencia-se que o efetivo avanço do direito deve considerar o desenvolvimento tecnológico, 

porquanto este representa uma realidade de evolução social cada vez mais ampla e com poder 

de influência nas relações intersubjetivas conformadoras da sociedade contemporânea. A 

questão tecnológica trouxe pautas complexas à interpretação constitucional e legal, de modo 

que as respostas dependem diretamente da evolução compassada do direito com a tecnologia. 

Para além disso, nos estudos sobre as classificações das constituições, tem-se que, 

quanto à correspondência com a realidade, elas podem ser normativas, nominativas ou 

semânticas. A necessidade inerente da evolução do direito frente às mudanças tecnológicas 

urge que as constituições sejam normativas. Essa classificação foi desenvolvida por Karl 

Loewenstein e indica que “as constituições normativas são as que efetivamente conseguem, por estarem 

em  plena consonância com a realidade social, regular a vida política do Estado”3. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988) é compreendida como 

normativa, no entanto, como o processo de modificação do texto constitucional é rígido, 

exige-se um processo diferenciado para que a evolução se concretize. Nesse ínterim, 

emergem discussões doutrinárias frente aos fatos novos e complexos, além de diversas 

decisões advindas do judiciário no intuito de harmonizar o texto com a realidade, 

considerando que a evolução tecnológica é infinitamente mais rápida do que a evolução do 

direito, o que pode gerar conflitos normativos até que o ritmo esteja melhor ajustado. 

 

 
3 Cfr. PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 1ª edição. Editora: 
Impetus. Niterói, 2007. 
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2. Dos conflitos normativos advindos do descompasso entre direito e 
tecnologia 

Como visto no tópico anterior, o direito e a tecnologia não andam no mesmo 

compasso, sobretudo ao serem consideradas as características primordiais da chamada 

tecnologia 4.0, representada pela automação, pela inteligência artificial por meio de 

algoritmos, pelos dados armazenados em nuvem, pelo aumento exponencial das informações 

e da complexidade das conexões interpessoais. Há, inclusive, entendimentos de que “a 

Indústria 4.0 estaria identificada com a terceira revolução industrial, uma vez que se baseia na centralidade 

das tecnologias produtivas intensivas em TI”4.  

A tecnologia 4.0 insere os dados pessoais em um lugar de grande exposição, por conta 

da facilidade do compartilhamento de informações e pela parametrização automatizada de dados, 

por meio do Big Data and Analytics, por exemplo. A criação de perfis a partir de dados pessoais 

está contida na proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, porém, como a automação 

desenvolve-se em um nível superior, com base em algoritmos de inteligência artificial, 

logicamente a regulamentação pode não ser bastante por não avançar em igual ritmo. 

Nesse contexto, é indubitável a existência de conflitos normativos até que o direito 

consiga abarcar questões novas trazidas pela atualidade e intensidade do desenvolvimento 

tecnológico. Nas palavras de Aranega e Teixeira (2016, p. 70), “a sociedade é conflituosa por 

natureza, e as sociedades atuais têm demonstrado o surgimento de novas formas de conflitos, através de 

evoluções tecnológicas, bem como sociais”. 

Salienta-se que a complexidade do tempo presente, alavancada pelo impacto do 

acelerado desenvolvimento tecnológico, remete a um importante tempo de transição no 

direito. Oportuno analisar a relação que está sendo construída entre a tecnologia e o direito, 

“pelo valor que o conhecimento tecnológico pode dar sentido às práticas jurídicas [...] e pelo papel que toda 

essa avalanche informática implica no enriquecimento ou empobrecimento da prestação jurisdicional”5.  

Ora, se a nova hermenêutica requer a consideração do contexto tecnológico e dos 

preceitos da Constituição Federal, para alcançar a democracia idealizada constitucionalmente, 

faz-se necessário atualizar determinados temas, para o fim de fortalecer a prestação 

 
4 Cfr. DIEGUES, Antônio Carlos; ROSELINO, José Eduardo. Indústria 4.0 e as redes globais de produção e inovação 
em serviços intensivos em tecnologia: uma tipologia e apontamentos de política industrial e tecnológica. Campinas, 2019. p. 4. 
Disponível em: <https://www.eco.unicamp.br/neit/images/destaque/TD356_-_Texto_para_Discussao_-
_Industria_4.0_19.11.2019pdf.pdf>. Acesso em: 10 fevereiro. 2021. 

5 Cfr. PEGORARO JR, Paulo; COPETTI NETO, Alfredo; SILVA, Alexandre Barbosa da. Inovação disruptiva 
no direito: o exemplo privilegiado do processo eletrônico, in: COPETTI NETO, Alfredo et al, Org (s). Direito, 
compliance e tecnologia. Editora: Tirant lo blach. São Paulo, 2019, p. 161. 
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jurisdicional através da evolução do direito frente à realidade. Em um ordenamento dinâmico 

como o brasileiro, as regras positivadas infraconstitucionalmente não são fechadas e o direito 

não é meramente simbólico, mas um sistema de ação e construção constante, admitindo-se 

a superabilidade de regras e a interpretação adequada quando surgirem conflitos fático-

normativos. 

Para Thomas Bustamante (2010, p. 167), “há duas espécies de conflitos normativos em sentido 

amplo: os conflitos em sentido estrito e as colisões”. A primeira diz respeito à impossibilidade de 

admitir a validade simultânea de normas conflitantes, resolvendo-se pela invalidação de uma; 

a segunda, resolve-se na dimensão da aplicabilidade, como ocorre na ponderação de 

princípios. Assim, a regulamentação da realidade tecnológica reivindica avanços e a 

ampliação da proteção dos direitos, sobremaneira, dos direitos ligados à liberdade e 

privacidade por estarem relacionados, cada vez mais, às questões tecnológicas e 

informacionais. 

 

3. O conflito informacional e a necessidade de regulamentação 

As informações circulantes no nível tecnológico são extremamente facilitadas, 

extremamente amplas e, assim, houve uma necessidade inerente de que começassem a ser 

regulamentadas. No Brasil, em 2014, foi publicada a Lei n° 12.965/2014, conhecida como 

“Marco Civil da Internet”, que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

da rede. 

Segundo França (2019, p. 114-116), as informações pessoais, entretanto, não devem 

ser tratadas do mesmo modo que uma informação comum, pois são como informações 

privilegiadas, dotadas de valor econômico e estratégico para insights do mercado, além de 

possuírem íntima relação com os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Por isso, 

a lei acima mencionada já colocava, em seu artigo 3º, a proteção dos dados pessoais como 

um princípio expresso. 

No entanto, foi a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), lei nº 13.709/2018, que 

representou um nítido avanço do direito frente às modificações da realidade tecnológica no 

que diz respeito aos dados pessoais. Sancionada em 2018, espelhando-se em leis 

internacionais, como a General Data Protection Regulation (GDPR) da União Europeia, o 

objetivo da lei consiste em estabelecer parâmetros legais para o uso e o tratamento de dados 

pessoais, a fim de protegê-los adequadamente.  
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Para França (2019, p. 121), “a nova Lei Geral de Proteção de Dados representa, talvez, um 

novo começo, mesmo que tardio [...] passa a elevar a compreensão de como os avatares virtuais das pessoas 

conectadas ao universo eletrônico precisam, também, ter limites, direitos e deveres”. O autor sustenta que, 

caso não haja essa regulamentação, essa nova dimensão corre o risco de desenvolver, de 

modo natural, uma autoregulamentação que podem não estar em conformidade com as 

normativas jurídicas e com a vivência real. 

É importante tal constatação sobre a necessidade de o direito avançar 

normativamente sob pena de ficar a mercê de uma autoregulamentação tecnológica, que nem 

sempre estará em conformidade com os preceitos constitucionais e com as urgências reais 

de proteção dos direitos. A tecnologia permite formas próprias de regulação, capazes de 

transcender as normativas preexistentes praticamente de forma instantânea, fazendo com 

que os meios de proteção jurídica e democraticamente aceitos (como a atuação do legislativo 

ou do judiciário) fiquem prejudicados, por apresentarem uma resposta residual e 

costumeiramente tardia. 

O que a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD demonstra é que, embora o ritmo 

da tecnologia e do direito não seja o mesmo, este tem buscado evoluir a partir das exigências 

tecnológicas que impactam a sociedade. Essa evolução diz respeito não apenas à criação de 

normas infraconstitucionais regulamentadoras, mas à interpretação que compreende a 

necessidade de ampliação do rol de direitos fundamentais, na tentativa de abarcar maior 

proteção às relações sociais, informacionais e jurídicas ressignificadas pela tecnologia, como 

resposta primordial e não meramente residual. 

 

4. A tutela dos dados pessoais como direito fundamental autônomo no 
Brasil 

Apesar de a LGPD não colocar a proteção dos dados pessoais como um direito 

fundamental expresso, a doutrina e a jurisprudência pátria assim vêm reconhecendo. Em 

maio de 2020, no julgamento histórico do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a 

Medida Cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 6387, 6388, 6389, 

6393, 6390, que suspendeu a aplicação da Medida Provisória 954/20186, tornou-se expressa a 

tutela dos dados pessoais como direito fundamental autônomo. 

 
6  A Medida Provisória 954/2018 tornava obrigatório que as operadoras de telefonia repassassem ao IBGE dados 
identificados de seus consumidores de telefonia móvel, celular e endereço. Encontra-se com a vigência 
encerrada, ainda disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-
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 O Ministro Luiz Fux ressaltou em seu voto que “a proteção de dados pessoais e 

autodeterminação informativa são direitos fundamentais autônomos extraídos da garantia da inviolabilidade 

da intimidade e da vida privada”7. No voto da relatora, a Ministra Rosa Weber observou que as 

informações previstas na Medida Provisória ligadas à identificação de pessoa natural, 

configuravam dados pessoais, inseridos, portanto, no âmbito de proteção dos dispositivos 

constitucionais que asseguram a liberdade individual e a privacidade, de modo que o seu 

tratamento deve respeito aos limites impostos pela proteção constitucional, corroborando a 

necessária interpretação conforme a constituição. 

Inobstante os avanços normativos advindos das decisões proferidas pelo judiciário, 

nas questões complexas envolvendo direitos fundamentais, estes devem ser assegurados na 

maior medida possível, visto que são eixos centrais do Estado Democrático de Direito. Com 

base nessa premissa, reconhecer a proteção de dados como um direito fundamental expresso 

é de extrema relevância, principalmente porque a proteção específica dos dados pessoais no 

ordenamento brasileiro ainda possui normativas fragmentarizadas e infraconstitucionais. 

Nesse contexto, há uma proposta de Emenda à Constituição (PEC 17/2019) 

tramitando na Câmara dos Deputados desde 17/03/2020, sujeita à apreciação do Plenário. 

A Ementa dispõe que a proposta “altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados 

pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar 

sobre proteção e tratamento de dados pessoais”8. 

Salienta-se que, embora a proteção dos dados pessoais esteja ligada ao direito à 

privacidade, ambos são direitos distintos. Ou seja, o direito à privacidade está expresso no 

artigo 5º, inciso X da Constituição brasileira, relacionado à Declaração Universal dos Direitos 

Humanos - DUDH de 1948 (artigo 12); trata-se de uma proibição da interferência estatal na 

vida privada, salvo os casos excepcionais. 

 Por seu turno, a proteção dos dados advém de um contexto tecnológico que 

apresenta novas circunstâncias referentes à vida privada, destacando um direito novo ligado 

ao uso de dados e às informações pessoais, abrindo a interpretação jurídica para a privacidade 

informacional (também chamada de direito de autodeterminação informacional). Esse direito 

 
2022/2020/Mpv/mpv954.htm#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Medida%20Provis%C3%B3ria%20disp%C
3%B5e,de%20Geografia%20e%20Estat%C3%ADstica%20%2D%20IBGE. 
7 Voto proferido pelo Ministro Luiz Fux. 2020, p. 55. Inteiro teor do acordão disponível em:  
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344949214&ext=.pdf 
8 Inteiro teor da proposta de Emenda à Constituição (PEC 17/2019) disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1773684&filename=Tramitacao
-PEC+17/2019 
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impõe uma sistemática de segurança protetiva e ativa. Assim, revela-se coerente o 

reconhecimento constitucional e o robustecimento desse direito como direito fundamental 

expresso. 

 

5. O reconhecimento dos dados pessoais como direito fundamental no direito 
comparado e a sua importância para o avanço normativo pátrio 

O avanço do direito brasileiro ao reconhecer a proteção de dados como um direito 

fundamental indica compatibilidade com as demais normas internacionais que assim já 

compreendem e reconhecem. No direito comparado, há muitos anos inúmeros países 

reconhecem a proteção dos dados como um direito fundamental. 

Como exemplo, em 1983, decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha 

Ocidental declarou inconstitucional uma lei que criava censo estatístico a partir da coleta de 

dados pessoais. Ainda, na União Europeia - UE, a Carta dos Direitos Fundamentais 

estabelece expressamente, desde 2000, que todos os cidadãos da UE têm direito à proteção 

dos seus dados pessoais. Segundo o artigo 8º da Carta: “todas as pessoas têm direito à proteção dos 

dados de caráter pessoal que lhes digam respeito”9. 

Outrossim, o item 1 da General Data Protection Regulation - GDPR (2016), que regulamenta 

a proteção de dados na União Europeia, dispõe de modo expresso que “a proteção das pessoas 

singulares relativamente ao tratamento de dados pessoais é um direito fundamental”, inclusive afirmando que, 

como tal, deve ser equilibrado com outros direitos fundamentais, em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade (item 4 da GDPR). 

Reconhecer a proteção dos dados pessoais como um direito fundamental é importante 

não apenas para fortalecer a jurisprudência pátria ou validar a sua tutela a nível constitucional, 

evitando a fragmentariedade, mas também porque, enquanto direito fundamental, possui 

natureza dúplice - é simultaneamente regra e princípio. Isto é, tal natureza garante maior proteção 

aos direitos fundamentais envolvidos em conflitos, pela possibilidade de serem solucionados 

tanto pela subsunção do fato à norma quanto pela técnica da ponderação. 

Onde existirem conflitos normativos decorrentes da fragmentariedade ou das lacunas 

advindas do lapso temporal entre o desenvolvimento tecnológico e a evolução do direito, a 

natureza dúplice de um direito fundamental permite que sejam aplicadas outras técnicas 

 
9 Cfr. art. 8º. UE. Carta dos direitos fundamentais da União Europeia. 2000. Jornal Oficial das Comunidades 
Europeias, Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000X1218(01)&from=EN> Acesso em: 12 fevereiro. 2021. 



Adriane Medianeira Toaldo & Manoella Miranda Keller Bayer 

 208 

interpretativas de solução, pautadas em princípios que independem da existência ou não de 

regulamentação e que não precisam esperar pela construção normativa que abarque a situação 

nova para aplicar a subsunção. 

O conceito dúplice acima, apresentado por Alexy (2008), representa uma ferramenta de 

solução de conflitos jurídicos, que pode, em alguma medida, minimizar o descompasso entre o 

direito e a tecnologia. Isto é, em um contexto de constante inovação tecnológica e inevitável 

atraso das modificações normativas frente ao avanço da tecnologia, reconhecer expressamente a 

proteção dos dados pessoais como um direito fundamental pode harmonizar o passo, permitindo 

avanços interpretativos e decisórios com respaldo constitucional e técnicas de solução adequadas. 

 

Considerações finais 

 Do exposto nos tópicos do presente artigo, extrai-se que o desenvolvimento 

tecnológico implica no avanço do direito brasileiro, que é permeado de conflitos decorrentes do 

descompasso entre a mudança jurídica e a realidade tecnológica. Ao passo que a tecnologia 

concretiza a evolução do direito e estimula um avanço necessário, embora fragmentado e por 

vezes tardio, ainda causa e evidencia novas situações pendentes de regulamentação. Nessas 

circunstâncias, a jurisprudência pátria se ocupa em harmonizar os novos tempos ao velho direito, 

pelos métodos hermenêuticos e em atenção aos preceitos constitucionais, quando o avanço 

normativo falha ou atrasa. 

 Especificamente no que diz respeito à proteção dos dados pessoais no contexto 

informacional tecnológico - cujo crescimento e compartilhamento se desenvolve em escala 

exponencial -, o seu reconhecimento como direito fundamental expresso traz segurança jurídica 

e indica, ainda, uma forma de ajustar o ritmo entre direito e tecnologia. Isso porque, como direito 

fundamental, permite técnicas interpretativas e decisórias diferenciadas, pautadas também em 

princípios e, portanto, ajustáveis às exigências da atualidade em constante evolução, utilizáveis 

prima facie em casos concretos envolvendo a proteção dos dados pessoais, não ficando à mercê 

da efetiva regulamentação normativa infraconstitucional posterior, residual ou tardia. 
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Resumo: O presente trabalho possui como fundamento teórico a proposta de 
desenvolvimento sustentável, com os avanços introduzidos pela teoria do desenvolvimento 
humano e a inserção de ações para uma agenda econômica, social e ambiental, 
principalmente, a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Com essa perspectiva apresentou-se um panorama sobre os 
desdobramentos judiciais após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, a 
partir dos dados do Observatório Nacional Sobre Questões Ambientais, Econômicas e 
Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, com foco especial na 
metodologia definida judicialmente para o cadastro e indenização às vítimas. Com o objetivo 
de identificar avanços (melhores práticas) de resposta do Poder Judiciário para a resolução 
de casos complexos com impactos no desenvolvimento sustentável. Representado, nesse 
trabalho, pelo acesso às indenizações individuais – decorrentes de ações coletivas – com 
impacto nas facilidades econômicas do desenvolvimento humano apresentado por Amartya 
Sen. Em conclusão tem-se que o TAC Governança avançou no âmbito social e ambiental 
com a identificação de 11 eixos prioritários para a execução sendo, um deles, o eixo 1 para 
recuperação ambiental e o eixo 7 para o cadastro e indenização às vítimas. Ações que auxiliam 
na melhoria do desenvolvimento humano e sustentável. E, de outro lado, a inovação do 
cadastro digital, por meio de plataforma eletrônica, para o acesso das vítimas às indenizações. 
Assim, os conteúdos serão apresentados da seguinte maneira: i) a apresentação das relações 
entre direito, ambiente e desenvolvimento sustentável; ii) as questões tecnológicas, 
processuais e metodológicas decorrentes das ações judiciais vinculadas ao rompimento da 
barragem de Fundão; iii) metodologia definida judicialmente para o cadastro e indenização 
às vítimas; iv) considerações finais e v) referências utilizadas no trabalho. 
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Palavras-chave: Direito e Desenvolvimento sustentável; CNJ/Observatório Nacional; 
Barragem de Fundão; Metodologia para cadastro e indenização.  

 

Abstract: This paper has as theoretical foundation the proposal of sustainable development, 
with the advances introduced by the theory of human development and the insertion of 
actions for an economic, social and environmental agenda, mainly from the Millennium 
Development Goals and Sustainable Development Goals. With this perspective, an overview 
of the judicial consequences after the Fundão dam rupture in Mariana/MG was presented, 
based on data from the National Observatory on Environmental, Economic and Social 
Issues of High Complexity and Great Impact and Repercussion, with a special focus on the 
methodology defined judicially for the registration and compensation to victims. With the 
objective of identifying advances (best practices) of the judiciary's response to the resolution 
of complex cases with impacts on sustainable development. Represented, in this work, by 
the access to individual indemnities – arising from collective actions – with an impact on the 
economic facilities of human development presented by Amartya Sen. In conclusion, it is 
clear that Conduct Adjustment Term (TAC governance) has advanced in the social and 
environmental sphere with the identification of 11 priority axes for execution being, one of 
them, axis 1 for environmental recovery and axis 7 for registration and indemnification to 
victims. Actions that help improve human and sustainable development. And, on the other 
hand, the innovation of digital registration, through an electronic platform, for the access of 
victims to compensation. Thus, the contents will be presented as follows: i) the presentation 
of the relations between law, environment and sustainable development; ii) the technological, 
procedural and methodological issues arising from the lawsuits related to the rupture of the 
Fundão dam; iii) judicially defined methodology for registration and indemnification to 
victims; iv) final considerations and v) references used in the work. 

Keywords: Law and Sustainable Development; CNJ/National Observatory; Fundão Dam; 
Methodology for registration and indemnification. 

 

1. Direito, ambiente e desenvolvimento sustentável 

O direito é o instrumento disponível para a regulação tanto da forma de 

desenvolvimento como do modo de utilização do ambiente. Entende-se o desenvolvimento 

em sua tríplice perspectiva (econômica, social e ambiental) impulsionada pela Agenda 2030 

da ONU, que teve sua gênese nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2.000-2.015) 

e foi incorporada e sucedida pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2.016-

2.030), agenda essa adotada por 192 Países, inclusive o Brasil, com metas e indicadores 

globais mensuráveis de direitos humanos e de desenvolvimento.  

Dessa forma, o desenvolvimento não se limita mais à interface do crescimento 

economico, ou seja, outros indicadores além do PIB são utilizados e monitorados para a 

caracterização do desenvolvimento como é o caso do IDH. E recentes esforços para criar e 

aplicar métricas de proteção e conservação ambientais, como se observa com a criação do 
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PIB Verde (Lei nº 13.493/2.017) no Brasil, ainda, sem a definição dos indicadores de 

acompanhamento3. 

Em relatório do PNUD de 2.011 consta uma definição normativa de  

desenvolvimento  humano  sustentável na qual não se busca a sustentabilidade em qualquer 

circunstância, “mas daquelas  que  alargam  as  liberdades  substantivas.  Consequentemente, o 

desenvolvimento não equitativo  nunca  pode  ser  desenvolvimento  humano  sustentável 4”.  

Alem disso, é notório uma preocupação com questões ambientais já que, no mesmo 

relatório, destaca-se que é possível respeitar outras espécies independemente da sua 

contribuição para os padrões de vida e consumo humanos, assim como, valorizar a beleza 

natural mesmo que não colabore com o padrão de vida material esperado para cada 

comunidade5.  “A sustentabilidade [assim]  refere-se  a  um  tipo de  equidade  –  entre  pessoas  nascidas  

em  épocas  diferentes  –,  o  que  é  diferente  da  distribuição  de  rendimentos,  oportunidades  ou  capacidades  

nos  dias  de  hoje 6”. A preocupação com as intefaces do desenvolvimento sustentável e as 

ações do judiciário brasileiro ficam evidentes com a criação do Observatorio Nacional sobre 

questões ambientais, economicas e sociais de alta complexidade e grande impacto e 

repecurssão. 

Nas liberdades formais incluem-se as liberdades políticas, facilidades econômicas, 

oportunidades sociais, possibilidade de viver em confiança com os demais e segurança 

protetiva. Esse rol de liberdades instrumentais não é exaustivo, mas Sen considera essencial 

a sua identificação. Esse trabalho concentrar-se-á nos impactos ambientais, desdobramentos 

 
3 RENAUX, Pedro. Previstas para 2020, Contas de Florestas e Energia são mais uma etapa para o PIB Verde. 
Publicado 31/05/2019. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-
de-noticias/noticias/24701-previstas-para-2020-contas-de-floresta-e-energia-sao-mais-uma-etapa-para-o-pib-
verde . Acesso em: 19fev2021. E VIEIRA, Isabela. Pesquisadores testam cálculo do PIB Verde em fronteira 
agrícola. Publicado 27/04/2019. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-
04/pesquisadores-testam-calculo-do-pib-verde-em-fronteira-
agricola#:~:text=Em%202017%2C%20por%20lei%20federal,mineral%2C%20entre%20outras%20riquezas
%20naturais. Acesso em: 19fev2021. 
4 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Relatório de 
Desenvolvimento Humano – 2011. Sustentabilidade e Equidade: um futuro melhor para todos, PNUD: IPAD, 
2011. p.20. 
5 Ibidem. 
6 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Relatório de 
Desenvolvimento Humano – 2011. Sustentabilidade e Equidade: um futuro melhor para todos, PNUD: IPAD, 
2011. p.22. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24701-previstas-para-2020-contas-de-floresta-e-energia-sao-mais-uma-etapa-para-o-pib-verde
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24701-previstas-para-2020-contas-de-floresta-e-energia-sao-mais-uma-etapa-para-o-pib-verde
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24701-previstas-para-2020-contas-de-floresta-e-energia-sao-mais-uma-etapa-para-o-pib-verde
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/pesquisadores-testam-calculo-do-pib-verde-em-fronteira-agricola#:~:text=Em%202017%2C%20por%20lei%20federal,mineral%2C%20entre%20outras%20riquezas%20naturais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/pesquisadores-testam-calculo-do-pib-verde-em-fronteira-agricola#:~:text=Em%202017%2C%20por%20lei%20federal,mineral%2C%20entre%20outras%20riquezas%20naturais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/pesquisadores-testam-calculo-do-pib-verde-em-fronteira-agricola#:~:text=Em%202017%2C%20por%20lei%20federal,mineral%2C%20entre%20outras%20riquezas%20naturais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/pesquisadores-testam-calculo-do-pib-verde-em-fronteira-agricola#:~:text=Em%202017%2C%20por%20lei%20federal,mineral%2C%20entre%20outras%20riquezas%20naturais
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judiciais, proteção às vítimas decorrentes do rompimento da barragem de Fundão em 

Mariana/MG e seu acesso as facilidades econômicas7. 

Em termos ambientais, causou a contaminação de rios da região, com a consequente 

interrupção do abastecimento de água; a destruição de 1.500 hectares de mata ciliar; 

mortandade de peixes, cerca de 11 toneladas; 80km2 de área marinha e quilômetros de 

ambiente costeiro, no litoral do Espírito Santo, afetados com pluma de rejeitos8 9. 

Note-se que o Relatório de Segurança de Barragens 2.019, divulgado pela Agência 

Nacional de Águas em 2.020, apontou para um aumento de 129% nas barreiras consideradas 

como críticas. O Brasil possui 19.388 barragens cadastradas, sendo 427 de contenção de 

rejeitos de minérios. Muitos dados inconsistentes em relação ao exigido pela Lei 

12.334/2.010. As barragens de rejeitos de minérios são as que demandam atenção redobrada, 

quanto a classificação de risco, pois os desastres são trágicos, como se viu em Mariana e 

Brumadinho10. Isso indica que é necessária a ampliação das discussões, no Brasil, sobre 

direito dos desastres, minerário, de barrageiros, e ambiental. 

Para fins de registro no último dia 4 de fevereiro de 2021, em audiência mediada pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gilson Soares Lemes, um acordo 

histórico e com repercussão mundial, no valor de R$ 37,7 bilhões de reais, foi homologado, 

objeto de conciliação entre o Governo de Minas Gerais, Instituições Públicas e a Vale S.A. 

em decorrência do desastre ocorrido em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2.019. O maior 

desastre com morte em ambiente de trabalho do Brasil – 259 pessoas morreram e 11 

permanecem desaparecidas - provocado pelo rompimento de barragem de mineração – uma 

das maiores tragédias envolvendo mineração no Brasil. A altura da barragem era de 86 metros 

 
7 Para o aprofundamento das discussões sobres as liberdades instrumentais recomenda-se a obra de SEN, 
Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão Ricardo Doniselli Mendes. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

8 COMISSÃO EXTERNA DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM NA REGIÃO DE MARIANA – MG 
(CEXBARRA). Relatório Final. Câmara dos Deputados: Brasília, Maio de 2016.p.11-12. 
9 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Relatório de Avaliação dos efeitos e desdobramentos do 
rompimento da Barragem de Fundão em Mariana-MG. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, 
Política Urbana e Gestão Metropolitana: Fevereiro de 2016. Disponível em:  
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/770/relatorio_final_ft_03_02_2016_15h5
min.pdf. Acesso em: 07dez2016. p.5-6. 
10 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Brasil). Relatório de segurança de barragens 2019. Agência 
Nacional de Águas e Saneamento básico. -- Brasília: ANA, 2020. Disponível em: 
https://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/2019/rsb19-v0.pdf . 
Acesso em: 20fev2021. 

https://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/2019/rsb19-v0.pdf
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e o comprimento da crista de 720 metros. Os rejeitos ocupavam o volume de 11,7 milhões 

de metros cúbicos dispostos em uma área de 249,5 mil metros quadrados11. 

No âmbito de proteção às vítimas é importante a metodologia de cadastro de 

indenização às vitimas pois representa um instrumento digital no processo civil, para acesso 

a recursos economicos e, consequentemente, às facilidades economicas que são 

consideradas, por Sen, as “oportunidades que os indivíduos têm para utilizar recursos econômicos com 

propósitos de consumo, produção ou troca12”, uma vez que após o desastre muitos foram privados 

de manter as suas atividades profissionais por causa da degradação ambiental. 

Por isso, a importância em apresentar os desdobramentos judiciais e inovações 

metodológicas processuais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão e que 

permitiram o acesso das vítimas a indenizações. 

 

2. Questões tecnológicas, processuais e metodológicas decorrentes das ações 

judiciais vinculadas ao rompimento da barragem de Fundão 

O desastre de Mariana se deu em 05 de novembro de 2.015, completou cinco anos, 

e no início do ano de 2.019 foi inserido pelas Presidências do Conselho Nacional de Justiça 

e do Conselho Nacional do Ministério Público para acompanhamento pelo Observatório 

Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande 

Impacto e Repercussão. 

Pela primeira vez na história do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça 

conseguiu reunir em um painel de Business Inteligence mais de 60.000 processos referentes 

ao desastre ocorrido em Mariana, oriundos da Justiça Federal, Estadual e do Trabalho, cujo 

portal foi apresentado em 30 de abril de 2.019 e está disponível para acesso público13. 

O painel é alimentado periodicamente pelo CNJ a partir de dados disponibilizados 

pelos 3 segmentos de Justiça. Das ações cadastradas no painel é possível extrair o número 

único o que possibilita aos interessados e pesquisadores, por meio do site de cada Tribunal, 

no campo consulta processual ter acesso ao andamento e as decisões.  

 
11 CNJ. Tribunal homologa acordo de indenização do desastre de Brumadinho (MG). Publicado em: 
04/02/2021. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tribunal-homologa-acordo-de-indenizacao-do-desastre-
de-brumadinho-mg/ . Acesso em: 20Fev2021. 
12 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão Ricardo Doniselli 
Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p.55. 
13 CNMP. CNMP e CNJ lançam site do Observatório Nacional de casos complexos de grande repercussão. 
Publicado em: 30/04/2019. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12115-cnmp-
e-cnj-lancam-site-do-observatorio-nacional-de-casos-complexos-de-grande-repercussao. Acesso em: 
20fev2021. 

https://www.cnj.jus.br/tribunal-homologa-acordo-de-indenizacao-do-desastre-de-brumadinho-mg/
https://www.cnj.jus.br/tribunal-homologa-acordo-de-indenizacao-do-desastre-de-brumadinho-mg/
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12115-cnmp-e-cnj-lancam-site-do-observatorio-nacional-de-casos-complexos-de-grande-repercussao
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12115-cnmp-e-cnj-lancam-site-do-observatorio-nacional-de-casos-complexos-de-grande-repercussao
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Em setembro de 2020, tramitavam aproximadamente 90 mil processos14 sobre os 

impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Na esfera 

da Justiça Estadual, até setembro, totalizavam 88.496 processos. Na Justiça Trabalhista, 77 

processos cadastrados, e na Justiça Federal, 66 processos.  

Em face desse leque robusto de ações o propósito doravante é pinçar algumas - de 

grande impacto coletivo - que permitam uma amostra estratégica de resultados e cenários, 

nos três segmentos de Justiça – Trabalho, Estadual e Federal – e chamar a atenção para a 

metodologia adotada na ação civil pública pela Justiça Federal de Minas Gerais.   

Na Justiça do Trabalho de Minas Gerais foram mais de 160 ações protocolizadas pós 

desastre, somente na Vara do Trabalho de Ouro Preto15.  Destacam-se, as seguintes ações: a) 

Ação Civil Pública 0012054-83.2017.5.03.0069 movida pelo Ministério Público do Trabalho 

visando a reparação por dano moral coletivo em face de ato violador dos direitos básicos 

trabalhistas. Deferida antecipação de tutela. Acordo realizado no valor total de R$ 40 milhões 

de reais. Parte foi liberada para o combate à Covid – R$ 16.700.158,00. b) Ações Civis 

movidas pelo Sindicato Trab. Ind. Extração Ferros e Met. de Mariana (ATOrd 001603-

52.2019.5.03.0069 e ACC 0010872-28.2018.5.03.0069), pleiteando indenização por danos 

morais em favor dos substituídos, cerca de 600 funcionários, auxílio emergencial aos 

dependentes, bem como, indenização pela perda de uma chance e danos existenciais. Autos 

em grau de recurso no TRT da 3ª Região. As empresas foram condenadas ao pagamento de 

indenizações. c) Justiça Estadual - IRDR nº 1.0273.16.000131-2/001 julgado pelo Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais e que tratou da definição do valor da indenização devida – R$ 2 

mil por pessoa – para as pessoas comprovadamente atingidas e que alcançou cerca de 80 mil 

processos que reivindicavam o mesmo objeto.  

No âmbito penal, registre-se que foi oferecida a denúncia do Ministério Público, na 

Ação Penal Federal nº 0002725-15.2016.4.01.3822, em face de 26 pessoas físicas ou jurídicas 

e que está em fase de instrução, sendo que o processo tem mais de 170 volumes e tramita no 

Juízo Federal da 1ª Vara de Ponte Nova-MG. A denúncia foi recebida em relação a alguns 

denunciados e rejeitada em relação a outros. E, em relação a imputação pelo crime de 

 
14 OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS, ECONOMICAS E SOCIAIS DE 
ALTA COMPLEXIDADE E GRANDE IMPACTO E REPECURSSÃO. Acompanhamento de Processos 
das ações de grande repercussão (Mariana). Disponível em: 
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%4
0neodimio03&anonymous=true&sheet=shOBSPrincipal&select=LB513,Brumadinho . Acesso em 20fev.2021 
15 TRT 3ª REGIÃO. Tragédia de Mariana completa 3 anos: veja o panorama das indenizações pagas às vítimas 
na JT-MG. Publicado em: 05/11/2018. Disponível em: https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-
trt/comunicacao/noticias-juridicas/panorama-das-indenizacoes-a-vitimas-da-tragedia-ambiental-em-mariana-
pagas-na-jt-de-minas-1 . Acesso em: 20fev2021. 

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shOBSPrincipal&select=LB513,Brumadinho
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shOBSPrincipal&select=LB513,Brumadinho
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/panorama-das-indenizacoes-a-vitimas-da-tragedia-ambiental-em-mariana-pagas-na-jt-de-minas-1
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/panorama-das-indenizacoes-a-vitimas-da-tragedia-ambiental-em-mariana-pagas-na-jt-de-minas-1
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/panorama-das-indenizacoes-a-vitimas-da-tragedia-ambiental-em-mariana-pagas-na-jt-de-minas-1
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homicídio qualificado de competência do Tribunal do Júri, o STJ desclassificou a imputação 

da denúncia para o crime de inundação qualificada pelo resultado morte, art. 254 c.c. artigo 

258 do Código Penal, de competência do Juízo comum (HC 1033377-47.2018.4.01.0000) e 

estendeu para todos os réus.   

No âmbito cível dezenas de ações que tramitavam pela Justiça Estadual e Federal 

foram então reunidas e celebrado o acordo perante o Juízo da 12ª Vara Cível de Belo 

Horizonte, basicamente no âmbito de duas ações civis públicas, uma ajuizada pela União e 

Estados de MG e ES e a outra ajuizada pelo MPF. Outra ação havia sido ajuizada 

anteriormente pelo MPE e estava com liminar concedida16. São elas: i) ACP nº 0069758-

61.2015.4.01.3400, ajuizada pela União, Estados de MG e ES; ii) ACP nº 0400.15.004335-6, 

ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e iii) ACP nº 0023863-

07.2016.4.01.3800, proposta pelo Ministério Público Federal (MPF). As ações civis foram 

propostas para buscar a reparação ambiental e dos atingidos pelos danos17. 

Em janeiro de 2.017, foi firmado acordo preliminar com as empresas para suspensão 

das ACPs da União (valor da causa 20 bilhões) e do Ministério Público Federal (valor da 

causa 155 bilhões) com definição de medidas que pudessem contribuir para a celebração de 

um acordo final, bem como, definir diretrizes para o desenvolvimento de 41 programas de 

reparação socioambiental e socioeconômica. O que demonstra a preocupação com o tríplice 

aspecto do desenvolvimento sustentável, as esferas econômica, social e ambiental. O Termo 

de Ajustamento de Conduta, acordo de maior relevância do caso, foi celebrado em 2.018, no 

âmbito das duas Ações Civis Públicas (União e MPF) e é conhecido como TAC Governança.  

O acordo homologado pelo Juízo competente da 12ª vara cível da Justiça Federal em 

Belo Horizonte, em 2018, na linha do acordo inicialmente construído pela Coordenação 

Geral do Sistema de Conciliação do TRF 1, em 05.05.2016, por meio da Desembargadora 

Maria do Carmo Cardoso, garantiu 2,2 bilhões de reais para reparação de danos, com 

suspensão do processo da ACP do MPF, por dois anos, e extinção da ACP da União, ante o 

reconhecimento de que as empresas terão de arcar com os danos. Houve acordo para 

contratação de consultorias técnicas e maior participação dos atingidos.  

 
16 JUSBRASIL. Superior Tribunal de Justiça STJ – Recurso especial: Esp 0107783-58.2016.8.13.0000 MG 
2017/0280322-2. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/554867330/recurso-especial-
resp-1706647-mg-2017-0280322-2. Acesso em 20jan2021. 
17 COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A AGENDA 2030; LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO, 
INTELIGÊNCIA E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (LIODS). Caderno 
Desastre da Barragem de Fundão Caso Mariana. CNJ: CNMP, 2021. 40p. E MELO, Jeferson. Justiça alcança 
indenização de milhares de vítimas do desastre de Mariana. 26/01/2021 publicação Agência CNJ de Notícias. 
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-
mariana/ . Acesso em: 26jan2021. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/554867330/recurso-especial-resp-1706647-mg-2017-0280322-2
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/554867330/recurso-especial-resp-1706647-mg-2017-0280322-2
https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-mariana/
https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-mariana/
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Por determinação judicial da 12ª Vara foram estabelecidos 11 eixos prioritários para 

a execução do acordo, um deles, o eixo 1 trata da recuperação ambiental intra e extra calha e 

o eixo 7 se refere ao cadastro e indenização às vítimas. 

Temas importantíssimos que precisavam ser modelados para permitir velocidade na 

execução do acordo passaram a ter uma metodologia definida por impulso judicial. 

Metodologia que será exposta no item que segue. 

 
 
3. Metodologia definida judicialmente para o cadastro e indenização às 

vítimas 

A metodologia de cadastramento das vítimas, além de dar visibilidade a cada uma das 

pessoas atingidas, permitiu de forma simplificada, o reconhecimento do direito a indenização 

aos trabalhadores que não puderam mais exercer suas funções por causa da contaminação 

do Rio Doce, inclusive os informais, que não foram indenizados nos últimos 5 anos, por 

dificuldade de comprovação do impacto, tais como, lavadeiras e pescadores ribeirinhos.  

O Sistema Indenizatório Simplificado, instituído a partir das sentenças prolatadas pelo 

Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte e implementado no TRF da 1ª Região permitiu, 

finalmente, pela primeira vez, em cinco anos do desastre, destravar empecilhos e garantir 

compensações financeiras de R$ 23 mil a R$ 570 mil, de acordo com a categoria de atingidos.  

Esse sistema representa a utilização de um instrumento digital no âmbito das ACPs 

e impacta na melhoria de condições econômicas para a população atingida e, 

consequentemente, para o desenvolvimento humano aumentando as oportunidades 

econômicas dos atingidos, por meio do acesso à renda. 

Não se faz aqui juízo de valor em relação ao montante fixado e sim a metodologia 

ágil do Sistema Indenizatório Simplificado, inspirado na ideia de “rough justice” (justiça 

possível) do direito norte-americano, voltado ao tratamento das indenizações em massa. É 

um sistema digital, acessível por plataforma on line, que permite a categorias informais, como 

carroceiros, artesãos, lavadeiras, pequenos pescadores, etc., de forma simplificada, obter a 

sua indenização.   

No período de 90 dias, mais de 5.000 atingidos ganharam visibilidade por meio do 

cadastro, foram reconhecidos como impactados, tiveram a homologação efetivada e as 
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indenizações pagas, como ressalta o magistrado Mário de Paula Franco Júnior, titular da 12ª 

Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte18.  

A decisão judicial proferida em 01 de julho de 2020, nos autos PJe 1016742-

66.2020.4.01.3800, com 195 laudas19, foi confirmada, liminarmente, em sede de agravo de 

instrumento nº 1034892-49.2020.4.01.0000 pela Desembargadora Federal Daniele Maranhão 

Costa, em 9.11.2020, enfatizando que “se trata de uma nova via de acesso, um novo fluxo de 

indenização, mais direto, simplificado e flexibilizado” que busca fazer prevalecer a autonomia 

dos atingidos, e de adesão facultativa e individual, reservando aos atingidos a opção pela 

“modalidade de indenização que melhor atender aos interesses individuais de cada um20”. 

 

Considerações finais 

Em conclusão tem-se que o i) TAC Governança avançou no âmbito social e 

ambiental com a identificação de 11 eixos prioritários para a execução sendo, um deles, o 

eixo 1 para recuperação ambiental e o eixo 7 para o cadastro e indenização às vítimas. Ações 

que auxiliam na melhoria do desenvolvimento humano e sustentável ao preverem ações de 

recuperação da degradação causada pelo desastre e, também, por promover melhoria nas 

condições econômicas dos atingidos e, em consequência, do acesso às facilidades econômicas 

apresentadas por Sen. 

ii) a metodologia “rough justice” adotada pela Justiça Federal de Belo Horizonte e a 

plataforma do Sistema Indenizatório Simplificado representa uma inovação no processo civil 

de ações coletivas no País, inclusive com a utilização de plataformas digitais, e podem vir a 

servir de subsídio para outros processos de grande impacto, com número elevado de vítimas, 

no âmbito do Poder Judiciário, notadamente os que envolvam casos individuais decorrentes 

de indenizações em massa. No caso de Mariana estima-se que ultrapassam 300 mil atingidos. 

Ainda há que iii) se acompanhar os recursos nos Tribunais, a decisão criminal a ser 

proferida na ação penal, e a decisão final a ser proferida na ACP ajuizada pelo MPF que está 

 
18 CNJ. Justiça alcança indenização de milhares de vítimas do desastre de Mariana. Publicado em: 26/01/2021. 
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-
mariana/ . Acesso em: 20fev2021. 
19 CONJUR. Sentença Atingidos de Baixo Guandu/ES Matriz de danos (PJE nº 1016742-66.2020.4.01.3800). 
Publicada em 01/07/2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/decisao-indenizacao-mariana.pdf . 
Acesso em 20fev2021. 
20 CNJ. Agravo instrumento nº 1034892-49.2020.4.01.0000. Publicado em: 09/11/2020. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/trf1-decisoes-referendam-uso-matriz.pdf . Acesso em: 20fev2021. 

https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-mariana/
https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-mariana/
https://www.conjur.com.br/dl/decisao-indenizacao-mariana.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/trf1-decisoes-referendam-uso-matriz.pdf
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suspensa, temporariamente, em razão de acordo homologado, cujo valor da causa foi de 155 

bilhões de reais.  

E, por fim, que iv) os ramos do Direito dos Desastres, Direito Minerário, Direito de 

Barrageiros e o Direito Florestal Ambiental, no Brasil, precisam, urgentemente, no que diz 

respeito a regulação, prevenção e fiscalização, da adoção de medidas imediatas para não 

comprometer a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e ao desenvolvimento humano 

e sustentável e dar cumprimento as metas globais da ONU previstas na Agenda 2030. 

 

Referências bibliográficas 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (BRASIL). Relatório de 
segurança de barragens 2019. Agência Nacional de Águas e Saneamento básico. -- Brasília: ANA, 
2020. Disponível em: https://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-
de-barragem/2019/rsb19-v0.pdf . Acesso em: 20fev2021. 

COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A AGENDA 2030; LABORATÓRIO DE 
INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (LIODS). Caderno Desastre da Barragem de Fundão Caso Mariana. CNJ: 
CNMP, 2021. 

COMISSÃO EXTERNA DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM NA REGIÃO DE 
MARIANA – MG (CEXBARRA). Relatório Final. Câmara dos Deputados: Brasília, Maio de 
2016. 

CONJUR. Sentença Atingidos de Baixo Guandu/ES Matriz de danos (PJE nº 1016742-
66.2020.4.01.3800). Publicada em 01/07/2020. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/decisao-indenizacao-mariana.pdf . Acesso em 20fev2021. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Justiça alcança indenização de milhares de 
vítimas do desastre de Mariana. Publicado em: 26/01/2021. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-
mariana/ . Acesso em: 20fev2021. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Tribunal homologa acordo de indenização do 
desastre de Brumadinho (MG). Publicado em: 04/02/2021. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/tribunal-homologa-acordo-de-indenizacao-do-desastre-de-
brumadinho-mg/ . Acesso em: 20Fev2021 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Agravo instrumento nº 1034892-
49.2020.4.01.0000. Publicado em: 09/11/2020. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/trf1-decisoes-referendam-uso-matriz.pdf . Acesso em: 
20fev2021. 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). CNMP e CNJ lançam 
site do Observatório Nacional de casos complexos de grande repercussão. Publicado em: 30/04/2019. 
Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12115-cnmp-e-cnj-

https://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/2019/rsb19-v0.pdf
https://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/2019/rsb19-v0.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/decisao-indenizacao-mariana.pdf
https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-mariana/
https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-mariana/
https://www.cnj.jus.br/tribunal-homologa-acordo-de-indenizacao-do-desastre-de-brumadinho-mg/
https://www.cnj.jus.br/tribunal-homologa-acordo-de-indenizacao-do-desastre-de-brumadinho-mg/
https://www.conjur.com.br/dl/trf1-decisoes-referendam-uso-matriz.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12115-cnmp-e-cnj-lancam-site-do-observatorio-nacional-de-casos-complexos-de-grande-repercussao


Maria Tereza Uille Gomes & Clarissa Bueno Wandscheer 

 221 

lancam-site-do-observatorio-nacional-de-casos-complexos-de-grande-repercussao . Acesso 
em: 20fev2021. 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Relatório de Avaliação dos efeitos e 
desdobramentos do rompimento da Barragem de Fundão em Mariana-MG. Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana: Fevereiro de 2016. 
Disponível em:  
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/770/relatorio_final_ft_
03_02_2016_15h5min.pdf . Acesso em: 07dez2016.  

JUSBRASIL. Superior Tribunal de Justiça STJ – Recurso especial: Esp 0107783-
58.2016.8.13.0000 MG 2017/0280322-2. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/554867330/recurso-especial-resp-1706647-mg-
2017-0280322-2 . Acesso em 20jan2021. 

MELO, Jeferson. Justiça alcança indenização de milhares de vítimas do desastre de Mariana. 
26/01/2021 publicação Agência CNJ de Notícias. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-
mariana/ . Acesso em: 26jan2021. 

OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS, ECONOMICAS 
E SOCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E GRANDE IMPACTO E REPECURSSÃO. 
Acompanhamento de Processos das ações de grande repercussão (Mariana). Disponível em: 
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qv
w&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shOBSPrincipal&select=LB513,
Brumadinho . Acesso em 20fev2021 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). 
Relatório de Desenvolvimento Humano – 2011. Sustentabilidade e Equidade: um futuro melhor 
para todos, PNUD: IPAD, 2011.  

RENAUX, Pedro. Previstas para 2020, Contas de Florestas e Energia são mais uma etapa para o PIB 
Verde. Publicado 31/05/2019. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/24701-previstas-para-2020-contas-de-floresta-e-energia-sao-mais-uma-
etapa-para-o-pib-verde  . Acesso em: 19fev2021.  

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão Ricardo 
Doniselli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  

TRT 3ª REGIÃO. Tragédia de Mariana completa 3 anos: veja o panorama das indenizações pagas 
às vítimas na JT-MG. Publicado em: 05/11/2018. Disponível em: 
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-
juridicas/panorama-das-indenizacoes-a-vitimas-da-tragedia-ambiental-em-mariana-pagas-
na-jt-de-minas-1 . Acesso em: 20fev2021. 

VIEIRA, Isabela. Pesquisadores testam cálculo do PIB Verde em fronteira agrícola. Publicado 
27/04/2019. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-
04/pesquisadores-testam-calculo-do-pib-verde-em-fronteira-
agricola#:~:text=Em%202017%2C%20por%20lei%20federal,mineral%2C%20entre%20o
utras%20riquezas%20naturais . Acesso em: 19fev2021

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12115-cnmp-e-cnj-lancam-site-do-observatorio-nacional-de-casos-complexos-de-grande-repercussao
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/770/relatorio_final_ft_03_02_2016_15h5min.pdf
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/770/relatorio_final_ft_03_02_2016_15h5min.pdf
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/554867330/recurso-especial-resp-1706647-mg-2017-0280322-2
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/554867330/recurso-especial-resp-1706647-mg-2017-0280322-2
https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-mariana/
https://www.cnj.jus.br/justica-alcanca-indenizacao-de-milhares-de-vitimas-do-desastre-de-mariana/
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shOBSPrincipal&select=LB513,Brumadinho
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shOBSPrincipal&select=LB513,Brumadinho
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shOBSPrincipal&select=LB513,Brumadinho
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24701-previstas-para-2020-contas-de-floresta-e-energia-sao-mais-uma-etapa-para-o-pib-verde
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24701-previstas-para-2020-contas-de-floresta-e-energia-sao-mais-uma-etapa-para-o-pib-verde
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24701-previstas-para-2020-contas-de-floresta-e-energia-sao-mais-uma-etapa-para-o-pib-verde
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/panorama-das-indenizacoes-a-vitimas-da-tragedia-ambiental-em-mariana-pagas-na-jt-de-minas-1
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/panorama-das-indenizacoes-a-vitimas-da-tragedia-ambiental-em-mariana-pagas-na-jt-de-minas-1
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-juridicas/panorama-das-indenizacoes-a-vitimas-da-tragedia-ambiental-em-mariana-pagas-na-jt-de-minas-1
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/pesquisadores-testam-calculo-do-pib-verde-em-fronteira-agricola#:~:text=Em%202017%2C%20por%20lei%20federal,mineral%2C%20entre%20outras%20riquezas%20naturais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/pesquisadores-testam-calculo-do-pib-verde-em-fronteira-agricola#:~:text=Em%202017%2C%20por%20lei%20federal,mineral%2C%20entre%20outras%20riquezas%20naturais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/pesquisadores-testam-calculo-do-pib-verde-em-fronteira-agricola#:~:text=Em%202017%2C%20por%20lei%20federal,mineral%2C%20entre%20outras%20riquezas%20naturais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-04/pesquisadores-testam-calculo-do-pib-verde-em-fronteira-agricola#:~:text=Em%202017%2C%20por%20lei%20federal,mineral%2C%20entre%20outras%20riquezas%20naturais


 

  222 

Governança colaborativa nos tribunais brasileiros e a lei geral 
de proteção de dados (LGPD) 

Collaborative Governance in brazilian Courts and the General Data Protection Law (LGPD) 
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Sumário: 1. A Justiça brasileira na balança da Lei Geral de Proteção de Dados; 2. Algumas 
adequações à Lei Geral de Proteção de Dados; 3. Governança Colaborativa nos tribunais 
brasileiros; Considerações. 
 
Resumo: O presente trabalho pretende abordar a governança colaborativa adotada pelo 
Judiciário para gestão das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e adequação às 
novas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Trata-se de uma análise doutrinária da 
Lei 13.709/2013 (LGPD) e de Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, sob o método 
dedutivo, com pesquisa bibliográfica, objetivando o conhecimento das melhores práticas de 
governança para gestão de TIC e segurança dos dados armazenados pelo Poder Judiciário, 
nos termos do artigo 52, § 1º, inc. IX, da LGPD. Verificou-se que para o estabelecimento de 
medidas de implementação da LGPD foi baixada a Resolução 363/2021- CNJ. Constatou-
se, ainda, que a governança colaborativa foi instituída pela Portaria 59/2019 do CNJ e 
observou-se sua aplicação na gestão de TICs e no gerenciamento de crises cibernéticas 
ocorridas nos tribunais brasileiros, como instrumento de gerenciamento de recursos com 
eficiência e sustentabilidade. Ao final, percebeu-se a necessidade de ampliação da rede 
colaborativa de forma a ser possível a adequação dos tribunais brasileiros à LGPD em tempo 
hábil. 
Palavras-chave: Governança colaborativa; Tribunais brasileiros; Poder Judiciário; LGPD. 

Abstract: The present work intends to approach the collaborative governance adopted by 
the Judiciary for the management of information and communication technologies (ICTs) 
and adaptation to the new guidelines of the General Data Protection Law. It is a doctrinal 
analysis of Law 13.709 / 2013 (LGPD) and Resolutions of the National Council of Justice, 
under the deductive method, with bibliographic research, aiming at the knowledge of the 
best governance practices for ICT management and security of stored data by the Judiciary, 
pursuant to article 52, paragraph 1, inc. IX, of the LGPD. It was found that Resolution 
363/2021-CNJ was adopted for the establishment of LGPD implementation measures. It 
was also found that collaborative governance was instituted by Decree 59/2019 of the CNJ 
and its application was observed in the management of ICTs and in the management of cyber 
crises that occurred in Brazilian courts, as an instrument of resource management with 
efficiency and sustainability . In the end, there was a need to expand the collaborative 
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network in order to make it possible for Brazilian courts to adapt to the LGPD in a timely 
manner.       

Keywords:  Collaborative governance; Courts; Judicial power; LGPD. 

 

1. A Justiça brasileira na balança da Lei Geral de Proteção de Dados 

Com a necessidade de se adequar às novas ponderações da Lei Geral de Proteção de 

dados (LGPD), o Judiciário brasileiro alinha-se e prepara-se para seguir no caminho do 

equilíbrio entre o tratamento dos dados de seus servidores, magistrados e demais 

colaboradores da Justiça, e, ainda, das informações contidas nos próprios processos 

eletrônicos de sua jurisdição, equilibrando-se também para fazer frente à demanda processual 

que advém de litigâncias envolvendo a nova legislação de proteção de dados. 

É a administração pública valendo-se das normas de governança mais adequadas para 

gerir os processos tecnológicos gerados pela sociedade em rede, mencionada por Manuel 

Castells3 com o intuito de se adaptar a nova era da tecnologia da informação e dos grandes 

fluxos de dados.  

Percebe-se que o desafio não é somente processual, mas, sobretudo, administrativo, 

já que o Judiciário não tem apenas a sua função precípua de julgamento, mas, de gestão e 

tratamento das informações dispostas em seu banco de dados (Big Data) que possam 

impactar o direito à privacidade do cidadão.  

Conforme salienta Bruno Ricardo Bioni4, o arranjo de governança trazido por uma 

lei de proteção de dados contém normas que, nas palavras do autor, abraçam a qualquer um 

que esteja sujeito a uma decisão automatizada, quando houver impacto na vida e no 

desenvolvimento da personalidade. Por isso, é preciso muito cuidado no tratamento de dados 

pessoais, já que envolvem os direitos da personalidade. 

Os tribunais brasileiros se preparam para cumprir a agenda da Lei Geral de Proteção 

de Dados que prevê que a fiscalização pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 

e a consequente aplicação das sanções legais se dará a partir de 1º de agosto de 2021, quando 

então, as empresas e orgãos que façam o tratamento de dados terão que se adaptar ao novo 

regulamento. Isso para que, segundo Patrícia Peck Pinheiro5, sejam atingidas de forma 

eficiente e sustentável as exigências da Lei Geral de Proteção de dados, também em âmbito 

 
3 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. 21ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2020. p. 235. 
4 BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 113. 
5 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n. 13.709/2018 –LGPD. 2. Ed. 
São Paulo: Editora Saraiva. 2020, p. 12. 



Luciana Faria de Carvalho & Ricardo Pinha Alonso 
 

 224 

internacional, relacionando-se à proteção dos dados tratados fora do Brasil, em 

conformidade com a tendência do Regulamento Europeu de Proteção de Dados (GDPR). 

  Sem dúvida, o Regulamento Europeu é o grande modelo adotado pela legislação 

brasileira, e tratando-se da proteção de dados, os dois institutos visam à defesa dos direitos 

fundamentais, e trazem as mesmas preocupações quanto à adoção de princípios semelhantes 

para distinção de dados pessoais (identificáveis da pessoa) e dados sensíveis (etnia, raça, 

crenças religiosas, opiniões). A lei européia ainda faz alusão a dados genéticos, biométricos e 

referentes à saúde, apontando que os dados podem ser usados de acordo com a necessidade, 

caso haja interesse público, segurança e saúde. Por outro lado, a Lei 13.709/2018 exige o 

consentimento do usuário e o apontamento da finalidade certa para uso do agente que realiza 

o tratamento de dados6. 

 Ao analisar-se os dois institutos, surge a impressão de que a Lei Européia seria 

menos rígida no sentido de admitir divulgação de dados de acordo com a necessidade e o 

interesse, porém, na prática, as duas legislações miram numa mesma vertente, já que o 

princípio da supremacia do interesse público direciona a administração pública de uma forma 

geral. Pudemos observar tal prática durante esse período pandêmico, em que são divulgados 

dados de pessoas que são acometidas pela Covid 19 na administração pública, em razão da 

necessidade de informação e pela agravante da questão de saúde. 

Prática constante da administração pública é o Portal da Transparência que expõe 

dados salariais de servidores, prevalecendo, pela ponderação de interesses e razoabilidade, o 

Princípio administrativo da Publicidade (artigo 37, caput da Constituição Federal), em 

detrimento à inviolabilidade da intimidade e da vida privada.   

Para o tratamento dos dados pessoais, as atividades de tratamento de dados devem 

ser pautadas no Princípio elencado no inciso X do artigo 6º da Lei Geral de Proteçao de 

Dados (LGPD), que trata da responsabilizaçao e da prestação de contas, demonstrando ainda 

o agente, a adoçao de medidas necessárias, eficazes e comprobatórias da obsservância do 

cumprimento das normas de proteçao de dados pessoais.  

 

2. Algumas adequações à Lei Geral de Proteção de dados 

O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que as medidas para adequação à LGPD 

serão adotadas por cada tribunal. Dessa forma, foi criado o comitê Gestor de Proteção de 

Dados Pessoais (CGPD), que ficará a cargo da implementaçao da Lei 13.709/2018 em cada 

 
6 Ibid., p. 47-48. 
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tribunal (art. 1º da Res. 363/2021 do CNJ). E também estabeleceu que cada órgão designará 

o seu encarregado. 

Para tal, o Judiciário precisou estabelecer a autoridade a ser responsabilizada, já que 

a Lei 13.709/2018 elenca os agentes de tratamento dos dados pessoais, como sendo, 

inicialmente, o controlador e o operador. O primeiro trata-se da pessoa de direito público ou 

privado, natural ou jurídica, que será competente para proferir decisões relacionadas ao 

tratamento de dados pessoais (art. 5º, VI e art. 37 da LGPD). Já o operador será o agente 

que realizará o tratamento seguindo as instruções do controlador (art. 5º, VII e art. 39 da 

LGPD).  

Em cada tribunal o papel do controlador fica a cargo do presidente do órgão 

judiciário, auxiliado por controladores adjuntos (vice-presidente e corregedor), e o papel do 

operador, fica a cargo dos seus servidores, consoante já disciplinou o Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, por meio da Resolução nº 09/2020 (artigos 5º e 6º). 

É certo que na Lei 13.709/2018 o controlador deverá indicar o encarregado, que 

atuará como um elo entre agentes, titulares e órgãos, devendo suas informações ser 

divulgadas no sítio eletrônico do controlador (artigo 41, § 1º). Já no Regulamento Europeu, 

o controlador deve ser uma pessoa responsável por tudo que seja relacionado à proteção de 

dados (DPO)7.  

Patrícia Peck8 (2020, p. 52) aponta que tanto o controlador, quanto o operador 

precisam pensar em meios técnicos e regras para a proteçao dos dados pessoais, 

comprovando sua efetividade com a aplicação dos recursos de anonimização, procedimentos 

e controle de acesso, políticas de gestão para treinamento e organização de equipes para tal 

mister. É o que já está ocorrendo em alguns tribunais, por meio de políticas de gestão. 

Como exemplo, o tribunal do Rio de Janeiro já indicou em seu sítio, em cumprimento 

à lei, a identidade de seu encarregado, a autoridade responsável pela comunicaçao entre o 

controlador, os titulares de dados e a autoridade nacional de proteção de dados (art. 5º, VIII, 

da Lei 13.709/2018). Além disso, o tribunal alerta sobre a política de coockies do órgão e 

expõe as diretrizes institucionais de proteção de dados, bem como os membros do Comitê 

Gestor9. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso indicou seu Comitê de Governança de TIC, 

que foi insituído pela Portaria nº 324/2016-PRES, para controlar as atividades da área de 

 
7 Ibid., p. 47,48. 
8 Ibid., p. 52. 
9 PJERJ. Poder Judiciário Estado do Rio de Janeiro. Conhecendo a LGPD. 2020. Disponível em: 
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/lgpd/conhecendo-a-lgpd. Acesso em: 18.fev.2021. 
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tecnologia da informação do órgão, elaboração do planejamento estratégico de tecnologia da 

informação (TI) e orientar ações de tecnologia do Poder Judiciário10.Além disso, foi criada a 

Plataforma de Governança Colaborativa do Judiciário, com iniciativas para contribuir com a 

transformação digital e aceleração do processo de inovação11. 

Já o Tribunal Regional Federal da 1ª Região publicou fluxograma de conformidade à 

Lei Geral de Proteção de Dados, seguindo a Recomendação 73/2020 do Conselho Nacional 

de Justiça, nos termos da Portaria Presi 10418699, estabelecendo, ainda, o Comitê 

Responsável para se integrar com segurança e controle à nova legislação de dados12. 

  

3. Governança Colaborativa nos Tribunais 

  Percebe-se que o Judiciário está numa corrida contra o tempo, havendo uma 

necessidade imperiosa e urgente de gerência das tecnologias de informação e comunicação 

dos tribunais, necessitando serem estabelecidas políticas de planejamento para a 

transformação digital e as estruturas organizacionais para melhor suporte e atendimento aos 

usuários. Tudo para garantir a segurança dos dados pessoais e processuais, já que o processo 

judicial eletrônico ( PJE) veio para substituir as antigas pilhas amontoadas de processos 

materiais, que ocupavam prateleiras emparelhadas e, atualmente, ocupam as plataformas 

digitais. 

Na verdade, Patrícia Peck orienta que não basta a “adequação dos processos de 

governança corporativa, com implementação de um programa mais consistente de compliance 

digital”, sendo necessária, também, uma mudança de cultura na instituição.13 Trata-se de uma 

visão de longo prazo, considerando questões de ordem social e ambiental, já que as políticas 

sociais e ambientais devem também ser levadas em conta pelos responsáveis pela governança 

da instituição, considerando uma visão de sustentabilidade e longevidade14. 

  Para que o judiciário possa fazer frente a todas as recomendações contidas nas 

resoluções do CNJ após a vigência da Lei 13.709/2018, optou-se pela formação da rede de 

governança colaborativa, tanto na gestão de TICs (tecnologias de informação e 

 
10 PJMT. Poder Judiciário de Mato Grosso. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. 2020. Disponível em: http://www.tjmt.jus.br/institucional/C/34891#.YDHNVOhKjIU. 
Acesso em 18. fev. 2021. 
11PJMT. Poder Judiciario de Mato Grosso. Cadastre-se na Plataforma de Governança Colaborativa do 
Judiciário e contribua com a transformação). 2020. Disponível em: 
http://www.tjmt.jus.br/noticias/63126#.YDIdWOhKjIU. Acesso em: 18.fev.2021. 
12 JUSTIÇA FEDERAL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 2020. LGPD. Fluxograma de confirmidade 
da LGPD. Disponível em: http://x4dro.com.br/ambteste/lgpd/index.html. Acesso em: 18.fev.2021. 
13 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n. 13.709/2018 –LGPD. Ob. 
Cit., p. 52. 
14 ROCCO, Marcus. Governança de TIC - Guia Prático de Apoio à Implantação. Unknown.  2016, p. 39. 

http://www.tjmt.jus.br/noticias/63126#.YDIdWOhKjIU
http://x4dro.com.br/ambteste/lgpd/index.html


Governança colaborativa nos tribunais brasileiros e a lei geral de proteção de dados (LGPD)   
 

 227 

comunicação), quanto no gerenciamento de crises, acidentes e ilícitos cibernéticos ocorridos 

no órgão judicial. 

A governança colaborativa instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) surgiu, 

inicialmente, no Judiciário, em 2013, por meio da Portaria nº 138/2013, que deu início a uma 

nova forma de gestão organizacional. Posteriormente foi revogada pela Portaria 59/2019, 

que passou a regulamentar os novos procedimentos e a estratégia nacional do órgão, diante 

do imperativo de atualização de competências atribuídas à rede de governança colaborativa 

do Judiciário para dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos e diante da necessidade 

de revisão das estratégias judiciais da revogada portaria. 

O artigo 2º da Portaria 59/2019 objetivou impulsionar ainda mais o desenvolvimento 

e a implantação da governança colaborativa, com o fim de melhor desempenho dos serviços 

jurisdicionais. Já o artigo 3º estruturou a rede de governança, composta pelo Comitê Gestor 

Nacional, Comitês e Subcomitês Gestores dos Segmentos de Justiça, com a responsabilidade 

de impulsionar o desenvolvimento da governança, propondo diretrizes nacionais com 

monitoramento e divulgação de resultados. 

  O termo governança colaborativa nos remete à necessidade que todas as instituições 

brasileiras têm de melhorar sua imagem perante os que lhe estão sujeitos. No caso, o 

judiciário, perante seus jurisdicionados. Mas, na sociedade informacional de Castells “em que 

a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes fundamentais 

de produtividade e poder, devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse período 

histórico”15, trata-se da forma mais ágil e de melhor desempenho. Por isso é necessário unir 

forças organizacionais para fazer frente ao progresso da tecnologia, que alavancou bastante 

nesses últimos dias, principalmente com a ocorrência da Pandemia de Sars-Covid 19. Assim, 

para Rocco: 
Governança é o sistema pelo qual o poder é exercido no direcionamento e 
controle de uma instituição, otimizando o uso de seus recursos, visando o 
desenvolvimento do negócio, com melhoria: da gestão, do desempenho 
(eficiência e eficácia), do processo decisório e, por consequência, melhoria da 
imagem da instituição junto aos seus investidores e, principalmente, aos seus 
clientes.16 

A governança colaborativa também pode indicar comando e controle, com 

interações e conexões de um pensamento sistêmico de gestão, “no qual atores públicos e 

 
15 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede. Ob. cit. p. 84. 
16 ROCCO, Marcus. Governança de TIC - Guia Prático de Apoio à Implantação. Ob. Cit., p. 23.  
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privados trabalham coletivamente no estabelecimento de regras e metas para melhor 

coordenar, regular e dirigir a coisa pública”17.  

A governança tem várias dimensões e pode ser assim descrita, de uma forma geral, 

como empresarial, quando compreende feições de governança corporativa e de negócio, 

trazendo dimensões de conformidade (controle de riscos) e de performance (estratégia e 

criação de valor).18 

Ainda preocupada com a segurança das informações, é bom demonstrar que a 

governança colaborativa também pode ser evidenciada nos tribunais em relação ao 

gerenciamento dos ataques cibernéticos, que são cada vez mais constantes. Exemplo disso 

são os recentes ataques ocorridos no STJ (Superior Tribunal de Justiça), em 03/11/2020, e 

em tribunais como do Rio de Janeiro e Sergipe, em 2016. Sem mencionar o último vazamento 

de dados ocorrido no Brasil em 2021, que expôs informações pessoais de 220 milhões de 

brasileiros. 

Para que o ecossistema digital dos tribunais seja reforçado, evitando tais possíveis 

ataques de hackers, foi instituído o Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário, 

sendo criados vários grupos para o estudo de temas que envolvem a proteção dos dados, de 

forma colaborativa. E como resultado dos estudos, foram aprovadas resoluções que tratam 

de Protocolo de gerenciamento de crises, prevenção a acidentes cibernéticos e investigações 

para tais ilícitos no âmbito do Poder Judiciário. Tudo para atender à Lei Geral de Proteção 

de Dados, e, ainda, garantir a segurança processual do Juízo 100% Digital, havendo 

compartilhamento de experência para o trato de situações de crise.19   

Dessa forma, percebe-se um empenho dos tribunais no trato da governança de 

tecnologias e da segurança, que abarca toda uma seara de informação e de gestão para o 

tratamento de dados, compreendendo, conforme elenca Rocco, ao tratar da governança da 

informação, os seguites tópicos:  
aderência ao negócio, segurança, business intelligence (BI), conformidade, 
regulamentação, análises, riscos (de uso) da informação, gestão de documentos, 
e-Discovery (refere-se a qualquer ferramenta ou método de busca, pesquisa, 
localização e obtenção de dados e informações em meio eletrônico), IoT (Internet 
of Things), arquitetura corporativa, gerenciamento de conteúdo corporativo, ciclo 
de vida, retenção, classificação, integridade, transparência, 
disponibilidade,privacidade e, inclusive, abrange a Governança de Dados, com 

 
17 NEGRI, Sandra; RODRIGUES, Leonel Cezar. “Reforma Constitucional: Sistema Judiciário Brasileiro e a 
Insercão da Governança Colaborativa”, in: Revista internacional Consinter de Direito. n. VI, 1º semestre de 
2018, p.  277-291. e-ISSN: 2183-9522, p. 282. 
18 ROCCO, Marcus. Governança de TIC - Guia Prático de Apoio à Implantação. Ob. Cit., p. 27-30.  
19 CNJ - Conselho Nacional de Justiça. 2020. Judiciário reforça proteção de dados de forma colaborativa. 21.dez. 
2020.Disponível em: https://www.cnj.jus.br/judiciario-reforca-protecao-de-dados-de-forma-colaborativa/. 
Acesso em 18. fev. 2021. 

https://www.cnj.jus.br/judiciario-reforca-protecao-de-dados-de-forma-colaborativa/
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processos de gestão, higienização de dados, descarte seguro, gerenciamento de 
dados mestres, metadados e registros20. 
 

 E vale lembrar que o espírito da Lei Geral de Proteção de Dados contempla duas 

proteções: de um lado os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, a boa-fé e vários 

princípios, e de outro, contempla a governança da segurança das informações de dados 

pessoais e sensíveis21.  É a Justiça, tendo em suas mãos, a balança onde deve pender de forma 

equilibrada a necessidade de proteção de dados pessoais e uma boa política judiciária de 

governança para bem geri-los. 

O artigo 52, § 1º, inc. IX, da LGPD já orienta o uso da política de boas práticas e 

governança, sendo necessária para que o negócio entre as partes seja considerado 

sustentável22. A noção de sustentabilidade é cada vez mais precípua, não estando apenas 

ligada à questão ambiental, mas também aos direitos humanos. Aqui se percebe o direito à 

intimidade e a não violação dos dados, mas também nas palavras de José Eli da Veiga, tem-

se o próprio desenvolvimento sustentável como direito humano23. 

Assim, a governança colaborativa de TIC (tecnologia de informação e comunicação) 

busca atender ao negócio da instituição com a tecnologia de informação, com o melhor 

gerenciamento de recursos, para fins de entrega de produtos e serviços que tenham valor, 

com eficiência e eficácia24. 

 Considerando ainda o interesse do Judiciário brasileiro em alcançar metas de 

produtividade, adotou-se o guia Estratégico de TICs, estabelecendo a política de Governança 

que contempla diretrizes organizacionais que assegurem também harmonia nas decisões e 

ações de gestão e uso dessas tecnologias, contribuindo para o alcance das já mencionadas 

metas, de acordo com as prementes necessidades do órgão da Justiça25.  

Desta feita, a estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Poder Judiciário (ENTIC-JUD), instituída pela Resolução 370/2021 objetiva o levantamento 

do índice de governança, gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD), 

para seu aperfeiçoamento. Ainda estabelece plano de trabalho para acompanhamento da 

estratégia digital de TIC, num período compreendido entre 2021-2026, aprimorando a 

 
20 ROCCO, Marcus. Governança de TIC - Guia Prático de Apoio à Implantação. Ob. Cit., p. 37-38. 
21 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n. 13.709/2018 –LGPD. Ob. 
Cit., p. 12-13.  
22 Ibid., p. 38. 
23 VEIGA, José Eli da. Para entender o desenvolvimentos sustentável. São Paulo: Editora 34, 2015. p. 198. 
24 ROCCO, Marcus. Governança de TIC - Guia Prático de Apoio à Implantação. Ob., cit,, p. 34. 
25 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. Guia da Estratégia Digital do Poder Judiciário ENTIC-
JUC 2021-2026. 2020. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2021/02/Guia_da_Nova_Resolucao_211___20.10.2020__1_-1.pdf. 



Luciana Faria de Carvalho & Ricardo Pinha Alonso 
 

 230 

segurança da informação e a gestão de dados, desenvolvendo a competência dos 

colaboradores e buscando a inovação de forma colaborativa26.  

Assim, será possível o aumento da satisfação dos usuários do sistema judiciário, 

promovendo a transformação digital e um modelo nacional de interoperabilidade, com uma 

prática de governança pautada na colaboração de seus membros.  

Vale acrescentar sobre a necessidade premente de gerir também os dados, estratégias 

e transformações necessárias para a implementação das exigências constantes da Lei Geral 

de Proteção de Dados em tempo hábil, considerando que a efetividade das punições advindas 

do ato normativo está às portas de todos os órgãos e agentes responsáveis pela manipulação 

e tratamento de dados.  

 

Considerações finais 

Diante das informações levantadas na presente pesquisa, percebe-se que para o 

estabelecimento de medidas de implementação da LGPD pelos tribunais brasileiros foi 

baixada a Resolução 363/2021- CNJ. Já a governança colaborativa é disciplinada pela 

Portaria 59/2019 do CNJ, sendo observada sua aplicação na gestão de TICs e no 

gerenciamento de crises cibernéticas ocorridas nos tribunais. 

Para o aperfeiçoamento da governança foi observada a criação da Estratégia Nacional 

de tecnologias da Informação e Comunicação (Res. 370/2021), tendo a governança 

colaborativa como instrumento de gerenciamento de recursos com eficiência e 

sustentabilidade. 

Ao final, percebeu-se também a necessidade de ampliação da rede colaborativa, 

recomendando-se, a título de sugestão, uma troca de informações ainda maiores entre os 

Comitês Gestores da referida lei de Proteção de dados, com a prática ainda mais evidente da 

governança colaborativa, a fim de possibilitar que o Judiciário como um todo se adeque às 

exigências da Lei 13.709/2018, em tempo hábil. 
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Resumo: O presente trabalho caracteriza-se como um estudo doutrinário jurídico das 
implicações das novas tecnologias sobre a concepção do humano para o direito. Pretende, a 
partir da aproximação do direito com a filosofia e a sociologia da técnica, apresentar uma 
crítica jurídico-política das opções técnicas (da tecnologia e do direito), que não dizem 
respeito somente à noção jurídica do humano, mas que também colocam em risco seu futuro. 
O Homo juridicus no direito ocidental foi historicamente transformada por mudanças no 
modo de pensar e produzir. Contemporaneamente, com as recentes transformações 
resultantes da aceleração tecnoeconômica e de seu entrelaçamento com o mercado, esse homo 
juridicus acaba por tornar-se artifício de si mesmo, colocando em questão sua própria 
humanidade. O Direito, ao dar respostas sobre os impactos da aceleração tecnoeconômica e 
do mercado sobre o corpo humano, mesmo mantendo a integridade conceitual da pessoa, 
mesmo mantendo uma certa concepção de dignidade humana dentro dos cânones dos 
direitos humanos, ainda assim permite a entrada os elementos biológicos e informacionais 
humanos no comércio jurídico e econômico. A questão que se coloca não é como o direito 
define a política pública de desenvolvimento tecnológico, nem como permite a reificação e 
a patrimonialização do corpo humano, mas como ele ajuda a descortinar um novo mundo, 
orientar o sentido e evitar outros devires humanos ao limitar a perspectiva de inter-relação 
humano-tecnologia.  
Palavras-chave: Homo juridicus, Direitos humanos, Tecnociência, Futuro do humano. 
 

Abstract: This article is characterized by a legal doctrinaire study about the implications of 
new technologies on the legal conception of the human being. Based based on the 
approximation of law with philosophy and sociology of reading technique, it intends to 
present a legal-political critic about the technical options (both technological and legal) that 
doesn’t concern only to the legal notion of the human being, but also puts it’s future at risk. 
The Occidental Homo Juridicus was historically altered by the shifts in the ways of speaking 
and making. Contemporaneously, with the recent transformations resulted from techno 
economic acceleration and it’s interlacement with the market, this Homo Juridicus tends to 
become a device of itself, putting in check it’s own humanity. The Law’s answers about the 
impacts of techno economic acceleration, even when maintaining a certain conception of 
human dignity and integrity based on the canons of human’s rights, still allows the entrance 
of human biological and informational elements in the juridical and economic business. The 
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question at issue here is neither how the law defines the public policy of technological 
development nor how it enables the reification and the patrimonialization of the human 
body, but how it helps to unveil a new world, guiding the way and preventing other becoming 
by limiting the perspective of the inter-relation on human-technology. 
 
Keywords: Homo juridicus; Human rights, Technoscience, Future of human 
 

1. A fabulação do homo juridicus 

A grande epopeia do homo juridicus, segundo3, começa com o direito romano e a 

invenção de duas instâncias que dividem o mundo em duas cenas: uma em que os fenômenos 

naturais ocorrem e a vida segue segundo sua ordem; outra, na cena do direito, em que os 

humanos representam um papel social. Essas duas cenas, por sua vez, engendram uma dupla 

"natureza humana" para o direito: de um lado, o humano que nasce, vive e morre segundo 

uma ordem imutável; de outro, o sujeito de direito (pessoa jurídica), como seu duplo 

institucional, que vai funcionar de formas diferentes conforme a situação sociojurídica exija. 

Essa invenção crucial do direito romano resultou no estabelecimento de um espaço 

autônomo, ao mesmo tempo imaginário e pragmático, que é aquele do direito e que funciona 

como um espaço de fabulação jurídica. O direito não diz a verdade, ele cria categorias. 

Para Edelman, trata-se de uma forma de fabulação, que se encontra com a fabulação 

filosófica, mas que produz seu próprio imaginário com contornos diferentes dos da filosofia, 

pois seus objetivos são animados por outros fins: "colocar a sociedade em ordem de marcha, 

lhe fornecer instrumentos de paz e tranquilidade"4. E, ao tentar realizar seu propósito, o 

direito se defronta com duas questões que afetam o imaginário coletivo: o tempo e a 

selvageria. Entendo o primeiro como insegurança sobre o futuro e o segundo como temor à 

violência dos sentimentos. 

Quanto ao tempo, afirma o jurista que as ficções jurídicas transcendem o tempo 

humano e dão à sociedade uma sensação de paz, construindo a imagem de um futuro 

definido. O exemplo que trabalha é o da construção da categoria pessoa jurídica: "O estado, 

uma associação, uma sociedade comercial, existe além da morte; eles se perpetuam em uma 

eternidade jurídica"5. 

Quanto à selvageria, o direito sempre tenta submeter as paixões, os delírios e as 

loucuras humanas à domesticação, ao controle ou à repressão. E, nesse sentido, o homo 

 
3 EDELMAN, Bernard. Quand les juristes inventent le réel: la fabulation juridique. Paris: Hermann Éditeurs, 
2007, p. 195 
4 Ibidem, p. 14. 
5 Ibidem, p. 16. 
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juridicus é apreendido pelo direito como um ser frio, calculista, quase desprovido de afetos. 

Um ser social ideal para uma sociedade ideal bem organizada. É certo que eles, os humanos, 

amam, sofrem, eles são por vezes tomados pela loucura, mas se trata da outra cena, do espaço 

da natureza que o direito ignora, pelo menos enquanto não entra em seu campo. 

A fabulação jurídica, por meio de um dispositivo técnico, cria, para se afastar das 

contingências do espaço da natureza, um espaço ficcional.6 

Na Idade Média, continua o jurista, essa a fabulação do direito romano começa a 

mudar, sob a influência dos teólogos, para quem corpo e alma, embora distintos, faziam parte 

de um só corpo; aquela divisão que produzia a pessoa no direito romano foi 

progressivamente apagada e aos poucos construída uma identidade permanente do sujeito 

na modernidade. A diferença entre natureza e direito é aos poucos mitigada e a personalidade 

jurídica se torna idêntica ao indivíduo, acompanhando-o como uma sombra em todos os 

momentos de sua existência, como um anjo da guarda, qualquer que seja o seu status jurídico.  

Esse homo juridicus na modernidade, segundo Edelman, vai ser constituído, 

efetivamente, com a teoria dos direitos dos homens, que constrói uma pessoa indivisível e 

singular, mas ao mesmo tempo universal. O humano, do ponto de vista jurídico moderno, é 

considerado como um sujeito, dotado de razão e titular de direitos inalienáveis e sagrados. 

Como assinala Edelman: "O homem dos direitos do homem era a síntese do ideal dos 

Tempos Modernos: por si só, ele encarnava o mito da soberania popular, o messianismo da 

liberdade e da igualdade, a soberania do indivíduo, a democracia, etc."7  

Na leitura de Gediel8, esse momento representa a consolidação de dois conceitos que 

serão importantes para compreendermos as posições jurídicas dos sujeitos em relação a seu 

corpo, que são definidas ora como liberdade, ora como um direito subjetivo. No final da 

Idade Média, os significados filosóficos desses dois termos eram aproximados e ambos 

diziam respeito às qualidades inatas e essenciais ao humano, que o distinguiam dos demais 

seres vivos. Somente na modernidade, com a consolidação do capitalismo e da organização 

política contratualizada da sociedade sob a figura do Estado de Direito, é que a liberdade passa 

a significar liberdades públicas específicas do indivíduo contra o Estado e o direito subjetivo 

 
6 Ibidem, p. 211. 
7 Ibidem, p. 202 
8 GEDIEL, José Antônio Peres. Os transplantes de órgãos e a invenção moderna do corpo. Curitiba: Moinho do Verbo, 
2000. 
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poder jurídico de oposição entre sujeitos, com referência aos bens apropriados e utilizados 

individualmente. 

Mas a natureza humana ainda escapava ao direito. Nascimento, vida e morte eram 

fatos da existência que o direito e o humano não controlavam; por isso, nas Declarações de 

Direitos na modernidade o apagamento entre natureza e direito só se operava em detrimento 

da primeira. Diante disso, o direito aos poucos cria a sua própria natureza. Assim, quando as 

declarações proclamam que todos nascem livres e que a liberdade é indisponível por 

natureza, não se trata da natureza humana. Essa é alheia ao direito. Trata-se de uma natureza 

social, artificial, imaginária, uma fabulação. O mesmo fundamento dos direitos humanos está 

na concepção do contrato social. O humano nasce livre, na medida em que seu nascimento 

se produz dentro de um sistema jurídico que o concebe como livre. O direito constitui, assim, 

uma nova "natureza" que será a mesma que constitui a essência do humano. “O homem dos 

direitos do homem é o homo juridicus por excelência; ele nasce no direito, ele permanece no 

direito, ele morre no direito. (...) seu destino é jurídico”9.  

Nesse sentido, não existe mais a separação das duas cenas do direito. O humano 

natural desaparece em proveito do humano convencional, do humano instituído 

normativamente pelo direito10. E esse é somente o primeiro passo, pois, a evolução da 

construção do homo juridicus passa por mudanças posteriores nas Declarações de Direitos, 

para instituir não somente o sujeito como origem em si mesmo, mas também o sistema 

político como uma sorte de extrapolação desse sujeito. 

As declarações posteriores à Segunda Guerra, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, especialmente, abandonam a "natureza" como se seu papel antropológico 

já tivesse cumprido seu tempo. Observa-se o desaparecimento da natureza para que se possa 

centrar a ordem jurídica sobre o sujeito, como se reconhecesse que o humano tem um valor 

jurídico em si. Mas, sobretudo, essas novas declarações transferem a essência do humano 

para a ordem política, o que, teoricamente, abole o conflito entre o humano e o poder e 

procura apagar as diferenças entre humano e cidadão, ligando direitos humanos e regime 

político. O direito, a partir de então, recobre todo o espaço social. Por um lado, reorganiza 

as relações entre os direitos do indivíduo e do Estado e mais genericamente de toda a 

organização política, por outro insere em ser reportório a normatização da esfera econômica. 

 
9 EDELMAN, Bernard. Quand les juristes inventent le réel: la fabulation juridique. op. cit., p. 211. 
10 DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos humanos. São Leopoldo/RS: Unisinos, 2009. 
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O indivíduo se constitui, normativamente, como um ser total, investido de uma gama de 

direitos: civis, políticos, econômicos, sociais e culturais11.  

Mas para fabricar o humano total o direito ainda percorre mais um caminho: além de 

exercer sua identidade, soberania e liberdade na cena do mundo, é preciso exercer todos esses 

atributos sobre ele mesmo. 

O Direito não precisou aguardar os avanços tecnológicos do século XX para 

defrontar-se com a exploração de elementos essenciais ligados ao ser humano e sua expressão 

social12. Com a inclusão das criações intelectuais e artísticas nos cálculos econômicos, um 

intenso trabalho dos juristas é colocado em marcha para integrar, na esfera do direito, os 

atributos próprios de cada indivíduo (direitos da personalidade e dos bens intelectuais) como 

objetos suscetíveis de apropriação ou pelo menos de comércio jurídico.  

Esses atributos têm sua fonte e sua legitimidade no humano singular e concreto e 

torna-se necessário que o direito os leve em conta. Para fazer isso, o direito inventa a 

categoria de "pessoa humana". Assim, "o indivíduo físico fez sua entrada no direito, e a 

personalidade jurídica foi consideravelmente ampliada; ela já não era mais uma abstração do 

homem, uma função indiferente à realidade corporal dos sujeitos singulares, mas uma aliança 

de realidades e de abstrações"13. É só com o advento das tecnologias digitais que tal virada é 

possível. 

 

2. A aceleração tecnoeconômica 

Quando a aceleração tecnoeconômica14, a partir dos anos 1960, começa a interferir 

em eventos tidos até então como puramente naturais, como a morte, o nascimento e a vida, 

a natureza humana entra definitivamente no campo jurídico, mas agora como puro artifício. 

Novamente os juristas são convocados a se pronunciar sobre a possibilidade concreta de 

disposição corporal, seja pela intervenção técnica nos fenômenos naturais do corpo, seja pela 

possibilidade de destacar e pôr em circulação os elementos corporais, afetando tanto a 

dogmática como a subjetividade jurídica. Os compromissos políticos firmados como direitos 

pelas sociedades ocidentais, com a finalidade de articular a autonomia pública e privada dos 

 
11 EDELMAN, Bernard. Quand les juristes inventent le réel: la fabulation juridique. op. cit., p. 215. 
12 GEDIEL, José Antônio Peres. Os transplantes de órgãos e a invenção moderna do corpo. op,cit. 
13 EDELMAN, Bernard. Quand les juristes inventent le réel: la fabulation juridique. op. cit., p. 248. 
14 MARTINS, Hermínio. Aceleração, progresso e experimentum humanum. In: ______; GARCIA, José Luis. 
(orgs.).  Dilemas da civilização tecnológica. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2003, pp. 19-77. 
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sujeitos, a democracia e a soberania popular, no Estado de Direito, tornam-se insuficientes 

diante das investidas da ciência, do mercado e do Estado sobre o corpo humano. 

É necessário aqui um esclarecimento sobre o sentido adotado para o termo aceleração 

tecnoeconômica, cunhado por Hermínio Martins. Esse conceito não despreza outros fatores 

importantes na análise sociológica do fenômeno, mas enfatiza os elementos fundamentais 

que comandam o jogo político contemporâneo: a tecnociência e o capital. Trata-se de uma 

dinâmica de aceleração aplicada às transformações tecnocientíficas e do capital como 

resultado de um processo de entrecruzamento da racionalidade tecnocientífica e 

racionalidade econômica15, que subordina as decisões de investimento de capital e de 

pesquisa não às taxas de retorno, mas à dinâmica da inovação, em uma corrida tecnológica 

que lança as empresas numa constante fuga para frente, não admitindo nenhum limite, nem 

para o capital, nem para a tecnociência. 

O termo tecnociência, por sua vez, expressa uma forma de articulação entre ciência 

e técnica, segundo a qual as relações entre o humano e a natureza (nela incluída o humano) 

são ordenadas tecnicamente em uma lógica essencialmente operatória, que, em decorrência 

do advento da virada cibernética, toma o mundo todo como um estoque de informação, um 

campo de operação e de ação, sujeito a manipulação, reprogramação e recombinação16. 

Nesse contexto, o corpo tomado como objeto da aceleração tecnoeconômica passa 

a ser compartilhado também pelo direito como objeto submetido às decisões das 

manifestações da vontade do humano sobre si mesmo, dentro dos limites concedidos pelas 

normas heterônomas à sua autonomia privada, que é tradução jurídica da liberdade, e por 

meio da qual se dá a convergência entre a racionalidade tecnoeconômica e jurídica.  

Porém, essa forma de ingresso da natureza humana no campo do direito não 

aproxima a cena natural da cena do direito; ao contrário, a natureza jurídica afasta-se 

novamente da natureza natural e a personalidade, que havia se ligado ao sujeito concreto para 

protegê-lo dos poderes do Estado e limitá-lo perante os outros indivíduos, torna-se um lugar 

fixo e vazio, no qual os direitos e as obrigações podem subsistir na ausência total de um 

indivíduo humano concreto, cujo corpo e os atributos da personalidade são tidos como um 

conjunto de elementos aferidos a ele. E, em razão dessa nova configuração, "a dupla cena do 

 
15 SANTOS, Laymert Garcia dos. Tecnologia, perda do humano e crise do sujeito de direito. In: _____. Politizar 
as novas tecnologias: o impacto sócio-técnico da informação digital e genética.  São Paulo: Editora 34, 2003, pp. 229-245. 
16 HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. 
In: SILVA, Tomaz Tadeu da. (org.). Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 
2000, pp. 33-118. 
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direito romano seria ressuscitada sob outros auspícios: o corpo seria reenviado à natureza 

física, a personalidade, seu ator, seria encarregada de representá-lo"17. 

A aceleração tecnoeconômica, assim, coloca o homo juridicus diante de seu próprio 

corpo, mas um corpo que é, sob os auspícios da virada cibernética, um artefato modulável, 

recombinável, reprogramável, um objeto cujo sujeito cada vez mais tem a possibilidade de 

intervir pelo exercício de seu direito subjetivo, que se amplia progressivamente, amplificando 

a potência do sujeito. “Não só o sujeito aumentou sua potência, porque a ciência lhe forneceu 

os meios, como também o outro não exerce mais o papel de fronteira ou de limites18. 

A consolidação histórica do homo juridicus moderno, com vista a instituir 

normativamente o humano e interditar as ameaças externas e internas à humanidade do 

humano, à "essência" do humano, acaba por voltar-se contra a própria humanidade do 

humano, na medida em que se amplifica de sua potência, por aquilo que o autor denomina a 

loucura do direito subjetivo. Para Edelman, instituir o homo juridicus total, um sujeito de direito 

absoluto, transformou o humano em artifício de si mesmo.  

 

3. As potências do humano 

O percurso e o ponto de chegada dessa trajetória nos levam a crer que o futuro do 

humano se apresenta sombrio. E a questão pode ser colocada nos seguintes termos: estamos 

diante do fim do humano do humanismo clássico? Nosso futuro é do humano como 

artifício? 

Analisando somente a dinâmica da aceleração tecnociêntifica, no seu aspecto de 

desenvolvimento dos objetos técnicos, dissociada da aceleração econômica19, é possível 

vislumbrar outro prognóstico. Mas para isso precisamos afastar uma visão humanista da 

tecnologia e tomar outra posição política sobre a tecnologia. 

Aí reside a questão contemporânea da normatividade e da subjetividade jurídica, pois 

opções técnicas tomadas pelo direito e as opções técnicas da tecnociência, regulada pelo 

direito, são na verdade opções políticas a respeito do futuro do humano que delineiam as 

possibilidades desse mesmo futuro, interditando outras. 

 
17 EDELMAN, Bernard. Quand les juristes inventent le réel: la fabulation juridique. op. cit., p. 201. 
18 Idem. La personne en danger. Paris: PUF, 1999, p. 16. 
19 SIMONDON, Gilbert. Du mode d'existence des objets techniques. Paris: Aubier, 1989. 
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Podemos tomar como ponto de partida para essa análise a reflexão sobre a sociologia 

da tecnologia, feita pelo sociólogo Pedro Peixoto Ferreira20. Diz o sociólogo que a 

perspectiva humanista é, de longe, a mais praticada, e ela vê a tecnologia como uma ameaça 

ao humano, corrompendo-o, desvirtuando-o, atacando a sua essência, transformando-o em 

artifício etc. Nos termos do sociólogo: 

É uma perspectiva que vê o homem como uma espécie natural distinta, caracterizada 
pela razão, pelas técnicas e pela cultura, cujas obras, a partir de um certo momento 
histórico, passaram a ameaçá-lo. O homem é então visto como um ser natural que cria 
artifícios e que, a partir de um certo momento, passa a ter sua natureza corrompida 
por estes mesmos artifícios. A máquina começa a vencer o homem e o homem passa a 
se tornar escravo da máquina21. 

 

Essa perspectiva criticada por Pedro Ferreira pressupõe uma concepção de humano 

que é inadequada para uma sociedade tecnocientífica. Voltando ao direito, verificamos que 

na discussão jurídica esse debate é refletido em um discurso quase unânime, construído nos 

últimos anos, que sustenta a ideia de que a aplicação das novas tecnologias ao humano 

implica consequências que devem ser questionadas no plano jurídico, mas tendo em vista os 

fundamentos éticos ou, mais precisamente, bioéticos.  

O problema está no fato de que o debate conduzido pela bioética, que fica entre 

autonomia e proteção, entre desenvolvimento e precaução, entre humanismo pela cura e 

humanismo pelo respeito à dignidade humana — rico em certos aspectos, parece não 

considerar o movimento feito nas últimas três décadas pela tecnociência e pelo mercado 

sobre o humano. Sem esgotá-la, essa discussão parece antes ocultar do que tomar decisões 

efetivas sobre a aplicação das novas tecnologias sobre o humano. Há um jogo de essência e 

aparência, e a discussão é deslocada, mas os resultados políticos são efetivos. Como aponta 

Gediel, há uma impossibilidade da Bioética e do Biodireito oferecerem respostas adequadas 

para tais questões. A função simbólica do Biodireito, que é alimentada pelo discurso da 

bioética, “substitui a real situação do ser pela fictícia situação do dever ser”22, procura conter 

os riscos e conciliar a proteção da dignidade humana com os interesses da indústria 

biotecnológia e o funcionamento do mercado. 

 
20 FERREIRA, Pedro Peixoto. Máquinas Sociais: o Filo Maquínico e a Sociologia da Tecnologia. 2004. Disponível em: 
https://pedropeixotoferreira.files.wordpress.com/2010/01/ferreira_2004_maquinas-sociais_atp.pdf Acesso 
em: 20 jan. 2021. 
21 Ibidem, p. 3.  
22 GEDIEL, José Antônio Peres. Autonomia do sujeito e biopoder. In: FACHIN, Luiz Edson; et al. Diálogos 
sobre Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 332. 
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O problema é que o Direito na sua relação com a aceleração tecnoeconômica, cria 

esferas de proteção para um humano que não existe mais e em uma sociedade que já está 

permeada por uma racionalidade tecnocientífica, que não só não refuta as investidas da 

biotecnologia como também as deseja.  

Voltemos às reflexões de Pedro Ferreira. O sociólogo levanta outra perspectiva e 

propõe recuarmos no questionamento do privilégio humano e perguntarmos: "nós de fato 

sabemos o que é o humano? Nós sabemos o que é a natureza humana? E se não, como 

vamos saber se ela está realmente sendo ameaçada pela tecnologia? Como, enfim, saber se a 

tecnologia está desvirtuando o humano, se não sabemos exatamente o que é 'ser humano'?"23 

Assim, o primeiro passo não é procurar proteger o humano, é "constatar que o 'ser humano' 

não é um 'ser' afinal, mas sim um 'tornar-se', campo de forças metaestável em que diferentes 

humanidades disputam entre si a posição de sujeito da ação e de enunciação"24.  

Pedro Ferreira propõe, então, outra forma de ver o humano para a sociologia da 

tecnologia, e que nos serve para o direito. Ele sugere que o primeiro passo para uma 

Sociologia da Tecnologia consistente seria o entendimento de que a condição de humanidade 

não é um dado universal e biológico/natural, mas uma construção histórica e contingente, 

ou como pontua Michel Foucault, fruto de uma série de discursos permeados por relações 

de poder. Assim, a natureza humana não pode ser compreendida como uma essência 

imutável e universal, mas como um processo, como uma tendência, “uma virtualidade 

sempre em vias de atualizar-se aqui ou ali”25.  

Mas não basta outro olhar para o humano, para o sociólogo, é necessário um outro 

olhar para o objeto da Sociologia da Tecnologia, e para isso busca apoio em Deleuze e 

Guattari em particular o conceito phylum maquinístico para colocar como problema não a 

relação humano-tecnologia, ou o humano perante a tecnologia, ou, ao contrário, a tecnologia 

perante o humano, mas colocar o problema em termos de relação. 

Trata-se de deslocar a atenção da oposição homem versus máquina – ontologia 

naturalista onde o homem seria um ser biológico, natural, e a máquina um ser tecnológico, 

artificial – para a relação entre as peças heterogêneas de máquinas (pessoas, animais, 

instrumentos, territórios, objetos, símbolos) que não se confundem com os mecanismos mas 

que os colocam em sinergia – ontologia maquínica onde homem e máquina se hibridizam 

 
23 FERREIRA, Pedro Peixoto. Máquinas Sociais: o Filo Maquínico e a Sociologia da Tecnologia. Op. cit., p. 3. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, p, 4 
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em ciborgues, biologia e tecnologia se hibridizam em biotecnologia política, natureza e 

artifício se hibridizam em mecanosfera26. 

Desta forma, o phylum maquinístico nos coloca a questão da forma tradicional de 

pensarmos uma linhagem evolutiva biológica da qual o homem é uma espécie entre outras e 

possibilita pensarmos em outra linhagem evolutiva, a histórica, em que encontramos as 

transformações sociotécnicas e culturais fabricadas pelos humanos. Se pensarmos junto com 

Deleuze e Guatarri, percebermos que o maquinismo já está na natureza muito antes do 

humano e da tecnologia virem a existir e que a própria ideia de uma natureza autônoma é 

fruto de uma construção do pensamento produzido por uma máquina social determinada e 

histórica. “O homem deixa de ser então senhor da evolução e passa a ser seu agente 

contingente e, tudo indica, passageiro”27.  

 

4. Considerações finais 

No direito, se tomarmos a formulação de Pedro Ferreira e afastarmos o humano da 

condição de sujeito e também de objeto das transformações tecnológicas e o pensarmos 

como agente contigente, a que conclusões podemos chegar? 

Ao dar respostas sobre os impactos da aceleração tecnoeconômica sobre o corpo 

humano, o direito não deixa de transformar a concepção de humano. Mesmo mantendo a 

integridade conceitual da pessoa, mesmo mantendo uma certa concepção de dignidade 

humana, coloca os elementos biológicos humanos no comércio jurídico e econômico, e isso 

já é uma profunda mudança na concepção de humano. 

Para preservar as potências do humano seria necessário que os juristas, assim como 

aos sociólogos, reformulassem suas categorias fundamentais para conceberem o humano 

como uma virtualidade sempre em vias de atualizar e, ao mesmo tempo, construíssem um 

novo Direito, que regulasse a relação tecnologia-humano sob outros parâmetros que não seja 

a da tecnofobia ou da idolatria da máquina. Um Direito não-humanista28 (OST, 1996) que 

proteja os interesses dos indivíduos, das coletividades, mas também da natureza e das outras 

espécies não humanas. 

 

 
26 Ibidem, p, 5 
27 Ibidem, p. 6. 
28 OST, F. Derecho, Tecnologia, medio ambiente. un desafio para las grandes dicotomias de la racionalidad 
occidental. In: Revista de Derecho Público. Santa FÈ de Bogot, Universidad de Los Andes, Faculdad de Derecho, 
n. 6, jun. 1996. 
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Resumo: O presente artigo analisa a nova legislação de regularização fundiária urbana e o 
desafio da utilização dos recursos tecnológicos das cidades inteligentes para a sua 
implementação como forma de integração urbanística. Esse seria um instrumento importante 
já que os recursos tecnológicos são utilizados, na maioria dos casos, para conectar a 
população a rede mundial de computadores e auxiliar a administração pública na prestação 
de serviços públicos gerais e universais. As políticas habitacionais precisam se beneficiar dos 
recursos tecnológicos existentes, tendo em vista que a efetivação de direitos sociais, 
principalmente no que diz respeito à moradia e propriedade, beneficiará a sociedade como 
um todo e não apenas o núcleo urbano informal regularizado. A proposta busca demonstrar 
alternativas e argumentos para que as iniciativas tecnológicas que perpassam por diversos 
setores, também se apliquem ao direito de propriedade, à moradia, incluindo a Regularização 
Fundiária como política pública a ser beneficiada pela onda tecnológica, uma vez que ainda 
não vem sendo utilizada nessa área, dando atenção devida a efetivação de direitos sociais e 
integração urbanística. As cidades inteligentes para assim serem consideradas, precisam 
utilizar os recursos tecnológicos para o bem-estar do cidadão, visando diminuir a segregação 
urbanística, integrando os marginalizados nas pautas políticas, dando acesso à moradia digna 
e regularizada, concretizando direitos humanos internacionalmente reconhecidos. 
Palavras-chave: Regularização Fundiária Urbana, Cidades Inteligente, Direitos Sociais. 
 
Abstract: This article analyzes the new legislation for urban land regularization and the 
challenge of using the technological resources of smart cities for its implementation. This 
would be an important instrument since technological resources are used, in most cases, to 
connect the population to the world wide web and assist public administration in the 
provision of general and universal public services. The proposal seeks to demonstrate 
alternatives so that the technological initiatives that cross different sectors, also apply to the 
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Paulo, Brasil. E-mail: soraya.gasparetto@unesp.br Doutora em direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
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right to property, to housing, including Land Regularization as a public policy to be benefited 
by the technological wave, since it has not yet been used in this area.  
Keywords: Urban Land Regularization, Smart Cities, Social Rights. 

 

1.Introdução 

No âmbito constitucional, uma das questões mais importantes em relação à regulação 

fundiária é o próprio direito à moradia, esse direito tem status de direito fundamental social 

desde 14 de fevereiro de 2000, quando a Emenda Constitucional nº 26 lhe adicionou ao rol 

de direitos fundamentais sociais do art. 6º da Constituição Federal.  

A efetivação do direito fundamental social à moradia que tem como um de seus 

importantes elementos a regularização fundiária, ocupa espaço central na tarefa da política 

urbana de construir cidades mais democráticas e sustentáveis. Da regularização do direito à 

propriedade e do direito à moradia depende a efetivação de vários outros direitos inerentes 

ao mínimo existencial, tais como a saúde, a educação, o lazer e a privacidade. 

A proteção da propriedade nas ações possessórias que envolvem assentamentos, e 

não apenas indivíduos, relativas à oferta de moradia adequada dos ocupantes, exige diversos 

instrumentos como planos diretores que enfrentem o problema do déficit habitacional ou a 

irregularidade fundiária e urbanística, e principalmente o reforço à proibição do retrocesso 

quando da implantação de programas de regularização e de provimento habitacional, em 

qualquer instância federativa.3 Isso deve ser pensado no contexto das bases das cidades 

inteligentes. 

Dessa forma, pensar a regularização fundiária urbana no contexto de uma cidade 

inteligente, é efetivar os ditames legais, previstos na Constituição Federal e na Lei 13.465/17, 

a Nova Lei da REURB, de forma sistêmica, integrada com as áreas da tecnologia, direito e 

política pública, visando diminuir a segregação urbanística, jurídica e social nos núcleos 

urbanos informais. 

 

2. A Lei de Regularização Fundiária Urbana 

Analisando o macro cenário de irregularidades no Brasil, verificamos que o acesso de 

urbanização do país concluem que “no contexto de déficit habitacional e de expansão da 

informalidade urbana existente no Brasil, a regularização fundiária vem se colocando como 

uma ferramenta importante no acesso à posse legal de uma moradia digna.”  4 

 
3 ANDRADE, Teodoro Leandro, Manual de Direito Urbanístico,  p. 32. 
 
4 D’OTTAVIANO, Camila; QUAGLIA-SILVA, Sérgio Luis, Regularização fundiária como direito à moradia: 
qual o caminho? In Da Irregularidade fundiária urbana à regularização: análise comparativa Portugal-Brasil/org. 
Lucia Bogus, Isabel Raposo e Suzana Pasternak – São Paulo: EDUC, 2010, p. 201 
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A promoção da regularização fundiária assegura a inclusão social das comunidades 

que ali vivem, por meio da concessão de títulos de propriedade ou concessão de direito real 

de uso às áreas habitadas, a redução da pobreza, o acesso aos programas sociais de incentivo 

à produção sustentável, bem como melhora as condições de fiscalização. 

O art. 9º da Lei 13.465 de 2017 também conhecida como Lei da REURB, estabelece 

que o procedimento de regularização abarca muito mais do que a simples titulação dos 

ocupantes desses núcleos. A REURB é um complexo sistema de regularização e inserção 

social, a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. A inserção dos 

marginalizados à sociedade é medida necessária para diminuição das desigualdades sociais, 

promoção do bem-estar em áreas esquecidas pelo poder público, é esperança de criação e 

aprimoramento dos postos de trabalho, melhorando as condições ambientais e urbanísticas 

do núcleo a ser regularizado, além de conectar o direito à moradia ao direito à propriedade.  

Nos dizeres de Ermínia Maricato5 uma das faces mais importantes da desigualdade 

social é a segregação urbana e ambiental. A dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura 

urbanos, somadas com a falta de oportunidade de empregos, profissionalização, maior 

exposição à violência, são exemplos de uma interminável lista que só reforçam e aumentam 

o fenômeno da exclusão social relacionando-o à segregação urbana. 

A nova lei trouxe diversos objetivos a serem seguidos pelos administradores, sendo 

que alguns deles é de necessária observância para o êxito da titulação da propriedade na área 

irregular, inserindo os informais na sociedade e melhorando as condições de vida nas áreas 

marginalizadas pelo sistema político e jurídico.  

A antiga legislação que tratava sobre o tema, a Lei 11.977/2009 foi um importante 

passo na sistematização do procedimento de regularização fundiária, que anteriormente era 

tratada em várias legislações esparsas e de forma coadjuvante. Quando editada, a Lei 

11.977/09 foi o texto legal, em termos de regularização fundiária, que derrubou paradigmas 

e sistematizou procedimentos que foram, em larga escala, aproveitados na legislação de 2017, 

a nova Lei da REURB. 

A legislação anterior foi um marco importante na regularização sistematizada de áreas 

urbanas, principalmente no que diz respeito a loteamentos e condomínios irregulares, “mas 

 
5, MARICATO, Erminia. Metrópole, legislação e desigualdade. Estud. av.,  São Paulo ,  v. 17, n. 48, p. 151-
166,  ago.  2003 .   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142003000200013&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  15  fev.  2021.  https://doi.org/10.1590/S0103-
40142003000200013. 

https://doi.org/10.1590/S0103-40142003000200013
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deixou um pouco a desejar no tema dos instrumentos de titulação, especialmente de áreas 

públicas ”.6  

A Lei 11.977/09, em termos de protagonismo no desenvolvimento da política 

pública, delegou aos Registradores Imobiliários o procedimento de regularizações fundiária, 

prestigiando o viés desjudicializador que vem marcando uma tendência do poder judiciário. 

A nova Lei da REURB, apesar de permanecer no padrão extrajudicial, confere ao Poder 

Público municipal a fluência do processo. 

A antiga lei não trazia um rol de objetivos bem traçados, o que foi implementado na 

Lei 13.465/2017, sendo alguns deles: identificar os núcleos urbanos informais que devam ser 

regularizados, organizá-los, georreferenciá-los, e assegurar a prestação de serviços públicos 

aos seus ocupantes. Essas medidas devem melhorar as condições urbanísticas e ambientais 

em relação à situação de ocupação informal anterior; ampliar o acesso à terra urbanizada pela 

população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios 

núcleos urbanos informais regularizados; promover a integração social e a geração de 

emprego e renda; bem como garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida 

adequadas. Esses são alguns dos objetivos previstos pela lei em seu art. 10, que devem ser 

efetivados pela Administração Pública na busca pela eficiência do uso e ocupação do solo. 

Nos dizeres de Rafael Soares Gonçalves7, legalizar o direito à moradia garante, de 

fato, direitos sociopolíticos, uma vez que a população beneficiada adquire recursos jurídicos 

indispensáveis para enfrentar diferentes conflitos de ordem fundiária, podendo desempenhar 

importante papel na planificação urbana, e inclusive, contribuir ativamente na gestão do 

fundiário limitando tanto a excessiva valorização do solo quanto o aumento da exclusão 

espacial no interior das metrópoles.  

 

3. As características da Cidade Inteligente e os desafios da Regularização 

Fundiária 

O uso da tecnologia, concedendo status à urbe de cidade inteligente, pode se mostrar 

extremamente benéfico na busca pela regularização do solo urbano. Visando fornecer 

serviços mais eficientes aos cidadãos, para monitorar e otimizar a infraestrutura existente, 

com intuito de aumentar a colaboração entre diferentes atores econômicos e incentivar 

 
6 MACEDO, Paola de Castro Ribeiro. Regularização Fundiária Urbana e seus Mecanismos de Titulação de 
Ocupantes Lei n° 13.465/2017 e Decreto n° 9.310/2018 / Paola de Castro Ribeiro Macedo. -- São Paulo : 
Thomson Reuters Brasil, 2020, pág. 56 
7 GONCALVES, Rafael Soares. Repensar a regularização fundiária como política de integração 
socioespacial. Estud. av.,  São Paulo ,  v. 23, n. 66, p. 237-250,    2009 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142009000200017&lng=en&nrm=iso>. 
Acessado aos  15  Fev.  2021.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142009000200017. 
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modelos de negócios inovadores nos setores público e privados, as cidades inteligentes 

devem incluir iniciativas para melhorar a saúde, educação e serviços públicos e aumentar a 

participação dos cidadãos. As iniciativas para uma cidade inteligente devem proporcionar 

impactos ambientais positivos, reduzir a vulnerabilidade e melhorar a segurança, sendo que 

a qualidade de vida também leva em conta melhores empregos, moradia e infraestrutura 

(condições materiais) tanto na preservação e desenvolvimento de recursos naturais, quanto 

de recursos econômicos, humanos e sociais8 

Como dito, a Lei da REURB trouxe profunda modificação no cenário da 

regularização fundiária urbana, principalmente quando confrontada com a antiga Lei que 

tratava sobre o tema, a Lei 11.977/2009 nos quesitos de procedimento e instrumentos a 

serem utilizados. Ao sistematizar o procedimento nas mãos da administração pública 

municipal, ao invés de delegar essa função aos Registros Imobiliários, a Lei entrega ao ente 

público procedimentos, instrumentos e diretrizes de ordenação do pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade, com vias a garantir o bem-estar de seus habitantes por meio 

da política de desenvolvimento urbano, conforme dever inserido no art. 182 da Constituição 

Federal. Com vistas a fomentar e garantir o direito fundamental à moradia regular e segura a 

todos os ocupantes, acelerando o procedimento e fortalecendo os instrumentos de titulação 

dos moradores, a Lei 13.465/17 avança no cenário social e jurídico na proteção do direito à 

moradia e à propriedade. 

Todo procedimento de regularização fundiária, desde a demarcação urbanística (art. 

19), que tem como finalidade o levantamento da situação da área a ser regularizada, 

caracterizando o núcleo urbano informal a ser regularizado, passando pela listagem dos 

ocupantes dos núcleos urbanos informais consolidados, até a instrumentalização da Certidão 

de Regularização Fundiária que é o documento expedido pelo Município ao final do 

procedimento da Reurb, constituído pelo projeto de regularização fundiária aprovado,  termo 

de compromisso relativo a sua execução e, no caso da legitimação fundiária e da legitimação 

de posse, listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, a qualificação 

destes e dos direitos reais que lhes foram conferidos. Tendo sido concluído corretamente o 

procedimento, poderá ser eficientemente administrado com o auxílio da tecnologia 

integrando política pública e direitos sociais.  

 
8 Francesco Paolo Appio, Marcos Lima, Sotirios Paroutis, Understanding Smart Cities: Innovation ecosystems, 
technological advancements, and societal challenges, Technological Forecasting and Social Change,Volume 
142,2019,Pages1-14,ISSN00401625,https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.12.018. 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162518319954) 
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O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) iniciou em 2011 um projeto 

chamado Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES) com atuação na América 

Latina e Caribe, com a finalidade de minimizar os riscos e auxiliar cidades a transitar de uma 

gestão “tradicional” para uma gestão “inteligente. 9 Dentre as três dimensões principais da 

ICES, uma delas é a sustentabilidade urbana, que está associado diretamente às questões da 

ocupação das cidades e da habilidade do governo municipal de otimizar essa ocupação e 

distribuir igualitariamente os serviços urbanos. Nesse contexto entram oferta de moradias; 

segurança; transporte e mobilidade; redes de conectividade de banda larga; educação; saúde; 

energia; empregabilidade; e eficiência econômica. 

Apesar da inserção do direito à moradia, infraestrutura urbana organizada e melhoria 

no uso do solo (para desenvolvimento habitacional e preservação ambiental) como objetivos 

a serem buscados pelas cidades inteligentes, há pouca bibliografia tratando da interconexão 

entre a regularização fundiária urbana e o uso de recursos tecnológicos.  

Estudos sobre a utilização da tecnologia no upgrade das cidades inteligentes mostra 

que os recursos são utilizados, na maioria dos casos, para conectar a população a rede 

mundial de computadores e auxiliar a administração pública na prestação de serviços 

públicos gerais e universais. Utilizando a experiência de Porto Alegre (POA) , RS, como 

abordado por Marcos Cesar Weiss, Roberto Carlos Bernardes e Flavia Luciane Consoni10, 

(por se tratar de uma das principais metrópoles brasileiras pioneiras na implementação de 

projetos associados ao conceito de cidade inteligente) conclui-se que a as inciativas 

tecnológicas perpassam por diversos setores, entretanto a garantia do direito à propriedade, 

à moradia, integrando a Regularização Fundiária como política pública a ser beneficiada pela 

onda tecnológica, não é uma delas. 

Os autores citam algumas iniciativas inteligentes, como a conexão dos serviços 

oferecidos pela Prefeitura Municipal com os cidadãos (tributação, vistoria, zeladoria, etc), 

melhorando o relacionamento prefeitura-população por meio de sites, portal da transparência, 

campanhas, agenda de eventos; passando pela educação (projeto Wireless Educação, 

inaugurado em 2007), fluindo para o sistema de saúde (telemedicina, Wireless Saúde, 

disponível desde 2011, é um sistema de informações integrado que permite que os usuários 

 
9Idem.Ibidem. 
10 WEISS, Marcos Cesar; BERNARDES, Roberto Carlos; CONSONI, Flavia Luciane. Cidades inteligentes 
como nova prática para o gerenciamento dos serviços e infraestruturas urbanos: a experiência da cidade de 
Porto Alegre. urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana,  Curitiba ,  v. 7, n. 3, p. 310-324,  dez.  2015 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692015000300310&lng=pt&nrm=iso>. 
acessos em  16  fev.  2021.  Epub 18-Set-2015.  http://dx.doi.org/10.1590/2175-3369.007.003.AO01. 
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do Sistema Único de Saúde (SUS) sejam identificados unicamente e disponham de um 

prontuário eletrônico), sendo encontrado inclusive no sistema de segurança pública de POA. 

Nesse aspecto, é importante que se tenha em mente o quão inclusiva a tecnologia 

pode ser, entretanto, ela também pode carregar um enorme ranço de segregação urbana e 

social. 

Como dispõe Daniel Machado Gomes e Nicholas Arena Paliologo11: 

 
A tecnologia é um elemento fundamental para o funcionamento da cidade 
inteligente, mas que os processos de criação e manutenção de cidades inteligentes 
devem estar centrados no cidadão, principal agente de transformação e objetivo 
final das alterações urbanas. 
 

Com vistas a não descuidar desse ponto fulcral, qual seja, a necessária integração 

social e tecnológica implementada pelas cidades inteligentes, é que o binômio tecnologia 

inclusiva deve ser pensada, de maneira a efetivar o direito à cidade, pois, como bem aborda 

Gomes e Paliologo: 

 
Dissociadas do direito à cidade, as políticas públicas das cidades inteligentes ficam 
carentes de legitimidade e de adesão, por ampliarem as diferenças entre cidadãos 
e gerarem novas formas de segregação urbana. Por isso, a elaboração de políticas 
públicas para implementar cidades inteligentes precisa considerar o direito à 
cidade enquanto prerrogativa de participar na determinação dos destinos do 
espaço urbano, bem como de usufruir democraticamente deste espaço, sob pena 
de se promover uma gentrificação digital que replique as tradicionais injustiças 
presentes na realidade citadina.12 
 

Vale lembrar que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 estabelecido 

pela ONU é "cidades e comunidades sustentáveis”. O ODS 11, em tradução livre para o 

português, significa "Tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis".13 

Utilizar os institutos e mecanismos das cidades inteligentes nos procedimentos de 

regularização fundiária, trará concretude ao que foi normatizado pelo legislador, além de 

efetivar o objetivo da ODS 11, principalmente no aspecto de tornar a cidade inclusiva , 

utilizando, dessa forma, o meio digital como facilitador na efetivação de políticas públicas 

habitacionais, tornando-a uma importante aliada. 

 
11 GOMES, Daniel Machado; PALIOLOGO, Nicholas Arena. Revista de Direito Urbanístico, Cidade e 
Alteridade. e-ISSN: 2525-989X. Brasília. vol. 3. n. 1, p.19 – 35, Jan/Jun. 2017. Disponível em 
<  http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2525-989X/2017.v3i1.1922> Acessado aos 15. Fev. 2021. 
12 Idem.Ibidem. 
13 Aapo Huovila, Peter Bosch, Miimu Airaksinen,Comparative analysis of standardized indicators for Smart 
sustainable cities: What indicators and standards to use and when?.Cities,Volume 89,2019,Pages 141-153,ISSN 
0264-2751. https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.029. Disponível em 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275118309120> Acessado aos 16.fev.2021.  

http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2525-989X/2017.v3i1.1922
https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.029.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275118309120
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4. A Importância do Uso da Tecnologia das Smart Cities para a Regularização 

Fundiária Urbana 

Com o intuito de promover o bem-estar da comunidade, melhorando as condições 

de vida da população, os meios tecnológicos utilizados deverão evitar novas formas de 

segregação e promover o bem-estar dos direta e reflexamente afetados. Ao utilizar a 

tecnologia em um sistema inclusivo é possível efetivar os direitos daqueles que não possuem 

acesso imediato aos serviços e políticas públicas.  

A regularização fundiária urbana reconecta o direito de moradia ao direito de 

propriedade, além de auxiliar na solução de problemas como mobilidade, preservação 

ambiental, crescimento econômico, empregabilidade, acesso ao crédito e desenvolvimento 

familiar dos beneficiados pela sua implantação. Pensar a sustentabilidade urbana perpassa 

por procedimentalizar a regularização fundiária, seus instrumentos e etapas de forma 

sistêmica e o mais digital possível, encontrando, assim, a chave para uma bem conduzida 

organização do solo, onde a cidade é o locus não só para o homem viver, mas para o homem 

viver bem.  

Uma cidade menos segregada é um dos fundamentos da sustentabilidade urbana, 

inclusive nos termos designados pelo Estatuto da Cidade, que estabelece não apenas o direito 

ao acesso aos recursos naturais e espaciais, mas também diz respeito a questões de ordem 

estrutural intimamente ligadas com a realização de direitos fundamentais consagrados no art. 

6º da Constituição Federal, tais como a moradia. É o que indica o art. 2º, I do Estatuto da 

Cidade: 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes gerais: 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 
as presentes e futuras gerações; 

 

O conteúdo dessa sustentabilidade é aplicado na própria cidade e, no plano 

fático exige políticas públicas mais eficazes de regularização fundiária o que pode se dar com 

base na tecnologia da cidade inteligente. Nesse sentido Bruno Filho aponta que a observância 

deste princípio pode gerar: 

 

[...] o possível deslocamento, no caso concreto, entre recuperação e 
preservação do ambiente urbano quando a ele estiver contraposto o 
crescimento econômico nos moldes capitalistas, o segundo sempre 
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dependente e condicionado pela primeira, e, portanto, (ii) os limites e 
condições estruturais da expansão não só da malha urbana, mas também 
dos usos de impacto excessivo. Desenvolvimento passa a ser visto com 
mais acento nos seus aspectos qualitativos, e não apenas quantitativos14. 

 

Entretanto, deve-se pensar que em uma cidade inteligente as políticas implementadas 

não necessariamente beneficiarão apenas as classes dominantes, mas aplicando a legislação 

em uma boa governança, é possível incluir a tecnologia integrativa, principalmente no quesito 

habitação, infraestrutura, propriedade e moradia, aumentando a qualidade de vida de toda 

comunidade na redução da vulnerabilidade social, desenvolvendo a cidade de forma não 

segregacionista.  

 

 Considerações Finais: 

As cidades inteligentes precisam direcionar suas energias, também, em políticas 

públicas mais inclusivas no que diz respeito ao direito de moradia e propriedade. A 

regularização fundiária urbana, procedimento multidisciplinar, que possui dimensões 

urbanísticas, ambientais, jurídicas e registrarias, pode se desenvolver de maneira eficiente e 

inclusiva se introduzida na pauta política de uso da tecnologia no processo de organização e 

uso do solo urbano.  

A tecnologia utilizada para mapear a área, identificar os beneficiários, sistematizar a 

documentação comprobatória, gerenciar os recursos utilizados, desenvolver planos, plantas 

e mapas georreferenciados, formar o título apto a registro e individualização do imóvel, 

conectar a administração pública ao morador do núcleo informal a ser regularizado, fará com 

que todo processo de regularização fundiária flua de maneira mais célere, eficiente e segura 

em termos não apenas jurídicos, mas ambientais, sociais e políticos.  

O título de cidade inteligente precisa basear-se também na efetivação de direitos tão 

caros a sociedade, como o direito à moradia e à propriedade. É possível incluir a tecnologia 

integrativa, ampliando o acesso à habitação, melhorando a infraestrutura da área regularizada, 

conectando propriedade e moradia se a administração pública voltar o foco para programas 

habitacionais inclusivos.  

Dessa forma, a qualidade de vida de toda comunidade é afetada quando as políticas 

públicas são implementadas para reduzir a vulnerabilidade social, desenvolvendo a cidade de 

forma não segregacionista, efetivando direitos que refletirão o progresso não apenas na área 

regularizada, mas em toda cidade. 

 
14 BRUNO FILHO, Fernando Guilherme. Princípios de direito urbanístico. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris, 2015. p. 181-182. 
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Novas relações de trabalho: a necessidade de uma proteção 
legal trabalhista à frente da sociedade digital  

New labor relations: the need for legal labor protection in front of the digital society 

LETÍCIA VIEIRA MATTOS1 
 

Sumário: 1.A nova realidade laboral na sociedade digital; 2. O descompasso entre as novas 
morfologias de trabalho e a lei trabalhista; 3. A reformulação normativa do Direito do 
Trabalho; Considerações Finais. 

 
Resumo: Hodiernamente se observa na sociedade contemporânea mudanças constantes na 
morfologia das relações laborais. O cenário trabalhista advindo desta estrutura social 
diferenciada e digital é impactado de forma direta e imediata por instrumentos norteadores 
desta sociedade, como a tecnologia e a ciência, os quais têm o condão de trazer transmutações 
substantivas à realidade das empresas e trabalhadores. Referido cenário traz consigo uma 
imprescindibilidade do Direito do Trabalho e das decisões judiciais acompanharem estas 
mudanças, com o fito de se evitar um grande descompasso entre a lei, o Judiciário e a 
realidade laboral. Desta feita, é a presente pesquisa para delinear um estudo acerca das novas 
situações-problema enfrentadas no mundo do trabalho com o advento da tecnologia, que 
indubitavelmente devem ser solucionadas com o escopo de tutelar os direitos e garantias dos 
trabalhadores, assegurando assim um equilíbrio no binômio economia-trabalho. Não 
remanescem dúvidas que a modificação e inserção de temáticas na CLT, bem como sua 
interpretação extensiva protetiva devem estar em consonância com a realidade na qual o 
trabalhador brasileiro está inserido, sendo primordial analisar o presente e o futuro do 
trabalho. Conclui-se com o estudo que o aparato legal trabalhista oriundo dos anos 40, com 
interesses e relações diferentes destas apresentadas na contemporaneidade, não pode 
permanecer absoluto e intocável, sob pena de se violar os preceitos do próprio Direito do 
Trabalho o qual deve existir como um marco regulamentador humanista e atento às 
mudanças sociais. Para desenvolver a presente pesquisa, utilizar-se-á o método de pesquisa 
hipotético-dedutivo e como técnica de pesquisa será adotada a bibliográfica. No que tange à 
fundamentação teórica serão consultadas a literatura especializada acerca da temática. 

Palavras-chave: Direito; Trabalho; Proteção; Digital; 
 

Abstract: Today in contemporary society, constant changes in the morphology of industrial 
relations are observed. The labor scenario arising from this differentiated and digital social 
structure is directly and immediately impacted by the guiding instruments of this society, 
technology and science, which have the ability to bring substantive transmutations to the 
reality of companies and workers. This scenario brings with it an indispensability of Labor 
Law to accompany such changes, as well as judicial decisions, with the aim of avoiding a 
great mismatch between the law, the Judiciary and the labor reality. This time, it is the present 
research to outline a study about the new problem situations faced in the world of work with 
the advent of technology, which undoubtedly must be solved with the scope of protecting 
the rights and guarantees of workers, ensuring a balance in the binomial economy-work. 

 
1 Advogada Trabalhista e Previdenciarista.  Mestranda em Direito pela UENP. Pós Graduada Latu Sensu em 
Direito do Trabalho e Previdenciário pela UNIVEM. Graduada em Direito pela UEL. Integrante do Grupo de 
Pesquisa Intervepes-UENP. E-mail: leticiamarilia123@gmail.com 
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There is no doubt that the modification and insertion of themes in the CLT, which are in 
line with the reality that the Brazilian worker is submitted to, with new work morphologies, 
is a measure that is imposed today. The labor legal apparatus originating in the 1940s, with 
interests and relations different from those presented today, cannot remain untouchable and 
absolute, under penalty of violating the precepts of Labor Law itself, which must represent 
a humanistic regulatory framework and attentive to social changes. . To develop this research, 
the hypothetical-deductive research method will be used and the bibliography will be adopted 
as a research technique. Regarding the theoretical foundation, specialized literature on the 
subject will be consulted. 

Keywords: Law; Labor; Protection; Digital 

 

1.A nova realidade laboral na sociedade digital 

De proêmio, insta salientar que o mundo do trabalho passou por inúmeras transições 

ao longo da história da humanidade, desde os primórdios das civilizações antigas até 

hodiernamente em que a sociedade contemporânea mundial é visceralmente marcada pela 

utilização exacerbada da tecnologia e meios de comunicação. 

Sociedade esta inserida em uma “era digital” que muitos estudiosos chegam a 

denominar de 4ª Revolução Industrial, com peculiaridades próprias as quais devem ser 

obervadas e tuteladas pelo Direito, especialmente o Direito laboral que precisa se preocupar 

com uma morfologia social trabalhista cada vez mais extensiva e diferenciada. 

 A revolução tecnológica percebida no período pós-industrial, fruto de mudanças 

ocorridas na interioridade do capitalismo nos últimos quarenta anos fez surgir uma sociedade 

digital, que tem o condão de fundir as searas física e digital, atingindo negativamente os 

trabalhadores, em especial o trabalhador brasileiro foco de estudo nesta presente pesquisa. 

Neste diapasão, Nelson Mannrich explica sobre a nova dinâmica laboral, aduzindo 

haver a formação de empresas com novos moldes e formações, empresas sem precedentes: 

[...] em fábricas, sem máquinas e sem trabalhadores alertando para a necessidade 
de firme  atuação sindical, a fim de evitar que o empregado se transforme em 
instrumento da tecnologia, que em última instância ameaça sua própria 
qualificação: máquinas inteligentes, ao ditar tarefas para trabalhadores humanos, 
poderão terminar na verdade por desqualificar as forças de trabalho vislumbrado, 
ainda, o aumento do trabalho autônomo dependente, do trabalho precário e da 
grande massa dos excluídos do mundo formal de trabalho.2 

 

 
2 MANNRICH, Nelson. Futuro do direito do trabalho, no Brasil e no mundo. Revista LTr: legislação 

do trabalho, São Paulo, v. 81, n. 11, 2017. 
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Trabalhadores de plataformas digitais e aqueles que laboram em regime de 

teletrabalho ascendem como grandes elementos característicos desta sociedade digital, e 

aparecem aqui como fortes exemplos da necessidade de se ter uma legislação brasileira 

atualizada em consonância com as demandas sociais.  

Ao falar destas situações-problema resta perceptível que a sociedade está vivenciando 

cotidianamente o poder de transmutação do capitalismo que influencia diretamente a seara 

trabalhista, tendo o Estado brasileiro o escopo de apresentar uma normativa eficiente a 

tutelar os direitos destes indivíduos e sobretudo, sua dignidade humana, pois o fato do 

Direito do Trabalho não ter mudado tão rapidamente como as novas morfologias laborais 

não pode servir de escusa para fomentar a desproteção social do trabalhador brasileiro. 

Tal realidade narrada restou mais evidente e preocupante em tempos de pandemia da 

covid-19. No Brasil, no tocante aos trabalhadores de plataformas digitais, como Uber, Uber 

Eats, I Food, Rappy, 99, EasyTaxi é nítido que estes trabalhadores são submetidos a uma 

relação desumana, cruel e precarizada travestida de um falso empreendedorismo. 

Pessoas que são ludibriadas por um empreendedorismo utópico, dotado de uma falsa 

autonomia, utilizando na maioria das vezes de seus próprios meios de transporte (automóvel, 

motocicleta, bicicleta), sem que a lei conceda o mínimo de segurança e proteção a este tipo 

de trabalhador que atualmente representam indubitavelmente “os verdadeiros invisíveis da 

sociedade”. 

Somado a esta problemática, urgiu igualmente no cenário pandemia-trabalho o 

imbróglio dos trabalhadores que realizam suas atividades no sistema do teletrabalho e home 

office, evidenciando que o descompasso entre a realidade laboral e a lei é fato, é real e traz 

como consequência um aumento exponencial das demandas do Judiciário. 

 Os casos de trabalhadores reclamando das condições do home office aumentaram 

em 270% entre março e agosto de 2020 no Brasil, se comparado ao mesmo período do ano 

de 2019.3 Esta alta demanda apresentada evidencia que embora houvesse previsão legal do 

regime do teletrabalho na própria CLT e na MP 927, tais instrumentos não foram eficazes 

suficientes para solucionar as lacunas existentes na seara trabalhista.   

 
3 VOLTARE, Emerson. Sem regulamentação necessária, disparam processos sobre home office. Conjur, 2020. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-out-24/regulamentacao-necessaria-disparam-processos-
home-office . Acesso em: 10 de fev.2021. 
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Desta feita, é um trabalho árduo, porém necessário analisar de forma pormenorizada 

como os elementos trazidos por este cenário da sociedade e economia digitais podem 

impactar profundamente as relações de trabalho, de modo que a existência de um aparato 

jurídico hábil a tutelar estas relações laborais é de extrema relevância e pertinência. 

 

2.O descompasso entre as novas morfologias de trabalho e a lei trabalhista 

A crise do Direito do Trabalho contemporâneo fica evidenciada no momento em 

que o arcabouço jurídico já não mais tem o condão de figurar como um instrumento 

regulamentador eficaz das relações entre trabalhadores e empresas, permitindo a 

harmonização entre o âmbito social e o econômico.  

A desregulamentação da economia digital permite que um grupo de trabalhadores 

cada vez maior, ingresse e permaneça em um mundo invisível, submetidos ao esquecimento, 

sem a devida proteção do Estado e à mercê da super exploração do capitalismo e do 

ultraliberalismo econômico, tendo, portanto uma dúplice condenação, uma advinda 

diretamente do capital e a outra, do próprio Estado, o qual lhe condena ao esquecimento e 

desproteção. 

A geração de trabalho está intimamente ligada a esta economia digital visceral que a 

sociedade está vivenciando. Postos de trabalho cada vez mais influenciados pela tecnologia 

e meios de comunicação, fazendo nascer uma “era informacional”, caracterizada pelos 

“escravos digitais”. 

Ricardo Antunes assevera acerca deste tempo que 

Estamos presenciando a expansão do que podemos denominar uberização do 
trabalho, que se tornou um leimotiv do mundo empresarial. Como o trabalho on-
line dez desmoronar a separação entre tempo o tempo de vida no trabalho e fora 
dele, floresce uma nova modalidade laborativa que combina mundo digital com 
sujeição completa ao ideário e à pragmática das corporações. O resultado mais 
grave desta processualidade é o advento de uma nova era de escravidão digital, 
que se combina com a expansão explosiva dos intermitentes globais.4 

 

A transmutação dos espaços físicos e virtuais tem ascendido uma dificuldade para o 

Direito do Trabalho tutelar esta expansão do trabalho humano em suas diferentes formas. 

 
4ANTUNES, Ricardo. O Privilégio da Servidão: o novo proletariado de serviços na era digital, Ed. Boitempo, 

São Paulo, 2018. 
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A pandemia da covid-19 veio desnudar a vulnerabilidade de milhares de 

trabalhadores brasileiros os quais em suas atividades estão vinculados de forma direta com 

meios tecnológicos, vivendo cotidianamente sob esta temerária e avassaladora ótica digital.  

De forma a exemplificar esta realidade de vulnerabilidade, insta consignar aqui a 

situação dos trabalhadores das plataformas digitais como Rappi, Uber, Ubereats e I food. 

Trabalhadores denominados de “parceiros” pelas empresas, submetidos a jornadas de 

trabalho extenuantes e intensas, assumindo o risco do negócio, percebendo remuneração 

baixa, utilizando seus próprios meios de transportes, e sobretudo sem qualquer proteção 

trabalhista e previdenciária.  

Em tempos de pandemia, está sendo comumente se observar entregadores delivery 

com suas motocicletas e bicicletas que trabalham desprotegidos, enquanto aqueles que 

podem permanecer em suas residências devidamente protegidos recebem a mercadoria em 

seus lares longe de qualquer risco de contaminação da covid-19. 

 Mães solo que muitas vezes levam seus filhos consigo na garupa de uma bicicleta, 

cadeirantes com suas bolsas de entrega nas costas, pais de família que trabalham por 12, 14, 

16 horas por dia, todos expostos cotidianamente à precariedade desta denominada prestação 

de serviços, expostos à precarização, à informalidade, à desumanização e atualmente, à covid-

19, vivenciando tristemente “o privilégio da servidão”. 

Caso trabalhem, ganham um valor mínimo diário pelo serviço, podendo ser 

contaminados e morrerem por isto, caso não trabalhem, morrem de fome. Caso trabalhem e 

sofram algum acidente de trabalho, igualmente estarão sujeitos à miséria, pois o Estado não 

lhes assegura uma indenização vitalícia, um seguro de vida ou ainda uma aposentadoria por 

invalidez, como aos demais trabalhadores que possuem vínculo empregatício, são os 

verdadeiros “invisíveis”, trabalham demasiadamente, todavia, não possuem direito algum. 

Neste diapasão, os trabalhadores informais são os que mais têm sentido os efeitos da 

covid-19, exatamente porque não podem seguir os protocolos de segurança e saúde 

necessários para não se contaminarem, não podem permanecer em suas residências 

esperando a pandemia passar. Estes trabalhadores ou trabalham e correm o risco de serem 

contaminados ou não trabalham e ficam sem terem meios mínimos de subsistência. O risco 

e a vulnerabilidade, infelizmente têm vencido nesta triste realidade. 

Este “empreendedorismo autônomo” que na verdade não passa de um vínculo 

empregatício travestido de empreendedorismo teve a empresa UBER como pioneira ao 
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trazer esta logística de trabalho para a realidade das cidades, lucrando por meio de uma 

relação que se assemelha ao parasitismo, conforme aduz o professor Tom Slee 

O sucesso da Uber também se dá muito devido a evitar custos com seguro, 
impostos e inspeções veiculares, e fornecer um serviço universalmente acessível. 
Sua habilidade em fornecer um serviço barato e eficiente para os consumidores 
vem da habilidade de operar em prejuízo enquanto persegue seu generosamente 
financiado caminho para o crescimento. O sucesso da Uber decorre cor do seu 
parasitismo nas cidades onde opera.5 

 

Referido parasitismo mencionado pelo professor, se dá primordialmente na ausência 

de ônus trabalhista para estas empresas, pois ao pagarem um valor diário ao trabalhador sem 

qualquer outro direito como descanso semanal remunerado, férias e 13º salário, acabam por 

enriquecer casa dia mais super explorando uma mão de obra barata e precarizada. 

O mínimo digno primordial às relações de trabalho simplesmente não existem no 

mundo das plataformas digitais. 

Não remanescem dúvidas que estão presentes todos os elementos ensejadores da 

relação empregatícia neste “empreendedorismo fake”, nesta falsa prestação de serviços, 

sendo assim, a relação empregatícia deve ser reconhecida pelo Direito e sobretudo pelo 

Poder Judiciário, devendo serem consideradas a onerosidade, a pessoalidade, a não 

eventualidade e a subordinação da relação empregatícia.  

Observar a subordinação com um viés diferenciado nos moldes desta economia 

digital é medida que se impõe, pois as relações já são mais se limitam ao espaço físico das 

empresas. 

Subordinação é um estado de dependência em uma linha de hierarquia existente 
na relação de emprego. É um estágio de sujeição no modo da prestação de 
serviços em que o empregado se coloca diante do tomador de serviços que dirige 
o empreendimento. Os critérios de interpretação da subordinação são variáveis 
da própria subordinação, variando de acordo com a valorização política e social 
do momento em que se vive.6 

 

Aqui não se está defendendo a definição absoluta de vínculo de emprego entre todos 

os trabalhadores e as plataformas em todo caso concreto. O que se está afirmando é que 

deve prevalecer o princípio da realidade na análise dos fatos, e caso sejam identificados na 

 
5 SLEE, Tom. Uberização: A nova onda do trabalho precarizado. Tradução: João Peres.São Paulo: Elefante, 
2017. SLEE, 2017, p. 104.   
6 NUNES, Ana Flávia Paulinelli Rodrigues. A Parassubordinação nas relações de trabalho sob a perspectiva do 
neoconstitucionalismo. In: GONÇALVES, Fábio Antunes; NUNES, Ana Flávia Paulinelli Rodrigues Nunes 
(Orgs.). Reflexões no Direito Público e Privado: Uma visão na contemporaneidade. Pará de Minas: 
VirtualBooks Editora, 2016. 
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prestação de trabalho os pressupostos da relação de emprego, o trabalhador deverá então ser 

acolhido pelas normas da CLT. 

Outra situação bastante preocupante que merece a atenção do Direito do Trabalho 

contemporâneo e foi objeto da presente pesquisa são as milhares de pessoas que laboram em 

regime de teletrabalho e home office e a utilização cada dia mais exacerbada da internet e 

aplicativos como e-mail e whatassap por patrões e empregados dentro do ambiente de 

trabalho.  

 A fusão entre mundo físico e digital possibilita que as atividades dos empregados 

sejam realizadas à distância, sendo em muitos casos em seus próprios lares, o que passou a 

ser mais frequente em tempos de pandemia. 

Conceitos como direito à desconexão, horas extraordinárias, horas de sobreaviso e 

de prontidão estão sendo simplesmente negligenciados, deixando os empregados e 

trabalhadores à mercê do poder e interesse patronal.  

Em decorrência destes novos moldes, o trabalhador já não mais consegue sair da 

vigilância constante de seu empregador, extrapolando os limites da fábrica e adentrando na 

subjetividade, na esfera íntima da pessoa, sem uma limitação necessária e saudável para o 

indivíduo. 

O poder empregatício descola-se da disciplina corporal e do tempo de trabalho, para 

o controle da alma e do marketing. Ao controle já não interessa o confinamento dentro da 

fábrica, dentro de uma jornada fixa, dentro de uma disciplina linear, de um vínculo jurídico 

estável, mas, sim, de um vínculo etéreo, nas nuvens, pós-contratualista, pós-material. Emerge 

o contrato realidade-virtual.7 

Desta feita, a tecnologia se apresenta de forma paradoxal, pois se de um lado ela 

diminui a velocidade da informação e a distância entre as pessoas, de outro lado, ela serve de 

instrumento para que o capitalismo permaneça super explorando o trabalho humano, porém 

de maneira mais célere, próxima e degradante, tendo o Direito do Trabalho o escopo de 

minimizar os desequilíbrios existentes no mundo do trabalho contemporâneo com um 

aparato jurídico protetivo eficiente. 

 
7 CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende. O Direito do Trabalho pós material: o contrato realidade-
virtual da “multidão” produtora. Pepe Ponto Rede Blog. 22 abr. 2017. Disponível em: HTTPS: 
https://emporiododireito.com.br/leitura/o-direito-do-trabalho-pos-material-o-contrato-realidade-virtual-da-
multidao-produtora. Acesso em: 08 jan 2021. 
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3. A reformulação normativa do Direito do Trabalho 

Os novos desafios enfrentados pelo mundo do trabalho em decorrência da era digital 

devem ser solucionados com muita parcimônia e seriedade pela lei e pela Justiça do Trabalho, 

de modo que haja a necessária harmonização do aspecto social com o econômico, visando à 

parte sociológica e jurídica dos problemas estruturais e conjunturais, sem menosprezar a 

força normativa da realidade. 

Por óbvio que quando se fala de tal harmonização entre o interesse econômico  e o 

social, não se considera o que tem sido realizado nos últimos anos no Brasil. A tendência de 

desmonte do aparato social brasileiro, com a lei 13.467/2017 (“deforma trabalhista”) e lei 

13.429/2017 (terceirização de atividade fim) nada se assemelham ao equilíbrio anteriormente 

aludido. 

 

Quando se fala da real necessidade de atualizar/reformular o aparato jurídico 

trabalhista brasileiro, é na esteira de se observar um Direito posto que esteja em consonância 

com a realidade laboral do trabalhador observando suas verdadeiras e reais demandas. 

 
Ora, a complexidade social implica o polimorfismo do trabalho. Daí decorre, sob 
o paradigma democrático de direito, a premência de que o Direito do Trabalho 
se renove em suas diretrizes para não falhar em sua missão de proteger o 
trabalhador em suas múltiplas facetas. Isso porque o estandarte protetivo do ramo 
jurídico trabalhista não admite que a proteção para alguns conviva com a 
desproteção para outros tantos trabalhadores. Assim, o arcabouço constitucional 
do Direito do Trabalho impõe ao seu interprete o reconhecimento de que todos 
têm direitos. Deve-se, portanto, estar sempre alerta para concretizar sua vocação 
universalizante por meio da inclusão, sob os contornos jurídicos adequados, das 
novas e renovadas formas de trabalho que emergirem.8 
 

A linha de frente desta proteção jurídica requer um binômio forte e eficiente, 

representado tanto por meio de um viés regulamentar, como por meio de um viés 

interpretativo extensivo.  

Torna-se salutar redesenhar novos contornos jurídicos com o escopo de incluir as 

relações de trabalho de forma geral em um conjunto protetivo direcionado a todos os 

trabalhadores, logicamente respeitando suas peculiaridades, funções e cada espécie laboral. 

Assim, trabalhadores excluídos da proteção jurídica do Estado ou não tutelados de 

forma ideal, como os trabalhadores das plataformas digitais, os informais, os prestadores de 

serviços, os que laboram em regime de home office e aqueles laboram diretamente ligados 

 
FRANCESCHET, Patrícia Rebouças. O expansionismo do Direito do trabalho no Brasil – possibilidades 
concretas para a adequada inclusão das diferentes morfologias do trabalho pela via legislativa. Revista LTr, São 
Paulo, v. 76, n. 03, p. 323, mar. 2012. 
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aos meios de tecnológicos como whatssap, telegram, endereço eletrônico e programas 

internos de software das empresas teriam seus direitos preconizados na lei. 

A atuação estatal deve ser sempre com fulcro na busca da igualdade substancial, 

equalizando os direitos sociais com a esfera dos interesses econômicos das empresas, de 

modo a garantir a dignidade humana do trabalhador em qualquer tipo de atividade, sendo 

neste sentido em que o expansionismo legislativo deve se encaminhar. 

Noutra perspectiva, a linha de frente deve ser perpetrada por meio de um perfil 

hermenêutico. O Direito do Trabalho em sua casuística apresenta determinadas situações 

que possibilitam a utilização da interpretação como técnica de análise da norma jurídica. 

 Em virtude disto, o julgador pode se utilizar da técnica interpretativa – processo por 

meio do qual se procede à investigação, descoberta e determinação do sentido e do alcance 

da norma trabalhista. 

O padrão regulatório trabalhista deve ser reavaliado, para que possa se ajustar, de 

forma mais dinâmica à realidade contemporânea. A universalização dos direitos trabalhistas 

demonstra-se necessária para adequação da tutela juslaboral a essa nova conjuntura 

econômica e democrática. A marcha expansionista desse ramo jurídico aparenta ser 

indispensável para uma inclusão efetivas dos trabalhadores que, ainda, encontram-se à 

margem de consagrados direitos fundamentais. 

 
4.Considerações Finais 

A presente pesquisa buscou analisar as novas situações-problema oriundas da 

intersecção entre o mundo do trabalho e da tecnologia e como o Direito do Trabalho pode 

solucioná-las de modo a tutelar a dignidade do trabalhador em face da 

precarizaçao/uberização das relações contemporâneas. 

Não remanescem dúvidas que a busca pela efetivação da justiça social no Brasil ainda 

percorrerá um caminho longo, intenso e mutante. Todavia tal trajetória deve ser delineada 

pelo Estado por meio de uma expansão legislativa e da interpretação extensiva da lei. 

Resta claro que um maior grau de proteção social necessita ser estendido a essa 

multiplicidade de novas morfologias de trabalho, sob pena do Direito do Trabalho se reduzir 

a um instrumento ineficaz e totalmente alheio às necessidades reais dos trabalhadores. 
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Sumário: Introdução; 1. A geração de energia a partir de resíduos sólidos no ordenamento 
jurídico brasileiro; 2. A Lei nº 12.305/2010 e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 3. 
Planares e a recuperação energética de resíduos: desafios e perspectivas; Considerações 
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Resumo: A pesquisa visa analisar a relação entre o Planares (Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos) e a possibilidade de geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos (RSU), 
avaliando em que medida esta possibilidade é abarcada no texto submetido à consulta pública 
em julho de 2020. Para isto, utiliza-se do método de pesquisa analítico e da técnica de 
levantamento bibliográfico sistemático da literatura, desenvolvida a partir de fontes primárias 
de informação, a exemplo de livros, artigos científicos e documentos oficiais. O estudo parte 
da análise do ordenamento jurídico brasileiro, visando determinar se a geração de energia a 
partir de resíduos sólidos é por ele chancelada. Já no item dois do artigo, estuda-se em que 
consiste a obrigatoriedade, legalmente imposta à União, de elaborar e instituir o Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos. Por fim, no terceiro item, analisa-se o Planares – submetido à 
consulta pública pelo Ministério do Meio Ambiente em julho de 2020 e ainda pendente de 
aprovação –, com o intuito de investigar em medida ele contempla a recuperação energética 
de resíduos sólidos.  A partir do estudo desenvolvido, conclui-se pela existência de uma 
estreita relação entre o Planares e a possibilidade de recuperação energética de resíduos 
sólidos no Brasil. Constatou-se, ademais, que o Plano proposto trata a recuperação energética 
de resíduos sólidos como uma importante aliada na consecução dos objetivos previstos na 
Lei nº 12.305/2010. 

Palavras-chave: Planares; Recuperação energética de resíduos sólidos; Lei nº 12.305/2010; 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Abstract: The research aims to analyze the relationship between ‘Planares’ (National Solid 
Waste Plan) and the possibility of generating energy from solid urban waste, assessing the 
extent to which this possibility is included in the text submitted to public consultation in July 
2020. For this, it uses the method of analytical research and the technique of systematic 
bibliographic survey of literature, developed from primary sources of information, such as 
books, scientific articles and official documents. The study starts from the analysis of the 
Brazilian legal system, aiming to determine if the generation of energy from solid residues is 
approved by him. In item two of the article, it is studied what constitutes the obligation, 
legally imposed on the Union, to elaborate and institute the National Solid Waste Plan. 
Finally, in the third item, ‘Planares’ is analyzed - submitted to public consultation by the 
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Ministry of the Environment in July 2020 and still pending approval - in order to investigate 
to a measure it contemplates the energy recovery of solid waste. From the developed study, 
it is concluded that there is a close relationship between ‘Planares’ and the possibility of 
energy recovery from solid waste in Brazil. Furthermore, it was found that the proposed Plan 
treats energy recovery from solid waste as an important ally in achieving the objectives set 
out in Law No. 12,305/2010. 

Keywords: Planares; Energy recovery from solid waste; Law No. 12,305/2010; National 
Solid Waste Policy. 

 

1 A geração de energia a partir de resíduos sólidos no ordenamento jurídico brasileiro 

Há pouco mais de dez anos, mais precisamente em agosto de 2010, institui-se no 

Brasil a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, por força da Lei nº 12.305/2010. O 

diploma normativo em questão pretendeu-se abrangente, destinando-se a todas as pessoas 

físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que possuíssem alguma responsabilidade na 

cadeia de geração de resíduos sólidos, bem como àquelas que desenvolviam ações relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento desses resíduos3.  

Os objetivos previstos no diploma legal mostraram-se igualmente amplos, adotando 

um viés multisetorial e abarcando fatores relacionadas à preservação da saúde pública, à 

redução da geração de resíduos, ao desenvolvimento de tecnologias limpas e ao consumo 

sustentável. Foi neste sentido que o artigo 7º da Lei nº 12.305/2010, em seu inciso XIV, 

elencou entre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos o incentivo ao 

desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados à melhoria dos 

processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e 

o aproveitamento energético.  

No mesmo mote, o artigo 9º da Lei, em seu parágrafo primeiro, autorizou 

expressamente a utilização de tecnologias voltadas à recuperação energética dos resíduos 

sólidos urbanos, exigindo a comprovação da viabilidade técnica e ambiental.  

Tem-se, portanto, que há mais de uma década o ordenamento jurídico brasileiro 

autoriza expressamente a recuperação e o aproveitamento energético de resíduos sólidos. 

Em que pese a previsão expressa da lei, trata-se de modalidade de geração de energia 

renovável ainda com pouca visibilidade no Brasil. Conforme dados divulgados pela Agência 

 
3 Artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.305/2010. 
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Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, as usinas de geração de energia a partir dos resíduos 

sólidos urbanos respondem por menos que 0,07% da matriz energética brasileira4.  

Ainda que possua baixa representatividade no cenário brasileiro, as benesses advindas 

da geração de energia a partir de resíduos sólidos são inegáveis. Veja-se que esta modalidade 

contribui, a um só tempo, com a gestão dos resíduos sólidos urbanos e com a geração de 

energia renovável. Outrossim, conforme elucida Figueiredo5, as vantagens relacionadas à 

recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos abrangem a geração de empregos; a 

geração de energia descentralizada próxima aos pontos de carga; a utilização de resíduos 

como combustível; a receita adicional proveniente da venda da energia excedente; a 

independência parcial ou total da concessionária local; a redução da utilização de 

combustíveis fósseis; a redução e monitoramento das emissões de gases de efeito estufa; 

entre outras. 

O Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas6 não ignora tais benesses, evidenciando 

de modo expresso as vantagens socioambientais e econômicas possivelmente decorrentes do 

aproveitamento energético dos resíduos sólidos no contexto brasileiro. O Plano indica que 

o potencial de produção de energia elétrica a partir dos RSU, previsto no Plano Nacional de 

Energia 20307, pode variar de 1.230 MW a 8.440 MW. Trata-se, portanto, de via com 

potenciais expressivos. 

Importa notar, ainda, que recuperação energética de resíduos sólidos conta com 

regulamentação específica, contida na Portaria Interministerial nº 274/2019, editada pelos 

Ministérios de Meio Ambiente, de Minas e Energia e do Desenvolvimento Regional. A 

Portaria Interministerial teve o condão de estabelecer conceitos importantes para esta matriz 

energética, além de estabelecer diretrizes para viabilizar o aproveitamento energético de 

resíduos sólidos urbanos em território nacional. Reafirmou-se, também, a necessidade de 

comprovação de viabilidade técnica, ambiental e econômica e a obrigatoriedade de 

 
4 ANEEL. Banco de Informações de Geração. Matriz de Energia Elétrica. Disponível em: 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBrasil.cfm. Acesso em 10 fev. 
2021. 
5 FIGUEIREDO, Natalie Jimenez Verdi de. Utilização de biogás de aterro sanitário para geração de 
energia elétrica. Estudo de Caso. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Eletrotécnica e Energia, Poli-USP, 
São Paulo, 2011. 
6 BRASIL. Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. Decreto nº 6.263/2007. Plano Nacional 
sobre Mudança do Clima – PNMC. Brasília, 2008. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.pdf. 
Acesso em 10 fev. 2021.  
7 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Plano Nacional de Energia Elétrica. Disponível em: 
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-
165/topico-173/PNE%202030%20-%20Proje%C3%A7%C3%B5es.pdf. Acesso em 10 fev. 2021. 
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implantação de programas de monitoramento de emissão de gases tóxicos para os 

empreendimentos do setor. 

Em que pese a importância de tais definições e os potenciais benefícios sociais, 

econômicos e ambientais relacionados à recuperação energética de resíduos sólidos, nota-se 

que, em âmbito federal, inexistem políticas públicas voltadas a incentivar a gestão de resíduos 

e a geração de energia por esta via. Neste contexto, interessa analisar qual o papel a ser 

desempenhado pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos nesta equação. 

 

2 A Lei nº 12.305/2010 e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos  

A PNRS destinou à União a obrigatoriedade de elaborar o Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o qual deveria ser 

desenvolvido com base em um horizonte de aplicação de vinte anos e submetido a 

atualizações a cada quatro anos8.  

Ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos incumbe traçar critérios e linhas diretivas 

para que todos os agentes alcançados pela PNRS tomem por base as mesmas normas, metas 

e padrões de atuação9. Através do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, incumbe à União 

propor cenários e prever programas, projetos e ações para o atendimento das metas lançadas, 

adotando, para tanto, tendências internacionais e macroeconômicas relativas à gestão de 

resíduos sólidos. 

Do conteúdo mínimo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, previsto no artigo 15 

da Lei nº 12.305/2010, destaca-se a necessidade de definição de metas de redução, 

reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos 

encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  metas para o aproveitamento 

energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos; e a 

elaboração de programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas. 

Ocorre, porém, que, passados dez anos da publicação da Lei nº 12.305/2010, o Brasil 

ainda não contava com um Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Em junho de 2011, houve 

a divulgação de uma versão preliminar do Plano, mas seu processo de aprovação não 

avançou, restando pendente de apreciação pelo Conselho Nacional de Política Agrícola (que, 

 
8 Lei nº 12.305/2010, art. 15. 
9 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 23 ed., rev., ampl., atual. São Paulo: 
Malheiros, 2015, p. 667. 
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segundo informações transmitidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

não se reunia há anos)10. 

A ausência de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos foi apontada pelo Plenário do 

Tribunal de Contas da União (TCU)11 como um dos principais riscos relacionados à 

implementação da PNRS. No acórdão em que se manifesta sobre o tema, o TCU destaca 

que a Plano Nacional consiste em um dos principais instrumentos da Lei nº 12.305/2010, e 

caberia a ele indicar metas de redução, reutilização, reciclagem e aproveitamento energético 

dos resíduos no Brasil. O TCU conclui que, em face da inexistência de um Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos, a própria PNRS resta desacreditada12, uma vez que se tem por esvaziada 

a legitimidade do governo federal para exigir posturas proativas por parte dos Estados e 

Municípios, os quais enfrentam limites técnicos, financeiros e operacionais ainda maiores. 

Ademais, o reiterado descumprimento, por parte da União, em instituir o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos – conforme exigência legalmente imposta – tem o condão de 

inviabilizar a promoção de políticas públicas destinadas a viabilizar a gestão de resíduos (aqui 

incluídas as ações relativas ao aproveitamento energético dessas substâncias)13. Tal lacuna 

fere, a um só tempo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o mínimo 

existencial ecológico14 e a possibilidade de articulação entre Estado, sociedade e iniciativa 

privada em prol do desenvolvimento de soluções voltadas ao cumprimento dos objetivos 

previsto na PNRS.  

Impende constatar, pois, que a ausência de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

por mais de uma década impõe insegurança jurídica às práticas de gestão de resíduos a serem 

implementadas pelos Estados e Municípios, que carecem de um balizador de alcance nacional 

para suas ações15. Para além disso, tal omissão acaba por frear o desenvolvimento de sistemas, 

 
10 PHILIPPI, Mariana Gmach. Consórcios Públicos e Resíduos Sólidos: captação de recursos para planos 
intermunicipais. Curitiba/PR: Juruá, 2020, p. 30-31. 

11 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Levantamento. TC 023.678/2015-1, Ata n° 37/2016, Rel. Min. André 
Luís de Carvalho, julgado em 28/09/2016. Disponível em: 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=23678&p2=2015&p3=1. Acesso em: 12 fev. 2021. 
12 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Levantamento. TC 023.678/2015-1, Ata n° 37/2016, Rel. Min. André 
Luís de Carvalho, julgado em 28/09/2016. Disponível em: 
https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=23678&p2=2015&p3=1. Acesso em: 12 ago. 2018. 
13 FARIAS, Guilherme da Silva; SILVA, Ygor Felipe Távora da; AGUIAR, Denison Melo de. Violação ao 
princípio do mínimo existencial ecológico na inexistência de plano nacional de resíduos sólidos. Revista do 
Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, 5(1), 169-187. Disponível em: 
https://www.revistadoidcc.com.br/index.php/revista/article/view/72. Acesso em 13 fev. 2021. 
14 FARIAS, Guilherme da Silva; SILVA, Ygor Felipe Távora da; AGUIAR, Denison Melo de. Violação ao 
princípio do mínimo existencial ecológico na inexistência de plano nacional de resíduos sólidos. Revista do 
Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, 5(1), 169-187. Disponível em: 
https://www.revistadoidcc.com.br/index.php/revista/article/view/72. Acesso em 13 fev. 2021. 
15 COSTA, Valeriano Mendes Ferreira; MARIO, Camila Gonçalves de; VITAGLIANO, Luis Fernando. O 
impacto do Plano Nacional de Resíduos Sólidos na Gestão Municipal. Ideias, Campinas, SP, v. 2, n. 2, p. 101–
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processos e tecnologias voltados à melhoria da gestão dessas substâncias, destacando-se, 

nesse viés, as iniciativas de recuperação e aproveitamento energético de resíduos sólidos.  

 

3 Planares e a recuperação energética de resíduos: desafios e perspectivas 

No sentido de dar cumprimento – ainda que tardiamente – ao dever imposto pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos16, o Ministério do Meio Ambiente lançou à consulta 

pública17, em 31 de julho de 2021, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares). O intuito 

declarado do Plano é construir e fixar uma estratégia nacional de longo prazo que permitirá 

operacionalizar os princípios, objetivos e diretrizes contidos na PNRS18. 

O documento parte do diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos no país, 

adotando, para tanto, os dados constantes das edições mais recentes do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) e do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, 

publicado pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe). Foram utilizadas, ainda, informações produzidas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica (IBGE) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)19. 

A partir do diagnóstico realizado, o Planares propõe metas, diretrizes, projetos, 

programas e ações voltadas à consecução dos objetivos da PNRS para um horizonte de 20 

anos. Outrossim, segundo consta da versão submetida à consulta pública, o Plano contempla 

e analisa tendências nacionais, internacionais e macroeconômicas na proposta apresentada20.  

O Planares reitera a máxima, expressa na Lei nº 12.305/201021, de que a disposição 

final ambientalmente adequada – ou seja, o encaminhamento dos rejeitos ao aterro sanitário 

– deve ser a última opção, utilizada apenas para as hipóteses em que foram esgotadas todas 

as possibilidades de tratamento e recuperação22. A partir disso, o Plano dedica-se a explorar 

 
117, 2013. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ideias/article/view/8649318. 
Acesso em 13 fev. 2021. 
16 Lei nº 12.305/2010, art. 15. 
17 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº 340/2020. 
18 CNM. Guia para alteração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos - Planares. Disponível em: 
https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/comunicacao_novo/links/Guia_CNM__Planares_consulta_p
ublica_MMA.pdf. Acesso em 13 de fev. 2021. 
19 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Consulta Pública sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 
Disponível em: http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/. Acesso em 12 fev. 2021. 
20 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Consulta Pública sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 
Disponível em: http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/. Acesso em 12 fev. 2021. 
21 Lei nº 12.305/2010, art. 3º, inciso VII. 
22 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares. Disponível em: 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. Acesso em 11 fev. 2021, p. 25. 
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as potencialidades das demais opções de destinação final ambientalmente adequada previstas 

na PNRS23. Dentre essas opções, destaca-se a recuperação energética de resíduos sólidos. 

Conforme exposto ao longo do Planares, a recuperação energética de RSU consiste 

em uma alternativa interessante para viabilizar o aproveitamento de materiais que atualmente 

são encaminhados para disposição final. Nesse viés, a adoção de sistemas de valorização de 

resíduos sólidos pode, a um só tempo, possibilitar a geração de energia sustentável e limitar 

o encaminhamento aos aterros apenas àqueles matérias que realmente esgotaram suas 

possibilidades de valorização24. 

A partir dessa premissa, o Planares insere a recuperação energética de resíduos entre 

os meios para atingir as metas a serem alcançadas nos próximos vinte anos. Na Meta 4 – 

“Reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada” –, a recuperação energética dos resíduos é tida como uma via 

apta a favorecer a aceleração da massa recuperada no período25. Já na Meta 9 – “Aumentar a 

recuperação e aproveitamento energético por meio de tratamento térmico de RSU” –, 

projeta-se que, ao cabo do horizonte temporal de vinte anos, o tratamento térmico de 

resíduos será responsável por cerca de 30% de toda a massa desviada da disposição final26.  

Neste mesmo sentido, o Plano antevê que, em virtude das novas dinâmicas em 

construção nas cidades brasileiras, haverá, nas próximas duas décadas, uma crescente 

demanda por sistemas de tratamento térmico de RSU, com geração de energia. Estima-se 

que, até 2040, apenas as unidades de tratamento térmico de RSU representarão 994 

megawatts de potência instalada, o que, segundo o Planares, seria suficiente para abastecer 

com energia elétrica 27 milhões de residências brasileiras27. 

Além de fixar metas, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos proposto apresenta 

diretrizes e estratégias específicas para seu cumprimento, abarcando também a produção de 

 
23 Conforme infere-se do artigo 3º, inciso VII da Lei nº 12.305/2010, a destinação final ambientalmente 
adequada inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição 
final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 
24 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares. Disponível em: 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. Acesso em 11 fev. 2021, p. 33. 
25 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares. Disponível em: 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. Acesso em 11 fev. 2021, p. 142. 
26 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares. Disponível em: 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. Acesso em 11 fev. 2021, p. 147. 
27 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares. Disponível em: 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. Acesso em 11 fev. 2021, p. 147. 
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energia a partir de resíduos. Dentre as diretrizes apresentadas, está a necessidade de 

estruturação do mercado de aproveitamento energético de RSU28, com o mapeamento de 

limitações e entraves técnicos, econômicos, tributários, jurídicos e regulatórios que possam 

vir a paralisar ou dificultar a expansão dos projetos de recuperação energética no Brasil29. 

Neste mesmo sentido, o Planares ressalta a necessária cooperação entre estados, 

consórcios públicos, municípios e setor privado, com o intuito de viabilizar soluções que 

permitam ampliar as estratégias de aproveitamento energético de resíduos30. Também se 

insere no quadro de estratégias o Ministério de Minas e Energia, enquanto possível 

articulador de condições iniciais diferenciadas que viabilizem o mercado de geração de 

energia a partir de RSU31. 

Constata-se, portanto, que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos proposto coloca 

em evidência o potencial ganho que a recuperação energética de resíduos sólidos pode trazer 

à gestão de resíduos e ao alcance dos objetivos traçados pela Lei nº 12.305/2010. Importa 

lembrar, no entanto, que o texto apresentado ainda está em fase de análise e, portanto, não 

surte efeitos. A consulta pública foi encerrada em 16 de novembro de 2020 e, entre os meses 

de outubro e novembro do último ano, foram realizadas cinco audiências públicas para 

debater a questão. Até a data de conclusão deste artigo32, o Ministério do Meio Ambiente 

não havia emitido manifestação formal a respeito dos próximos passos para a aprovação do 

Planares. 

 

 

 

Considerações Finais  

 
28 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares. Disponível em: 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. Acesso em 11 fev. 2021. Diretriz 5A, p. 
158. 
29 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares. Disponível em: 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. Acesso em 11 fev. 2021. Estratégia 57, p. 
158. 
30 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares. Disponível em: 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. Acesso em 11 fev. 2021. Estratégia 57, p. 
158. 
31 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares. Disponível em: 
http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares/wp-content/uploads/2020/07/Plano-Nacional-de-
Res%C3%ADduos-S%C3%B3lidos-Consulta-P%C3%BAblica.pdf. Acesso em 11 fev. 2021. Estratégia 61, p. 
159. 
32 Artigo concluído em 17 de fevereiro de 2021. 
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A partir do estudo realizado, tem-se que a possibilidade de recuperação e 

aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos é expressamente chancelada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, estando prevista na Lei nº 12.305/2010 e regulamentada 

pela Portaria Interministerial nº 274/2019, dos Ministérios de Meio Ambiente, de Minas e 

Energia e do Desenvolvimento Regional. 

Entretanto, passados mais de dez anos da publicação da PNRS, pouco se avançou 

no Brasil nesta matéria. Constata-se que a ausência de um Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos – omissão flagrante por parte da União – apto a fixar uma linha de ação comum e 

nacional para a gestão de resíduos constitui um importante obstáculo para que projetos e 

ações relacionados à recuperação energética de resíduos sólidos avancem. 

Em julho de 2020, o Ministério do Meio Ambiente, ainda que tardiamente, lançou à 

consulta pública a proposta do Planares (Plano Nacional de Resíduos Sólidos). A análise do 

texto proposto permite concluir uma estreita relação entre o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos e a possibilidade de recuperação energética de resíduos pelo Brasil. Ao longo do 

texto, a geração de energia a partir de resíduos sólidos é vista como uma importante aliada 

no cumprimento das metas e objetivos relacionados à gestão de resíduos, podendo contribuir 

de modo representativo para que os objetivos da PNRS sejam, finalmente, atingidos. 
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The right to the existential minimum in the jurisdiction of the Supreme Federal Court and the Superior 
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CLAYTON SANTOS DO COUTO1 
 

Sumário: I. Conceito e fundamentos do direito ao mínimo existencial; II. O conteúdo do 
mínimo existencial e a adoção de um critério de justiciabilidade; III. O conteúdo do mínimo 
existencial e sua interpretação na jurisdição do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça; IV. Considerações finais.  

Resumo: A noção de direito fundamental ao mínimo existencial está relacionada a um 
conjunto de prestações estatais que assegure a cada pessoa uma vida condigna que não pode 
ser objeto de intervenção do Estado na via dos tributos e exige prestações estatais positivas. 
O fundamento jurídico do mínimo existencial está lastreado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana, da igualdade material e da solidariedade social. Com relação ao conteúdo 
material do mínimo existencial, há divergências doutrinárias: parte da doutrina defende que 
o seu conteúdo só pode ser delimitado diante das circunstâncias fáticas e das necessidades 
da pessoa, e; outra parte afirma que, embora variável, o conteúdo do mínimo existencial pode 
ser definido a partir de um elenco preferencial, fixado com base em elementos extraídos do 
sistema constitucional positivo. Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo investigar, 
a partir de uma análise empírica das decisões jurisprudenciais, se o Supremo Tribunal Federal 
e o Superior Tribunal de Justiça adotam balizas claras e concretas a respeito do conteúdo do 
mínimo existencial e das respectivas consequências jurídicas daí advindas, de modo a 
delimitar o campo de intervenção destes tribunais superiores diante de casos alusivos aos 
direitos sociais. O método de pesquisa adotado é o hipotético-dedutivo, que concilia a 
racionalização do método dedutivo e a experimentação do método indutivo, sendo essa 
experimentação as análises quantitativa e qualitativa da jurisprudência. Os resultados obtidos 
permitem concluir que não há um conteúdo fixo do mínimo existencial perante os tribunais 
analisados, o que contribui para o seu uso retórico e discricionário. 
Palavras-chave: Mínimo existencial; Dignidade da pessoa humana; Direitos sociais; 
Supremo Tribunal Federal; Superior Tribunal de Justiça. 
 
Abstract: The notion of fundamental right to the existential minimum is related to a set of 
state benefits that ensure each person a dignified life that cannot be the object of State 
intervention in the form of taxes and requires positive state benefits. The legal basis of the 
existential minimum is based on the principles of human dignity, material equality and social 
solidarity. Regarding the material content of the existential minimum, there are doctrinal 
divergences: part of the doctrine argues that its content can only be delimited in face of the 

 
1 Doutorando e Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - campus Londrina. Professor dos cursos 
de graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Londrina e da Universidade 
Positivo - Faculdade Londrina. Membro do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas e Desenvolvimento 
Humano da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - NUPED. Advogado. 
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factual circumstances and the needs of the person, and; another part states that, although 
variable, the content of the existential minimum can be defined based on a preferential list, 
fixed based on elements extracted from the positive constitutional system. In this sense, this 
article aims to investigate, based on an empirical analysis of jurisprudential decisions, whether 
the Federal Supreme Court and the Superior Court of Justice adopt clear and concrete 
guidelines regarding the content of the existential minimum and the respective legal 
consequences arising, in order to delimit the field of intervention of these higher courts in 
the face of cases referring to social rights. The research method adopted is the hypothetical-
deductive, which reconciles the rationalization of the deductive method and the 
experimentation of the inductive method, this experimentation being the quantitative and 
qualitative analyzes of the jurisprudence. The results obtained allow us to conclude that there 
is no fixed content of the existential minimum before the analyzed courts, which contributes 
to its rhetorical and discretionary use. 
Keywords: Existential minimum; Dignity of human person; Social rights; Federal Court of 
Justice; Superior Justice Tribunal. 
 
 
I. Conceito e fundamentos do direito ao mínimo existencial 

Os direitos sociais, assim como todos os direitos fundamentais inseridos na 

Constituição Federal de 1988, determinam uma pluralidade de posições jurídicas aos seus 

titulares. Significa dizer que o titular do direito pode investir-se na posição de credor da 

prestação estatal (prestação positiva), como também tem direito a exigir do Estado que não 

turbe o exercício do seu direito, que não lhe proíba o acesso (prestação negativa). 

Com base nesta premissa, os direitos sociais impõem também ações positivas como, 

por exemplo, criar instituições dirigidas à ajuda de grupos sociais que se encontrem em 

situações de desigualdade estrutural, atribuir prestações básicas para suprir necessidades de 

subsistência, de educação, saúde, moradia e, além disso, impõem o dever positivo de legislar 

a fim de impedir situações extremas de abuso de partes mais poderosas nas relações 

contratuais entre particulares, bem como é exigido do Poder Público a observância de regras 

básicas de procedimento, relacionadas ao modo de organizar serviços e à gestão 

administrativa dos programas.2 

Essa vertente social do Estado de Direito implica o reconhecimento de direitos 

fundamentais de natureza prestacional e é decorrência direta da dignidade da pessoa humana, 

núcleo axiológico do constitucionalismo democrático-social.3 

 
2 CARVALHO, Osvaldo Ferreira de. As políticas públicas como concretização dos direitos sociais. Revista de 
Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 6, n. 3, set./dez. 2019, p. 777-778. 
3 BITENCOURT NETO, Eurico. Estado social e administração pública de garantia. In: Revista Direito 
Econômico Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 1, jan./abr. 2017, p. 294. Na clássica lição de Ingo Wolfgang 
Sarlet, a dignidade da pessoa humana constitui a “qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, o que 
implica um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da 
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À medida em que a dignidade humana possa ser promovida em maior ou menor grau 

conforme a intensidade da proteção aos direitos fundamentais, é possível identificar uma 

linha abaixo da qual não há dignidade, que pode ser alcançada não por uma violação ativa, 

mas omissiva, por parte do Estado, de garantias mínimas de existência digna.4 Significa dizer 

que existe um núcleo de condições materiais que compreende a noção de dignidade humana 

de forma tão essencial que sua inexistência implicará indubitavelmente uma situação de 

indignidade, não obstante as diversas concepções de dignidade que se pode encontrar num 

Estado democrático e pluralista. É o que a atual doutrina passou a denominar de direito ao 

mínimo existencial, composto essencialmente por um “conjunto de direitos sociais de cunho 

prestacional suficientes não apenas para assegurar a existência humana, mas, para além disso, 

uma vida com dignidade”.5 

A mínima formação do indivíduo como ser humano ultrapassa a satisfação de suas 

necessidades físicas e biológicas. Deve ele ter condições elementares para a participação na 

vida social e cultural do país do qual é cidadão.6 Não se pode negligenciar, portanto, que o 

princípio da dignidade da pessoa humana também implica uma dimensão sociocultural que 

não pode ser desconsiderada, mas que lhe constitui elemento nuclear a ser respeitado e 

promovido, razão pela qual determinadas prestações em termos de direitos culturais.7 

 

II. O conteúdo do mínimo existencial e adoção de um critério de justiciabilidade 

Entendido o conceito de direito ao mínimo existencial, a grande dificuldade que se 

apresenta é a identificação de qual é o seu conteúdo, tendo em vista o fato de que, para que 

um direito seja imediatamente exigível, ele já precisa estar definido, especificado, não 

devendo passar por todo o processo ponderativo para que tenha seu cumprimento 

judicialmente determinado. 

A doutrina possui certa conformidade em relação à sua variabilidade no tempo e no 

espaço, no sentido de que as condições necessárias para garantir uma existência 

minimamente digna não são idênticas em todos os países e em todos os momentos históricos, 

 
pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 4. ed., Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2010, p. 70-71. 
4 HACHEM, Daniel Wunder. A responsabilidade civil do Estado frente às omissões estatais que ensejam 
violação à dignidade da pessoa humana. A&C – Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo 
Horizonte, ano 8, n. 34, out./dez. 2008, p. 62. 
5 HACHEM, Daniel Wunder. A responsabilidade civil do Estado frente às omissões estatais que ensejam 
violação à dignidade da pessoa humana..., op. cit., p. 8. 
6 TOLEDO, Cláudia. Mínimo existencial: a construção de um conceito e seu tratamento pela jurisprudência 
constitucional brasileira e alemã. In: MIRANDA, Jorge et al. (org.). Hermenêutica, Justiça Constitucional 
e Direitos Fundamentais. Curitiba: Juruá, 2016, p. 114-115. 
7 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988..., op. cit., p. 125. 
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devendo-se levar em consideração, para identificá-las, os padrões e o desenvolvimento 

econômico, social e cultural da sociedade que estiver em questão8. Neste sentido, o conteúdo 

que constitui o direito ao mínimo existencial é extremamente fluído, mutável ao longo do 

tempo e cambiante de um local para o outro, sendo determinado somente à luz do caso 

concreto. 

No que tange ao conteúdo do mínimo existencial, Daniel Wunder Hachem aponta 

que há, pelo menos, duas correntes distintas. A primeira corrente, denominada pelo jurista 

de conteúdo determinável no caso concreto, prega a ideia de que o mínimo existencial carece de 

conteúdo específico, e seus contornos só podem ser delimitados no caso concreto, diante 

das circunstâncias fáticas e das necessidades da pessoa sob exame.9 Na concepção de Daniel 

Wunder Hachem, a adoção de um critério tão vago e ampliativo conduz ao posicionamento 

que rejeita a possibilidade de se exigir judicialmente toda e qualquer prestação vinculada ao 

mínimo existencial, o que resulta num retrocesso justamente em relação àquilo que a 

formulação desse conceito pretendia avançar: formar uma categoria jurídica capaz de 

potencializar a exigibilidade imediata da parcela dos direitos econômicos e sociais essencial à 

garantia de uma vida minimamente digna.10 

Por sua vez, a segunda corrente, denominada pelo autor de rol constitucional preferencial, 

defende a tese de que, embora varie conforme os momentos históricos e os diferentes 

Estados, o conteúdo do mínimo existencial é definido a partir de um “elenco preferencial”, 

fixado com base em elementos extraídos de cada sistema constitucional positivo, em um 

contexto temporalmente determinado. A pretensão da corrente intitulada rol constitucional 

preferencial é sugerir indicativos mínimos que serviriam como parâmetros para a averiguação 

das condições materiais de existência digna em cada situação concreta. Assim, nestes 

contornos estariam “um atendimento básico e eficiente de saúde, o acesso a uma alimentação 

básica e vestimentas, à educação de primeiro grau e a garantia de uma moradia”.11 Porém, 

 
8 HACHEM, Daniel Wunder. Mínimo existencial e direitos fundamentais econômicos e sociais: distinções e 
pontos de contato à luz da doutrina e jurisprudência brasileiras. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; 
HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). Direito público no Mercosul: intervenção estatal, direitos fundamentais 
e sustentabilidade. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 213. No mesmo sentido, TOLEDO, Cláudia. Mínimo 
existencial: a construção de um conceito e seu tratamento pela jurisprudência constitucional brasileira e alemã. 
In: MIRANDA, Jorge et al. (org.). Hermenêutica, Justiça Constitucional e Direitos Fundamentais. 
Curitiba: Juruá, 2016, p. 104. 
9 Como forma de infirmar esta posição doutrinária, os adeptos dessa corrente apontam para as díspares 
necessidades que cada indivíduo pode apresentar, mesmo dentro de um determinado país e em um momento 
histórico temporalmente definido. É o caso de Ricardo Lobo Torres, Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner 
Figueiredo, Eurico Bittencourt Neto, José Carlos Francisco, Cláudia Honório e Rogério Gesta Leal. HACHEM, 
Daniel Wunder. Mínimo existencial e direitos fundamentais econômicos e sociais..., op. cit., p. 213. 
10 HACHEM, Daniel Wunder. Mínimo existencial e direitos fundamentais econômicos e sociais..., op. cit., p.  
216. 
11 HACHEM, Daniel Wunder. Mínimo existencial e direitos fundamentais econômicos e sociais..., op. cit., p. 
213-214. 
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não há um consenso, dentre os defensores dessa corrente, a respeito de quais direitos 

estariam incluídos neste rol constitucional preferencial.12 

Neste sentido, para Ana Paula de Barcellos, a corrente intitulada rol constitucional 

preferencial, reúne sistematicamente quatro grupos – três de natureza material e um de caráter 

instrumental - as disposições constitucionais inerentes ao mínimo existencial: a educação 

básica, a saúde básica, a assistência aos desamparados e o acesso à Justiça. 13 

Quanto à educação, o mínimo existencial, para Barcellos, engloba apenas as 

prestações referentes à chamada “educação básica”, compreendida pela Constituição como 

obrigatória e gratuita, nos termos do art. 208, I da Constituição Federal. Por “educação 

básica”, deve ser compreendida a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.14 

Em relação à saúde, a despeito da dificuldade em delimitar quais prestações devem 

ser incluídas no mínimo existencial, Ana Paula Barcellos defende que integra o conteúdo 

mínimo as prestações de saúde disponíveis a todos, afastando-se o critério nas melhores ou 

piores condições de saúde das pessoas para determinar o que deve e o que não deve ser 

concedido.15 A seu tempo, a assistência aos desamparados, é composta, segundo a autora, 

pelas pretensões que visam a impedir a indignidade em termos absolutos. Abrange, portanto, 

os benefícios assistenciais já previstos na Constituição Federal, além de alimentação, 

vestuário e abrigo.16 Por fim, o acesso à justiça é o instrumento capaz de assegurar a 

postulação judicial dos direitos materiais componentes do mínimo existencial.17 

 

III. O conteúdo do mínimo existencial e sua interpretação na jurisdição do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - uma análise empírica. 

Atualmente, há certo consenso doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, caso 

haja omissão de atendimento pelo Poder Executivo na prestação do mínimo existencial, o 

prejudicado poderá obter a prestação material necessária para a garantia do seu direito, por 

meio de tutela jurisdicional.18 Neste cenário, impende analisar, pela sua relevância, como os 

 
12 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 321. 
13 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade 
humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.302-303. 
14 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais..., op. cit., p.262. 
15 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais..., op. cit., p. 322. 
16 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais..., op. cit., p. 337. 
17 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais..., op. cit., p. 349. 
18 HACHEM, Daniel Wunder. Tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais sociais: por uma 
implementação espontânea, integral e igualitária. Curitiba, 2014. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-
Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná, p. 77. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da 
pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p. 94. 
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tribunais brasileiros responsáveis pela guarda da Constituição Federal e pela uniformidade da 

legislação federal utilizam a doutrina do direito ao mínimo existencial como fundamento nas 

decisões judiciais. 

O método de pesquisa adotado é o hipotético-dedutivo, pois este concilia a 

racionalização do método dedutivo e a experimentação do método indutivo, sendo essa 

experimentação as análises quantitativa e qualitativa da jurisprudência. 

Para análise dos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça, algumas balizas utilizadas necessitam ser explicitadas para evidenciar os 

resultados obtidos. A pesquisa foi realizada no banco de dados de decisões jurisprudenciais 

contido nos sítios eletrônicos de ambos os tribunais. Foi utilizado, como parâmetro de 

pesquisa, a expressão “mínimo existencial”. Foram considerados todos os acórdãos 

proferidos, sem delimitação quanto à data de julgamento. 

De início, verificou-se qual o direito que se tinha em questão em cada decisão. Após, 

procurou-se verificar se cada decisão continha a definição ou não do que é direito ao mínimo 

existencial, ainda que sem grande precisão teórica. Na sequência, questionou-se quanto à 

possibilidade de ponderação do mínimo existencial, de modo a verificar se houve o 

estabelecimento do seu conteúdo. 

Com base nestes parâmetros, foram encontrados 86 (oitenta e seis) acórdãos no STJ 

e 21 (vinte e um) acórdãos no STF, nos quais o termo “mínimo existencial” consta na decisão 

judicial e foi efetivamente utilizado como argumento de convicção do juízo, seja para 

concessão ou para denegação do direito pleiteado19. 

Do total de decisões proferidas pelo STF, sete julgados (cerca de 33,33%) se 

referem a prestações relacionadas ao direito à saúde (concessão de medicamentos de alto 

custo e leitos de Unidade de Terapia Intensiva), quatro julgados (cerca de 19%) estão 

relacionados ao sistema penitenciário (direito a banho de sol, banho de chuveiro quente e 

situação precária dos estabelecimentos prisionais); três acórdãos (14,28%) guardam 

correlação com a assistência social (Benefício de Prestação Continuada e direitos dos idosos); 

duas decisões (cerca de 9,5%) versam sobre direito à educação (criação de vagas em creches 

e pré-escolas); dois julgados tratam do direito ao mínimo existencial ecológico (cerca de 

9,5%); duas decisões (cerca de 9,5%) sobre acesso à Justiça (criação de Defensoria Pública), 

e uma decisão (cerca de 4,7%) que trata do direito à moradia. 

 
19 Esta informação é relevante e pertinente na medida em que várias decisões continham a expressão ”mínimo 
existencial”, mas não para fundamentar a pretensão jurídica das partes. Cite-se, a título elucidativo, decisões 
que faziam menção ao mínimo existencial apenas estabelecer uma relação de comparação com outros conceitos. 
As decisões que continham a expressão “mínimo existencial”, mas que não se referia especificamente à 
discussão em torno da justiciabilidade ou não de direitos sociais, foram descartadas do universo de pesquisa. 
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 Em relação ao STJ, quarenta e sete julgados (cerca de 54,65%) se referem à limites 

de descontos em pagamentos consignados; onze decisões (cerca de 12,79%) estão 

relacionadas à seguridade social (Benefício de Prestação Continuada, aposentadorias e 

atendimento à pessoas com deficiência); oito julgados (cerca de 9,3%) estão relacionados ao 

sistema penitenciário (direito a banho de sol, banho de chuveiro quente e situação precária 

dos estabelecimentos prisionais); sete decisões (aproximadamente 8,1%) versam sobre 

prestações relacionadas ao direito à saúde (concessão de medicamentos de alto custo e leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva); cinco decisões (cerca de 5,8%) versam sobre direito à 

educação (criação de vagas em creches e pré-escolas e reforma de estabelecimentos 

educacionais); três acórdãos (cerca de 3,5%) tratam do direito à moradia; dois julgados (cerca 

de 2,3%) tratam do direito ao mínimo existencial ecológico; dois julgados (cerca de 2,3%) 

versam sobre saneamento básico (fornecimento de água tratada e rede de esgoto) e; uma 

decisão (cerca de 1,6%) se refere ao direito ao fornecimento de energia elétrica. 

Das decisões proferidas pelo STF, apenas quatro acórdãos apresentaram uma 

definição conceitual do direito ao mínimo existencial. No âmbito do STJ, cinco decisões se 

debruçaram na elaboração de um conceito sobre o direito em análise. Os demais julgados se 

limitaram a conceder ou denegar a pretensão pleiteada usando como fundamento o mínimo 

existencial, porém, sem estabelecer seu conceito. 

De igual modo, a totalidade das decisões proferidas pelos tribunais não apresentaram 

um juízo de ponderação, sendo que a análise do critério de justiciabilidade do mínimo 

existencial em relação à pretensão contida na ação judicial se mostrou totalmente casuística 

e plasmada de subjetivismo, sem a possibilidade de se esboçar o mínimo parâmetro técnico 

de ponderação. Observa-se uma certa coerência em assegurar alguns direitos como insertos 

no conceito de mínimo existencial, porém, sem que haja uma definição de quais prestações 

fáticas inerentes a estes direitos devem ser asseguradas sob a alcunha de mínimo existencial.  

Neste cenário, a linha de entendimento constatada pela pesquisa a partir da análise 

das decisões judiciais proferidas pelo STJ e STF não permite que se tenha um 

posicionamento claro sobre a relação entre o núcleo essencial dos direitos sociais e o mínimo 

existencial, especialmente quanto ao fato de se tratar, ou não, de categorias fungíveis. 

Os tribunais analisados a partir da pesquisa empírica parece privilegiar a ideia de que 

o “conteúdo existencial” não é o mesmo em cada direito social, sendo necessário, portanto, 

a devida contextualização em cada oportunidade que se pretender extrair alguma 

consequência jurídica concreta em termos de proteção negativa ou positiva dos direitos 
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sociais e do seu conteúdo essencial,20 no mesmo sentido do que é defendido pela corrente 

do conteúdo determinável ao caso concreto. 

Neste contexto, Carolina Zancaner Zockun e Ingo Wolfgang Sarlet destacam que é 

possível criticar um uso por vezes inflacionário e mesmo retórico da noção de mínimo 

existencial, o que abre precedente para o seu uso discricionário. O risco dessa abordagem 

atécnica é de se gerar o resultado exatamente oposto àquele visado pela noção de mínimo 

existencial. Isto é, a destinação arbitrária, quase subjetiva, de direitos ao conteúdo do mínimo 

(por vezes, atribuem-se tantos direitos que o mínimo parece assumir o caráter de máximo), 

retira-lhe a força vinculante, a sua exigibilidade imediata, que é precisamente o objetivo 

buscado numa ação judicial em que se pleiteia a garantia de condições materiais básicas para 

o indivíduo, imprescindíveis para que se alcance nível elementar de dignidade humana.21 

 

IV. Considerações Finais. 

A dignidade humana, ao constituir um princípio ou valor absoluto por se assentar na 

premissa de que o ser humano é um fim e não meio, abarca aquele mínimo irremissível 

inerente a qualquer direito fundamental, inclusive os direitos sociais. 

O reconhecimento do direito ao mínimo existencial deve compreender o conjunto 

de garantias materiais para uma vida condigna, no sentido de algo que o Estado não pode 

subtrair ao indivíduo (dimensão negativa) e, ao mesmo tempo, algo que cumpre ao Estado 

assegurar, mediante prestações de natureza material (dimensão positiva). O direito ao 

mínimo existencial deve, portanto, ser garantido, inclusive pela jurisdição, 

independentemente de prévia reserva orçamentária, por ter como fundamento a proteção à 

vida, à liberdade, à cidadania e à dignidade da pessoa humana. 

Conforme abordado, parte considerável da doutrina administrativista defende a 

posição de que o direito ao mínimo existencial é variável no tempo e no espaço, de modo 

que o seu conteúdo só pode ser delimitado diante das circunstâncias fáticas e das 

necessidades da pessoa. Todavia, é necessário explicitar, diante da situação em concreto, 

quais os fundamentos que permitem moldar o conteúdo do mínimo existencial. Em outros 

 
20 SARLET, Ingo Wolfgang; ZOCKUN, Carolina Zancaner. Notas sobre o mínimo existencial e sua 
interpretação pelo STF no âmbito do controle judicial das políticas públicas com base nos direitos sociais. 
Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 3, n. 2, maio/ago. 2016, p. 128. 
21 Não obstante, Cláudia Toledo aponta que a indefinição quanto ao conteúdo do mínimo existencial é 
prejudicial tanto para o particular, quanto para a sociedade, no sentido de que a insegurança jurídica ocasionada 
termina por lesar e enfraquecer ambos os interesses, o individual e o coletivo. TOLEDO, Cláudia. Mínimo 
existencial: a construção de um conceito e seu tratamento pela jurisprudência constitucional brasileira e alemã. 
In: MIRANDA, Jorge et al. (org.). Hermenêutica, Justiça Constitucional e Direitos Fundamentais. 
Curitiba: Juruá, 2016, p. 105. 
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termos, é necessário estabelecer um critério de conformidade, que permita um grau mínimo 

de objetividade e impessoalidade às decisões. 

A partir dos resultados obtidos através da pesquisa empírica, algumas considerações 

podem ser aduzidas: as decisões proferidas não apresentam o conceito de direito ao mínimo 

existencial nem o juízo de ponderação, atendo-se, tão somente, a infirmar se a pretensão 

deve ou não deve ser concedida; nenhuma das decisões proferidas no período analisado 

apresentou uma delimitação do conteúdo do mínimo existencial ou , em outros termos, quais 

são as prestações fáticas relacionadas aos direitos inerentes ao mínimo existencial. 

No contexto delineado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 

consideram que o conteúdo do direito ao mínimo existencial não é o mesmo em cada direito 

social, sendo necessário, portanto, a devida contextualização em cada oportunidade que se 

pretender extrair alguma consequência jurídica concreta em termos de proteção negativa ou 

positiva dos direitos sociais e do seu conteúdo essencial. Todavia, não se observa o 

estabelecimento de critérios fáticos objetivos capazes de permitir uma adequada análise da 

pretensão à justiciabilidade de tais direitos. 

A linha de entendimento constatada pela pesquisa a partir da análise das decisões 

judiciais proferidas pelos tribunais em comento, não permite que se tenha um 

posicionamento claro sobre a relação entre o núcleo essencial dos direitos sociais e o mínimo 

existencial, especialmente quanto ao fato de se tratar, ou não, de categorias fungíveis. Há, 

portanto, um uso por vezes inflacionário e mesmo retórico da noção de mínimo existencial, 

o que abre precedente para o seu uso discricionário. O risco dessa abordagem desprovida de 

técnica é de se gerar o resultado exatamente oposto àquele visado pela noção de mínimo 

existencial. 
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A contribuição do RRI na gestão sustentável dos riscos 
nanotecnológicos 

RRI's contribution to the sustainable management of nanotechnological risks 
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Sumário: 1. Introdução; 2. Breves comentários acerca das nanotecnologias e sua interface 
com o direito; 3. RRI (Responsible Research and Innovation) e ELSA (aspectos éticos, legais 
e sociais): convergindo para a sustentabilidade; 4. Conclusão; Referências. 

Resumo: Atualmente a ampliação do uso das nanotecnologias é uma das principais 
novidades que vem ocorrendo no setor de produção no mundo inteiro, fazendo parte da 
Quarta Revolução Industrial, trazendo conjuntamente uma série de preocupações em relação 
aos aspectos éticos, legais e sociais, bem como acerca dos riscos à saúde e ao meio ambiente. 
Cabe lembrar que as mesmas características que tornam os nanomateriais diferenciados e 
benéficos também geram dúvidas e inquietações. Ante a ascensão nanotecnológica e seus 
potenciais riscos, objetivou-se analisar as possibilidades da contribuição do conceito de 
pesquisa e inovação responsáveis Responsible Research and Innovation (RRI), preocupada 
também com os aspectos éticos, sociais e jurídicos - Ethical, Legal and Social Aspects (ELSA) 
na gestão dos riscos nanotecnológicos, visando a sustentabilidade, em seus diferentes 
aspectos, aplicada à inovação, no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento do milênio, 
projetados pela Organizações das Nações Unidas (ONU) até 2030. Para tanto, utilizou-se a 
perspectiva metodológica sistêmico-construtivista. Assim, qual o papel do Sistema do Direito 
no cenário das novidades trazidas pelas nanotecnologias, especialmente frente ao desafio que 
os riscos nanotecnológicos representam para a gestão sustentável da inovação, no horizonte 
projetado pelos Objetivos de Sustentabilidade do Milênio, publicados pela Organizações das 
Nações Unidas (ONU)?   

Palavras-chave: nanotecnologias; inovação; gestão do risco; objetivo de sustentabilidade do 
Milênio (ONU). 

Abstract: Currently, the expansion of the use of nanotechnologies is one of the main 
novelties that has been occurring in the production sector worldwide, as part of the Fourth 
Industrial Revolution, bringing together a series of concerns regarding ethical, legal and social 
aspects, as well as about risks to health and the environment. It is worth remembering that 
the same characteristics that make nanomaterials different and beneficial also generate 
doubts and concerns. Before the nanotechnological rise and its potential risks, the objective 
was to analyze the possibilities of the contribution of the concept of responsible research 
and innovation Responsible Research and Innovation (RRI), also concerned with ethical, 
social and legal aspects - Ethical, Legal and Social Aspects ( ELSA) in the management of 
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weber.daniele@yahoo.com.br; 
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nanotechnological risks, aiming at sustainability, in its different aspects, applied to 
innovation, in the context of the Millennium Development Goals, projected by the United 
Nations Organizations (UN) until 2030. For that, we used the perspective systemic-
constructivist methodology. Thus, what is the role of the Law System in the scenario of 
novelties brought by nanotechnologies, especially in view of the challenge that 
nanotechnological risks represent for the sustainable management of innovation, in the 
horizon projected by the Millennium Sustainability Goals, published by the United Nations 
Organizations (UN)? 

Key Words: nanotechnologies; innovation; risk management; Millennium Sustainability 
Goal (UN). 

 

1. Introdução 

A utilização industrial da escala nanométrica está avançando rapidamente sem que se 

tenha uma certeza científica sobre a segurança das nanopartículas e sem que a área jurídica 

tenha construído marco regulatório específico. As nanotecnologias vêm acompanhada de 

incertezas científicas quanto seus efeitos e (possíveis?) danos futuros ao meio ambiente e 

vida humana. O mundo na escala nano sempre existiu integrando a natureza, mas somente a 

partir da metade para o final do Século XX, o ser humano conseguiu acessar esta ordem de 

grandeza, visualizando a bilionésima parte de um metro. Observa-se no cotidiano da vida 

humana o consumo cada vez maior de inúmeros novos produtos com nanotecnologia, nas 

mais diversas áreas. Os produtos e setores onde se podem encontrar nanopartículas são: 

alimentação; aparelhos domésticos; medicina; petróleo; impressoras; energias renováveis; 

esporte e fitness; têxteis; agricultura; automotivo; construção; cosméticos; eletrônicos, bem 

como a utilização para fins ambientais. Inclusive esse amplo rol é aberto devido ao processo 

contínuo de desenvolvimento das nanotecnologias. Tais produtos trazem a promessa de 

benefícios e utilidades nunca antes pensados, despertando nos consumidores e sociedade em 

geral a curiosidade. Desta maneira, o consumo destas criações em escala nano vêm sendo 

cada vez maior, com um universo de novidades despejadas no mercado diariamente. Assim, 

deixam de ser apenas promessas futurísticas e incorporam-se na rotina diária da sociedade 

deste início do século XXI, exigindo, portanto, a atenção por parte do Direito. Mas as 

nanotecnologias vêm acompanhadas de incertezas científicas quanto seus efeitos e danos 

futuros ao meio ambiente e vida humana. 

O desenvolvimento sócio econômico que ocorrerá com o advento e implementação 

das nanotecnologias nos mais diversos processos produtivos não pode deixar de considerar 

os aspectos éticos legais e sociais, bem como a sustentabilidade, promovendo sempre os 

ideais de uma responsabilidade planetária e de um não retrocesso ambiental. Contudo, muito 

embora o desenvolvimento desta nanotecnologia venha alcançando contornos significativos, 
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não há regulação específica. Segundo Engelmann3, “[...] o Direito deverá construir as bases 

para um conjunto normativo de acompanhamento, assessoramento e recompensas pela 

implementação das condutas mais aceitáveis em relação à gestão do risco nanotecnológico”. 

Para tanto, utilizou-se a perspectiva metodológica sistêmico-construtivista, apontando assim 

para o problema de pesquisa: qual o papel do Sistema do Direito no cenário das novidades 

trazidas pelas nanotecnologias, especialmente frente ao desafio que os riscos 

nanotecnológicos representam para a gestão sustentável da inovação, no horizonte projetado 

pelos Objetivos de Sustentabilidade do Milênio, publicados pela Organizações das Nações 

Unidas (ONU)? Quanto ao problema, para que este possa orientar, Luhmann (2007) 

menciona a questão da importância de que as perguntas normativas devem partir da 

realidade, ou seja não são as situações imaginadas ideais que devem nortear o 

questionamento, mas sim o que a realidade nos oferece. Será usado o método sistêmico-

construtivista que considera a realidade como uma construção de um observador, analisando 

todas as peculiaridades implicadas na observação. 

 

2. Breves comentários acerca das nanotecnologias e sua interface com o direito  

Como as nanopartículas são muito pequenas, medindo menos de um centésimo de 

bilionésimo de metro, são regidos por leis físicas muito diferentes daquelas com as quais a 

ciência está acostumada. Existem probabilidades de que as nanopartículas apresentem grau 

de toxicidade maior do que as partículas em tamanhos normais, podendo assim ocasionar 

riscos à saúde e segurança de pesquisadores, trabalhadores e consumidores.  

Neste panorama, destacam-se diversas características das nanotecnologias, tais como: 

as propriedades incomuns de nanopartículas são principalmente baseadas em seu tamanho 

em nano escala e sua área de superfície. À medida que o tamanho de uma partícula diminui 

e se aproxima da nano escala, muitas propriedades começam a mudar em comparação com 

o mesmo material no seu tamanho macro. Existe uma relação inversa entre o tamanho das 

partículas e o número de moléculas presente na superfície da partícula. O aumento na área 

de superfície determina o número potencial de grupos reativos sobre a partícula. A alteração 

das propriedades físico-químicas e estruturais das nanopartículas com uma diminuição do 

tamanho poderá ser responsável por uma série de interações materiais que podem levar a 

efeitos toxicológicos. Quanto mais larga for a utilização da nano escala na indústria, maior 

 
3 ENGELMANN, Wilson. O “direito de ser informado” sobre as possibilidades e os riscos relacionados às 
nanotecnologias: o papel do engajamento público no delineamento de um (novo) direito/dever fundamental.  
In: MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfang; COELHO, Alexandre Z. P. (Coord.). Direito, 
inovação e tecnologia. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 350. 
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será a quantidade de produtos colocados à disposição do consumidor. Qual o motivo da 

preocupação? Por meio de equipamentos especializados, em condições de interagir com o 

nível atômico, se geram produtos com características físico-químicas diferentes daquelas 

encontradas no seu similar na escala macro. Aliado a esse aspecto, inexiste regulação 

específica para as nanotecnologias ao longo do ciclo de vida de um nanomaterial.  

As transformações da sociedade atual são maiores do que se pode prever, e ainda 

mais profundas e rápidas do que em qualquer outro momento. Assim, o cenário atual 

apresenta-se como desafio para novas análises, estudos e pesquisas. Os riscos são, em grande 

parte, desconhecidos e os danos futuros incertos, mas a decisão precisa ser realizada no 

presente, através da utilização destas novas ferramentas surgidas pela incorporação da ideia 

de que o conhecimento não poderá mais ficar aprisionado nos limites herméticos de cada 

campo do saber. Desta forma, é neste tempo em que se deve observar e construir modelos 

jurídicos permeados tanto pela certeza quanto pela incerteza em relação às expectativas 

sociais que são continuamente frustradas / satisfeitas por meio da complexidade social em 

permanente incremento.4 

Portanto, a questão não está em não decidir, mas sim em promover mais 

investigações para criar um caminho do risco à segurança, ainda que a prática mostre que 

quanto mais se conhece e se podem elaborar cálculos cada vez mais complexos, mais 

aspectos se conhecem e, com eles, mais incertezas e, consequentemente, mais riscos.5 Assim, 

o avanço das nanotecnologias, num conjunto crescente de aplicações, começa a integrar o 

cotidiano da sociedade brasileira e mundial. Por outro lado, as pesquisas e os produtos, que 

advirão desta intervenção humana nas forças naturais, exigirão a atuação dos diferentes 

sistemas, com a avaliação dos impactos sociais, éticos e regulatórios emergentes, suportados 

por um modelo de inovação que deverá ser responsável e sustentável, pois há incerteza 

quanto aos riscos nanotecnológicos.   

3. RRI (responsible research and innovation) e ELSA (aspectos éticos, legais e 

sociais): convergindo para a sustentabilidade  

Diante deste panorama de evoluções tecnológicas, é essencial tratar de temas como 

a pesquisa e inovação responsáveis e impactos éticos, legais e sociais, também com a devida 

preocupação de estabelecer a importância de considerá-los nas análises sócio-jurídicas das 

nanotecnologias. O desafio é conectar a inovação científica e tecnológica com um fundamento 

 
4 ROCHA, Leonel S.; MARTINI, Sandra R. Teoria e prática dos sistemas sociais e direito. 1. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2021.  
5 LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. Tradução de Silvia Pappe, Brunhilde Erker e Luis Felipe Segura. 
México: Ed. Universidad Iberoamericana, 2006.  
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ético:6 no sentido de se avaliar as questões éticas, em conjunto com os impactos legais e 

sociais. As investigações relacionadas às questões de dos impactos éticos, legais e sociais tem 

o objetivo de fornecer uma base de conhecimentos para o desenvolvimento da ciência e 

tecnologias emergentes, destacando uma forma responsável e com uma consciência da ética, 

além dos aspectos e impactos de tais desenvolvimentos legais e sociais. Além da conjugação 

dos aspectos éticos, legais e sociais, surgem movimentos com a preocupação em promover 

a chamada pesquisa e inovação responsáveis, especialmente na Política Europeia de 

Investigação e Inovação, em particular com o financiamento do novo programa da Comissão 

Europeia de investigação chamado de Horizonte 2020.7 

Uma das maiores contribuições da Comissão Europeia é o RRI, objetivando 

construir uma melhor relação entre ciência e sociedade, com a promoção de um elo entre a 

ciência e tecnologia e um ambiente socialmente desejável.  Os objetivos gerais foram 

definidos para RRI ao nível da União Europeia, incluindo um melhor alinhamento da ciência 

(políticas), com as necessidades da sociedade e a consideração dos aspectos éticos, a 

estimulação ou implementação de processos inclusivos e deliberativos (envolvimento das 

partes interessadas e envolvimento público), bem como a partilha de responsabilidade para 

os processos de inovação entre uma vasta gama de partes interessadas por meio de 

engajamento precoce e aprendizagem mútua.8 A inovação responsável é uma ideia tanto 

antiga quanto nova. Responsabilidade sempre foi um importante tema da prática de pesquisa 

e inovação, embora como ele foi enquadrado tem variado com o tempo e lugar. O imperativo 

de Francis Bacon para apoiar a ciência para o alívio da situação do homem, foi a 

institucionalização e profissionalização da ciência do século 17 em diante.9  

Como requerimentos do processo ou dimensões integradas ao processo, podem-se 

citar: a) diversidade e inclusão: envolvem antecipadamente uma ampla gama de atores e 

públicos em práticas de pesquisa e inovação, deliberações e tomada de decisões para produzir 

 

6 FORSBERG, Ellen-Marie. ELSA and RRI – Editorial. Life Sciences, Society and Policy, Heidelberg, v. 
11, n. 2, Jan. 2015. Disponível em: <http://www.lsspjournal.com/content/11/1/2>. Acesso em: 19 fev. 2021.  

7 EUROPEAN COMMISSION. HORIZON 2020. The EU Framework Programme for Research and 
Innovation. Responsible research & innovation. [S.l.], 2017b. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/ responsible-research-innovation>. 
Acesso em: 18 fev. 2021. 
8 COENEN, Cristopher. Broadening Discourse on Responsible Research and Innovation (RRI). Nanoethics, 
Dordrecht, v. 10, n. 1, Apr. 2016. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11569-016-
0255-4>. Acesso em: 20 fev. 2021.  
9 EUROPEAN COMMISSION. European Commission adopts code of conduct for responsible nanosciences and 
nanotechnologies research. Press Release Database, Brussels, 8 Feb. 2008. Disponível em: <http://europa.eu/ 
rapid/press-release_IP-08-193_en.htm>. Acesso em: 18 fev. 2021. 
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um conhecimento mais útil e de maior qualidade. Isso fortalece a democracia e amplia as 

fontes de conhecimento, disciplinas e perspectivas; b) antecipação e reflexividade: prevê 

impactos e reflete sobre os pressupostos, valores e propósitos subjacentes para entender 

melhor como a pesquisa e inovação molda o futuro. Isso produz informações valiosas e 

aumenta nossa capacidade de agir sobre o que conhecemos (aqui se pode incluir a questão 

da metodologia sistêmico-construtivista, utilizando-se de bases que não compõem o Direito 

tradicional, possibilitando a conexão e aplicação de outros institutos regulatórios, realizando 

a interligação com outros sistema, como por exemplo a comunicação inter-sistêmica já 

sugerida entre o sistema do Direito e da Ciência); c) abertura e transparência: comunicar de 

uma forma equilibrada, os métodos de forma significativa, os resultados, conclusões e 

implicações para permitir o escrutínio público e de diálogo. Isso beneficia a visibilidade e a 

compreensão de pesquisa e inovação; e d) responsabilidade e adaptação à mudança: ser capaz 

de modificar modos de pensamento e comportamento, estruturas organizacionais 

abrangentes, em resposta a mudanças de circunstâncias, conhecimentos e perspectivas. Isso 

alinha a ação com as necessidades expressadas pelas partes interessadas e pelo público.10 

Estas características da RRI que envolvem qualitativamente o agir das organizações 

geram possibilidades temporais inéditas: a preocupação com o futuro, que é incerto. Por 

conta deste cenário, “[...] a inovação responsável significa cuidar do futuro através do manejo 

coletivo da ciência e inovação no presente.11 Na sequência das ideias de RRI surgem os 

aspectos ou impactos ELSA, que devem ser levados em consideração durante a realização 

de pesquisas científicas. O conceito de ELSA aborda principalmente os diversos impactos 

gerados pelas ciências na sociedade, já a estrutura da RRI serve para dar maior ênfase ao 

processo de investigação e inovação, visando maior envolvimento e reflexividade, 

enfatizando concomitantemente a abertura, a transparência e o diálogo.  Ainda sobre o 

conceito de ELSA, Hullmann12 salienta que na nanotecnologia os aspectos éticos, legais e 

sociais oferecem uma visão importante para o público interessado, ajudando a identificar 

expectativas e preocupações e, ao mesmo tempo, é importante para a tomada de decisão nas 

políticas públicas, pois corresponderem a necessidades em termos de boa governança da 

investigação, incluindo a gestão dos riscos. É indispensável entrar num diálogo sobre os 

 
10 RRI TOOLS. About RRI. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://www.rri-tools.eu/about-rri>. Acesso em: 16 
fev. 2021. 
11 MURPHY, P. Reference module in materials science and materials engineering. Nanotechnology, Society 
and Environment, [S.l.],  2017. Disponível em: <https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content 
/reference-modules/materials-science-module>. Acesso em: 20 fev. 2021.  
12 HULLMANN, Angela. European activities in the field of ethical, legal and social aspects (ELSA) and governance 
of nanotechnology. Nano and Converging Sciences and Technologies, Luxembourg, Oct. 2008. Disponível em: 
<http://cordis.europa.eu/ pub/nanotechnology/docs/elsa_governance_nano.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2021. 
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benefícios e os riscos da nanotecnologia, incluindo os aspectos éticos, legais, sociais e 

governamentais, envolvendo grande parte do público e baseando-se no julgamento 

informado.  A ELSA nas nanotecnologias, compreende uma ampla gama de tópicos que 

estão relacionados com a investigação, produção e utilização de nanotecnologia e produtos 

habilitados pela nanotecnologia. Abrangem questões de privacidade, aceitação, saúde 

humana, acesso, responsabilidade, regulação e controle, tornando claramente essencial a 

participação do público consumidor, e a população em geral. Uma forma de aplicação prática 

dos elementos ELSA pode ser encontrada na concepção renovada da empresa - cidadania de 

empresa e empresa cidadã: onde a  empresa não é mais compreendida apenas orientada para 

a obtenção do lucro, mas como um grupo humano, que se propõe satisfazer necessidades 

humanas com qualidade.13 São mudanças estruturais que leva da hierarquia à 

corresponsabilidade; uma mudança na cultura organizativa; a reconfiguração ética do mundo 

do trabalho, como uma exigência para lidar com os riscos incertos e desconhecidos que as 

nanotecnologias poderão trazer14 e o reposicionamento do balanço social, que não representa 

somente o balanço econômico da organização.  Em relação ao desenvolvimento de qualquer 

nova tecnologia, é imperiosa a adoção de condutas orientadas pela noção de 

desenvolvimento sustentável, o qual, segundo Barbieri15, sugere um legado permanente a ser 

transmitido para as gerações futuras, de modo a permitir que todas elas possam prover suas 

necessidades com a conservação, ab eterno, dos recursos naturais existentes no planeta. Assim, 

cabe mencionar que nos documentos que versam sobre os Objetivos do desenvolvimento 

sustentável da Agenda 2030 da ONU, o desenvolvimento sustentável é definido como o 

desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer 

a capacidade das futuras gerações de satisfazer as próprias necessidades.   

A agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 

prosperidade, que busca fortalecer a paz universal com mais liberdade, reconhecendo que a 

erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, 

é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

 
13 ENGELMANN, Wilson. O pluralismo das fontes do direito como uma alternativa para a estruturação 
jurídica dos avanços gerados a partir da escala manométrica. In: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; 
ENGELMANN, Wilson (Org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado: n. 13. Porto Alegre: Livraria do Advogado; 
São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2017.  
14 ENGELMANN, Wilson. O pluralismo das fontes do direito como uma alternativa para a estruturação 
jurídica dos avanços gerados a partir da escala manométrica. In: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; 
ENGELMANN, Wilson (Org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado: n. 13. Porto Alegre: Livraria do Advogado; 
São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2017.  
15 BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudança da agenda 21. 
Petrópolis: Vozes, 2000.  
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Governos, organizações internacionais, setor empresarial e outros atores não estatais e 

indivíduos devem contribuir para a mudança de consumo e produção não sustentáveis, 

inclusive via mobilização, de todas as fontes, de assistência financeira e técnica para fortalecer 

as capacidades científicas, tecnológicas e de inovação dos países em desenvolvimento para 

avançar rumo a padrões mais sustentáveis de consumo e produção. Desta formas, os ODS 

definem as prioridades e aspirações de desenvolvimento sustentável global para 2030, e 

buscam mobilizar os esforços globais ao redor de uma série comum de objetivos e metas. 

Os ODS exigem uma ação mundial entre os governos, as organizações e a sociedade civil 

para acabar com a pobreza e criar uma vida com dignidade e oportunidades para todos 

considerando os limites do planeta.  

4. Considerações finais  

Os termos desenvolvimento, pesquisa e inovação responsável foram utilizados nos 

últimos anos em uma extensão crescente. Esses termos são altamente integradores, pois 

cobrem questões de ética em engenharia, participação, avaliação de tecnologia, governança 

antecipada e ética científica. Eles agregam também a reflexividade ao desenvolvimento e 

design de tecnologia. Neste sentido, o desenvolvimento responsável e a inovação podem ser 

um novo termo guarda-chuva com novos delineamentos que podem ser caracterizadas por: 

a) envolver questões éticas e sociais mais diretamente no processo de inovação por 

abordagens integradoras de desenvolvimento e inovação; b) superar o fosso entre a prática 

de inovação, ética de engenharia, avaliação de tecnologia, pesquisa de governança e ciências 

sociais; c) dar nova forma aos processos de inovação e à governança tecnológica de acordo 

com reflexões de responsabilidade, tornando a distribuição de responsabilidade entre os 

atores envolvidos tão transparente quanto possível; e d) apoiar caminhos construtivos da co-

evolução da tecnologia e dos quadros regulatórios da sociedade.16   

Os temas de RRI são muitos no contexto de tecnologias novas e emergentes. O caso 

das tecnologias em nanoescala é paradigmático eis que as pesquisas realizadas revelam não 

só esperanças, mas também temores, que são refletidas por visões utópicas relacionadas. As 

perspectivas futuras sobre estas tecnologias são confusas por causa de sua abstração e 

realizações incertas sobre nanocompostos que são distantes da experiência de vida diária e 

controle individual, permitindo assim a especulação em qualquer direção. Esta profunda 

incerteza em desafios futuros em nano é para onde as avaliações éticas, sociais e ambientais 

 
16 GRUNWALD, Armin. Responsible innovation: bringing together technology assessment, applied ethics, and STS 
research. Enterprise and Work Innovation Studies, [S.l.], n. 7, 2011. Disponível em: <https://run.unl. 
pt/bitstream/10362/7944/1/Grunwald9-31.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2021.  
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das nanotecnologias devem convergir para tentar equilibrar os seus benefícios e riscos para 

a sociedade. A nanotecnologia é considerada um novo terreno em alguns aspectos - ser uma 

tecnologia tão emergente oferece a oportunidade de ser uma tela em branco para a 

comunicação pública - evitando assim algumas das armadilhas, que caracterizaram outros 

tipos de novas tecnologias, como pesquisa de células-tronco e organismos geneticamente 

modificados17 em relação à aceitação pública e controvérsia midiática. Mas, agora devemos 

garantir que os processos regulatórios sejam adequados e o envolvimento público seja 

significativo.  

Esta é a encruzilhada que se desenha para o Direito e as demais áreas do 

conhecimento envolvidas com a Revolução Nanotecnocientífica, ou seja, encontrar 

alternativas seguras e responsáveis para lidar com o presente-futuro da vida de todos os seres 

vivos sobre a face da Terra, permitindo o aproveitamento saudável das contribuições 

científicas produzidas pela inteligência humana. O desafio das nanotecnologias não é o 

desafio de como manter e conquistar uma fatia de um mercado emergente, mas sim, 

simplesmente, como se pode, enquanto sociedade, colher muitos benefícios possíveis a partir 

da nano escala e, ao mesmo tempo, evitar, limitar, ou pelo menos estar preparados para 

reparar os danos associados com a saúde humana e riscos ambientais que esta nova 

tecnologia poderá criar. Embora não se possa conhecer todos os resultados possíveis 

associados aos nanomateriais e nanotecnologias, é importante que as decisões sobre o 

desenvolvimento da nanotecnologia sejam orientadas para a redução do risco. 
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Sumário: Introdução – 1. Responsabilidade pelos riscos no trabalho à luz da racionalidade 
de Direito Social – 2. Dificuldades e desafios na prevenção contra os riscos psicossociais no 
trabalho – 3. Os riscos piscossociais são genderizados. – Conclusão 

Resumo: Enquanto os estudos e as propostas relativas à psicopatologia no trabalho estão 
sendo (ainda que lentamente) incorporados ao mundo do Direito, ainda é preciso questionar 
o modo como vêm sendo recebidos na comunidade jurídica. Ao menos no Brasil, a 
prevenção contra os riscos psicossociais no trabalho ainda não é efetivamente um problema 
de grande repercussão no âmbito da prática jurídica. Verificamos, ainda, especialmente por 
meio de decisões judiciais recentes, que a forma de responsabilidade pelos riscos, base 
fundamental da construção da racionalidade de Direito Social, vem cedendo espaço para a 
responsabilidade pela reparação de danos, baseada exclusivamente na culpabilização 
individual da vítima, em total semelhança à mentalidade jurídica do período da Revolução 
Industrial e do modelo liberal individualista do século XIX. Uma solução que se mostra 
possível diante da atual situação, e da banalização da questão psicossocial, é demonstrar à 
comunidade jurídica a importância da adesão da lógica de responsabilização pela prevenção 
social contra os riscos, não apenas em proteção da saúde física, como, também, em proteção 
à saúde mental dos trabalhadores. O presente artigo tentará aprofundar esse debate, 
destacando a situação das mulheres nesta realidade: geralmente na informalidade; em um 
constante conflito e confusão de tempos e espaços entre casa e trabalho (o que se aprofundou 
com a ampliação dos trabalhos remotos com a pandemia decorrente do Covid-19); 
realizando múltiplas jornadas e tarefas diversas; sofrendo da invisibilidade social e da 
sensação de irrelevância pelo assédio moral sofrido no trabalho, sem esquecer de outras 
situações de assédio moral ou sexual, as mulheres são foco da pandemia do sofrimento 
mental, vítimas preferenciais dos riscos psicossociais e da sua atual falta de prevenção pelo 
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Direito. A esse respeito, tentamos demonstrar, neste artigo, que uma mudança de lógica 
quanto à responsabilidade pelos riscos psicossociais, em prevalência aos métodos 
preventivos, pode influir não somente na proteção efetiva aos trabalhadores, como em uma 
possível forma de igualação de gênero nas relações de trabalho. 

Palavras-Chave: Responsabilidade pelos riscos; Riscos psicossociais; racionalidade de 
Direito Social; trabalho das mulheres; desigualdade de gênero. 

 

Abstract: While studies and proposals related to psychopathology at work are being 
incorporated into the world of law, it is still necessary to question the way they have been 
received in the legal community. At least in Brazil, prevention against psychosocial risks is 
not a problem of great repercussion within the scope of legal practice. We found, especially 
through recente court decisions, that the form of responsibility for risks, a fundamental basis 
for the construction of the rationality of Social Law, gives way to responsibility for the repair 
of damages, which is based exclusively on the individual blame of the victim, in total 
similarity to the legal mentality existing in the period of the Revolution Industrial and the 
individualist liberal model of the 19th century. A solution that is possible to the current 
situation of trivialization of the psychosocial issue, is to demonstrate to the legal community 
the importance of adhering to the logic of accountability for social prevention against risks, 
being valid not only in protecting physical health, but protection of workers' mental health. 
This article will try to deepen this debate, highlighting the situation of women in this reality: 
usually in informality; in a constant conflict and confusion of times and spaces between home 
and work (which deepened with the expansion of remote jobs with the pandemic resulting 
from Covid-19); performing multiple journeys and different tasks; suffering from social 
invisibility and the feeling of irrelevance due to moral harassment suffered at work, without 
forgetting other situations of moral or sexual harassment, women are the focus of the 
pandemic of mental suffering, preferential victims of psychosocial risks and their current lack 
of prevention by Right. A change of logic regarding the responsibility for psychosocial risks, 
in prevalence of preventive methods, can influence not only the effective protection of 
workers, but also a possible form of gender equality in labor relations. 

Keywords: Responsibility for risks; Psychosocial risks; rationality of Social Law; women's 
labor; gender inequality. 

 

Introdução 

O caminho para a efetivação de um regime jurídico de proteção contra os riscos 

psicossociais no trabalho ainda é longo, havendo inúmeras dificuldades sociais e, 

especialmente, na esfera da prática do Direito, para uma efetiva prevenção contra esses riscos. 

Se é urgente que a proteção à saúde mental do trabalhador seja efetiva, ela deve se amoldar 

não apenas à lógica da responsabilidade empresarial de reparação de danos (em restritas ações 

judiciais indenizatórias ou por meio de adicionais sobre o salário), mas, ao contrário, à lógica 

de responsabilização pela sua prevenção social. 

Este artigo analisará a questão, destacando que, embora os riscos psicossociais 

atinjam a todos os trabalhadores, independente do sexo ou gênero, afetam de forma especial  
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as mulheres. Geralmente na informalidade; vivendo constante confusão de tempos e espaços 

entre casa e trabalho (o que se aprofundou com a ampliação dos trabalhos remotos com a 

pandemia de Covid-19); cumprindo múltiplas jornadas e realizando tarefas diversas e 

repetitivas; sofrendo da invisibilidade social e de uma sensação geral de irrelevância no 

trabalho, em razão das frequentes situações de assédio moral ou sexual, elas têm sido o foco 

da pandemia de sofrimento mental. 

Objetiva-se, a partir destas observações, fundamentar a construção de um direito 

disruptivo, pensado a partir da responsabilidade empresarial por prevenção a riscos futuros ao 

trabalhador e à trabalhadora, incluindo os novos riscos psicossociais que surgiram e que ainda 

podem surgir com o ingresso e desenvolvimento de novas tecnologias e novos espaços de 

trabalho. 

 

1. Responsabilidade pelos riscos no trabalho à luz da racionalidade de Direito Social 

O debate sobre a prevenção contra os riscos sociais à saúde dos trabalhadores deve sua 

origem a uma mudança histórica de racionalidade jurídica, especialmente às necessidades de 

superação do modelo de Direito Liberal, que entrou em crise no fim do século XIX, em 

decorrência da situação vivida pelo proletariado e do consequente reconhecimento de que o 

pauperismo não era apenas problema individual, mas vinculado à própria organização social. 

Uma das principais características do modelo jurídico liberal era a necessidade de não 

intervenção do Direito na ordem natural da economia. Cabia aos seres humanos, em sua 

individualidade (separada do plano comunitário do Estado), decidirem atuar, ou não, para a 

redução das desigualdades e da miséria. O Direito não poderia interferir na ordem da 

Economia, que possuía funcionamento autônomo e se, de algum modo o fizesse, isso ocorria 

apenas para proporcionar um retorno à situação anterior à determinada modificação da 

ordem. A responsabilidade, tendo sua motivação no que já foi ocorrido, vinculava-se à 

reparação de danos e à falta cometida, de modo que apenas com a demonstração comprovada 

da culpa empresarial ou do patrão, haveria a responsabilização jurídica da empresa. 

Um dos principais fatores para uma mudança de racionalidade no que se refere à 

responsabilidade jurídica da empresa adveio com a preocupação social e, inclusive, de juristas, 

com os acidentes de trabalho. Este fato frequente na vida industrial implicou um 

reconhecimento da necessidade de reformulação da ideia de responsabilidade jurídica, seja 

das empresas, seja do Estado, invocando a noção da responsabilidade pelos riscos futuros de 

acidente (já não mais associada inteiramente à volta ao passado).  
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Foi somente com a evolução da indústria que esse problema passou a impulsionar 

formas coletivas – e estatais – de responsabilidade jurídica, ultrapassando, de forma 

institucional, os limites do contrato e da responsabilidade individual. Como explica Pierre 

Rosanvallon, com a evolução industrial, “tornou-se cada vez mais difícil discernir, no campo 

da responsabilidade, o que devia ser imputado ao indivíduo e o que dependia de outros 

fatores e (...) em muitos casos não era mais possível identificar uma falha localizada que 

evidenciasse a responsabilidade direta de um indivíduo, para determinar quem devia reparar 

um dano”3. 

Um dos grandes problemas, em matéria de acidente de trabalho, era determinar de 

quem seria a culpa pelo acidente sofrido. Pelo modelo jurídico liberal, que ainda exigia a 

comprovação da culpa para a reparação dos danos aos trabalhadores, os acidentes 

aumentavam sem qualquer responsabilização jurídica de prevenção contra riscos futuras. 

 Surgiu, assim, por necessidade, um sistema no qual a empresa e os seguros estatais 

passaram a assumir os riscos de acidentes, o que motivou a tese da responsabilidade pelos 

riscos profissionais, tal como sintetizam Billier e Maryioli, citando Saleilles: 
A maior complexidade das situações relacionadas com a industrialização 
multiplicou os riscos de acidente, e não era mais possível identificar, entre tantos 
outros fatores, a culpa direta de uma pessoa para obrigá-la a reparar o dano 
causado. Mas também não era possível deixar sem qualquer proteção as vítimas, 
principalmente aquelas cuja situação social e econômica ia piorar por causa do 
prejuízo sofrido. A questão não é mais, escrevia R. Saleilles, “de quem é a culpa”, 
mas “sobre qual patrimônio iria recair em última instância a perda definitiva”4. 

 

Constata-se, aqui, que o princípio da solidariedade, antes muito associado à 

fraternidade e à caridade, ou seja, à boa ou má vontade da pessoa, passa ao campo da 

responsabilidade jurídica, sustentando um novo modelo de Direito (Direito Social). 

Mesmo assim, a proteção e responsabilidade pelos riscos psicossociais ainda não era 

uma questão que se discutia de forma generalizada, em matéria de acidente e doença do 

trabalho. Ao menos por parte dos juristas, a saúde psíquica do trabalhador não recebia ainda 

a atenção necessária, mas isso ocorria, em especial, porque os estudos sobre o tema ainda 

eram incipientes no fim do século XIX. O que preocupa, porém, é que a omissão legislativa 

sobre o tema se mantém até hoje, pelo menos no Brasil, apesar dos avanços de estudos sobre 

a psicopatologia do trabalho.  

 
3 ROSANVALLON, Pierre. A Nova Questão Social: Repensando o Estado Providência. Tradução de Sérgio  Bath. 
Brasília, Instituto Teotônio Vilela, 1998. p. 34. 
4 BILLIER, Jean-Cassien; MARYIOLI, Anglaé. História da Filosofia do Direito. Tradução de Maurício de Andrade. 
Barueri-SP, Ed. Manole: 2005., p. 305-306. 
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Dentre esses avanços científicos, vale destacar a obra de Christophe Dejours, médico 

francês que, desde os anos de 1970, tem desenvolvido estudos sobre psicodinâmica e 

psicopatologia do trabalho, mostrando que 
À medida que a identidade constitui a base da saúde mental (toda crise 
psicopatológica é centrada por uma crise de identidade), podemos dar-nos conta 
de como o trabalho pode constituir uma segunda oportunidade de construirmos 
nosso equilíbrio psíquico e nossa saúde mental. Mas não há neutralidade do 
trabalho e se ele não oferecer a possibilidade de reconhecimento, só 
produzirá sofrimento e progressivamente impelirá o sujeito para a 
descompensação.5 (grifo dos autores) 

 

Contudo, talvez em face da difícil (ou pouca atenção dada à) mensuração dos riscos 

psicossociais, talvez devido à tolerância dos Estados com relação aos excessos das empresas, 

o sofrimento mental relacionado ao trabalho ampliou-se e atinge, hoje, praticamente todo o 

mundo, tornando-se uma verdadeira epidemia. Sobretudo a partir dos anos de 1990, com o 

império do Neoliberalismo, os processos de adoecimento e os danos decorrentes do trabalho 

na psique das pessoas se tornaram cada vez mais intensos e frequentes.  

Se, com o avanço das ciências sobre a questão dos riscos psicossociais do trabalho, é 

possível afirmar que existem materiais suficientes para a construção e aplicação de regras 

jurídicas de proteção à saúde mental do trabalhador, as barreiras e os desafios no campo do 

Direito para esta construção ainda são múltiplos. 

 

2. Dificuldades e desafios na prevenção contra os riscos psicossociais no trabalho 

Dentre todas as dificuldades para uma efetiva prevenção jurídica contra os riscos 

psicossociais no trabalho, é possível constatar, como aponta Baruki, um frequente 

“isolamento do Direito com algumas disciplinas em princípio ‘estranhas’ a este, como ‘Teoria 

das Organizações’, ‘Sociologia do Trabalho’, ‘Psicologia Social’ e ‘Epidemologia Psiquiátrica 

da Saúde Mental’”6.  

Em segundo lugar, é possível apontar a diferenciação de valor entre proteção da 

saúde mental e proteção à saúde física do trabalhador. O campo legislativo parece refletir essa 

diferenciação valorativa, como é o caso do tratamento dos riscos ambientais do trabalho. 

Conquanto a Norma Regulamentadora nº 9 do Ministério do Trabalho e Emprego preveja a 

obrigação aos empregadores em implementar o Programa de Prevenção de Riscos 

 
5 CARDOSO, Marta Rezende. Christophe Déjours. Ágora (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 89-94, dez. 2001. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
14982001000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  20 fev.  2021. 
6 BARUKI, Luciana. Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador: por um regime jurídico preventivo. São 
Paulo: LTr, 2015. p. 26. 
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Ambientais, a norma não especifica quais seriam os riscos ambientais englobados por esta 

determinação. O enunciado 9.1.5, do mesmo Ministério, esclareceu a questão: “para o efeito 

desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos", ou seja: 

os riscos psicossociais, pelo menos por uma leitura exegética do enunciado, não entraram no 

texto da NR 9, no campo da responsabilidade da empresa pela prevenção dos riscos 

ambientais. De modo geral, a mesma atenção que se deu até hoje saúde física dos 

trabalhadores não foi dispensada aos riscos psicossociais do trabalho. Há uma preocupante 

inércia normativa, fiscalizadora e repressora, por parte do aparelho do Estado, “notadamente 

no que diz respeito ao potencial lesivo de riscos ocupacionais de cunho psicossocial”7.  

A diferenciação de valor é, em todo caso, um grave equívoco. O sofrimento mental 

mediado pelo trabalho, como aponta a jurista canadense Anne-Marie Lafamme, manifesta-

se como uma verdadeira epidemia dos tempos modernos, na medida em que apresenta um 

padrão similar quando se observa o conjunto dos países industrializados. O problema – 

explica Baruki – “não diz respeito a este ou aquele país em especial”8. 

No mais, especial dificuldade surge quando a possibilidade de indenização 

(reparação) pelo dano psicossocial substitui a efetiva prevenção a riscos futuros aos 

trabalhadores, o que também se pode dizer em relação aos adicionais em dinheiro. Nessas 

hipóteses, a solução é normalmente apresentada em termos de monetarização dos riscos9. 

Aceita-se, não raras vezes, o trabalho em condições prejudiciais à saúde em troca de um valor 

adicional ao salário, não sendo demasiado forçoso relatar, além disso, que a quantidade de 

ações individuais de indenização contra os riscos não raramente integra o orçamento de 

empresas que preferem arcar com este risco jurídico-processual e financeiro ao invés de 

proteger, de fato, os trabalhadores dos riscos à saúde. 

Outra barreira a superar, no campo da prevenção jurídica contra os riscos 

psicossociais, é a própria resistência dos tribunais (e da sociedade?) à responsabilização 

jurídica pela prevenção por riscos à saúde como fundamento à indenização por danos. Ao 

menos no Brasil, constata-se uma limitação jurisprudencial à lógica da responsabilidade pelos 

riscos. O que se verifica nos tribunais, na melhor das hipóteses, é um entendimento que 

acompanha o que foi expressamente assumido pelo Supremo Tribunal Federal no 

 
7 Ibidem., p. 29. 
8 Ibidem, p. 02. 
9 Apesar de parecer bastante evidente que a Constituição de 1988 pretendeu privilegiar a prevenção, ao 
estabelecer, em seu art. 7º, ao estabelecer, em seu inciso XXII, entre os direitos do trabalhadores a “redução 
dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” e, só depois disso, no 
inciso seguinte, o pagamento de “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, 
na forma da lei”, não foi isso o que ocorreu, uma vez que o investimento em redução de riscos é muito maior 
– e visto como gasto, pelas empresas – do que o pagamento de um adicional, financeiramente insignificante. 
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julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 828040: os Ministros julgaram pela 

constitucionalidade da responsabilidade objetiva do empregador perante os empregados (ou 

seja, pela responsabilidade decorrente dos riscos da atividade empresarial), mas com a 

ressalva quanto à natureza da atividade profissional desenvolvida. A decisão nos traz um 

importante precedente no que concerne à proteção à saúde mental do trabalhador, uma vez 

que desacolheu a alegação de irresponsabilidade devido à culpa de terceiro (o assalto teria 

sido praticado em via pública, por uma pessoa que não era da empresa). O Supremo entendeu 

que a demonstração da culpa seria indiferente ao caso, já que a responsabilidade decorre dos 

próprios riscos à doença psíquica por assaltos, situação a que os motoristas de carro-forte 

estão constantemente submetidos. Porém, deixando de verificar que o artigo 927, parágrafo 

único do Código Civil, admite a responsabilidade em todos os casos envolvendo empresa e 

empregado (já que o artigo 2º da CLT é claro no sentido de que empregador é sempre aquele 

que assume os riscos do empreendimento), o Supremo Tribunal Federal compreendeu que 

somente seria responsável pelos riscos a empresa cuja atividade profissional, “por sua 

natureza”, gere riscos ao trabalhador.  

Uma das consequências desse entendimento é a de que os juízes, não 

excepcionalmente, determinam arbitrariamente, sem uma base científica mínima (e sem o 

auxílio de outras ciências), quais atividades devem ser passíveis de aplicação da indenização 

ao trabalhador e quais não devem. Proferem-se decisões discrepantes da realidade, como no 

caso de um julgado envolvendo um assistente de operador de uma máquina de moela, que 

perdeu dedos da mão direita em acidente, ao fazer limpeza na máquina, quando o 

equipamento ainda estava ligado. O posicionamento do Tribunal Regional da Terceira Região 

foi pela inexistência do risco na profissão do trabalhador, e pela culpa exclusiva da vítima, já 

que o acidente teria ocorrido, no caso, por um suposto ato omissivo do trabalhador. (TRT-

3 - RO 00109843920195030173 MG 0010984-39.2019.5.03.0173)10.  

Em geral, esses julgados refletem o discurso da culpabilização individual da vítima, 

que, embora presente em casos envolvendo o dano físico ao trabalhador, prepondera 

especialmente no que diz respeito à proteção à saúde mental do trabalhador. Diante dessa 

realidade e das dificuldades apontadas, autores e autoras, como Luciana Baruki, alertam para 

a necessidade de pressionar o Estado para a construção de um regime jurídico preventivo 

para lidar com os riscos psicossociais e a saúde mental do trabalhador, o que nos remonta à 

necessidade de se pensar em um direito disruptivo, que possa acompanhar o avanço 

 
10 Não se trata de um caso excepcional. Ver os julgados: TRT-3 - RO 0161720130003007; TRT-19 - RO 
0000859-18.2016.5.19.0061; TRT-1 – RO 00116820155010005. 

https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1163367307/recurso-ordinario-trabalhista-ro-109843920195030173-mg-0010984-3920195030173
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tecnológico e os novos riscos psicossociais, ao mesmo tempo que seja capaz de proteger a 

vida e a saúde mental do trabalhador, em prevenção contra os riscos psicossociais que 

possam decorrer desse mesmo desenvolvimento tecnológico. Essa realidade tem afligido, de 

modo especial, as mulheres, como veremos. 

 

3. Os riscos sociais são genderizados 

As mulheres, historicamente a maioria dos trabalhadores vitimados pelas lesões de 

esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares resultantes do trabalho (DORT), 

bem como expostas a excesso de horas de trabalho, “dupla jornada” e outros fatores 

psicossociais envolvidos pelo trabalho, vêm sendo um dos focos dos chamados riscos 

psicossociais. Elas têm sofrido os efeitos de uma cobrança incessante, dispondo de pouco 

ou nenhum tempo para lazer e/ou descanso, uma vez que, finda a jornada de trabalho 

produtivo, se iniciam suas atividades no lar, repetitivas e estressantes, não obstante invisíveis. 

Ademais, subsistem ainda empresas fordistas, muitas delas contratadas como terceirizadas 

por empresas maiores e tendo como mão de obra preponderante a feminina. 

Baruki, ao explicar a classificação da Organização Internacional do Trabalho sobre 

os riscos psicossociais, elenca as suas causas, que facilmente remetem ao trabalho feminino. 

Seriam elas:  
a) a sobrecarga quantitativa, traduzida em uma grande quantidade de trabalho 
repetitivo para realizar em curto espaço de tempo; b) a carga qualitativa 
insuficiente, sendo o trabalho monótono e inexistindo estímulos para a sua 
prestação; c) o conflito de papéis e funções, tendo como exemplo maior as 
condições de dona de casa e mãe, cumuladas com o trabalho produtivo; d) a falta 
de controle sobre a situação, sendo esta a condição daqueles que não são ouvidos 
sobre os métodos e formas de prestação de trabalho, determinados por outrem 
(e a grande maioria das mulheres se encontra em condição subalterna); e) a falta 
de apoio social, consistindo na falta de apoio por parte de familiares, superiores 
ou colegas de trabalho; f) os estressores físicos, que dizem respeito ao trabalhador 
saber-se exposto a riscos físicos, químicos e biológicos diversos, vindo a 
desenvolver, por conta disso, um risco psicossocial.11 

 

Durante a Pandemia de Covid-19, os efeitos da divisão sexual do trabalho sobre as 

trabalhadoras tornaram-se muito evidentes: sobre as mulheres recai a maior parte do trabalho 

reprodutivo (o cuidado com os filhos e com a casa); elas têm ocupações mais precárias12, o 

que pode ser exemplificado pela prevalência destas no trabalho terceirizado, no trabalho em 

 
11 Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador: por um regime jurídico preventivo. São Paulo: LTr, 2015, p. 
37-39. 
12 Ver: Bertolin, P.T.M. e Silveira, N.S.P. da 2019. Precarização: palavra feminina. Espaço Jurídico Journal of Law 
[EJJL]. 20, 2 (dez. 2019), p. 355-376.  
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domicílio, no trabalho a tempo parcial e no emprego doméstico, ocupação preenchida 

preferencialmente por mulheres negras e, hoje, em sua maior parte, informal.13 

Como quaisquer outros trabalhadores, elas sofrem as consequências da contradição 

do sistema capitalista e do desenvolvimento humano. No entanto, percebemos que a questão 

se agrava na esfera da informalidade. Este fenômeno que, obviamente, não se restringe ao 

universo feminino, alcança nele maior dimensão, em face da relação que se estabelece entre 

o trabalho precário e o exercido pela mulher.  

Em decorrência desta condição imposta às mulheres, percebemos que a supressão 

maior de seus direitos trabalhistas aumenta a carga de sofrimento. Não raro, as mulheres 

sentem-se marginalizadas, inferiores em relação aos trabalhadores. É um sofrimento 

invisível, muitas vezes velado pela própria trabalhadora como uma forma defensiva, uma 

estratégia de autopreservação que, muitas vezes, se traduz em doenças psicossomáticas.  

A invisibilidade incute nas trabalhadoras o sentimento de “pouca significância”, 

fazendo com que elas se sintam como não pertencentes à classe trabalhadora14. Elas vivem 

entre os pertencentes à classe-que-vive-do-trabalho15, mas, a depender do trabalho 

desenvolvido, não são vistas sequer por seus pares. Para além da aparência, prevalece o 

sentimento de que o trabalho menos qualificado se reveste de proporcional importância. 

Essa sensação comum de irrelevância traz consigo um estigma social que transfere ao 

indivíduo uma carga pejorativa de sua capacidade, de seu mérito pessoal, que alcança a 

compreensão de parcela significativa da sociedade a ponto de erguer entre os diferentes 

estratos verdadeira barreira de invisibilidade social.  

 

Considerações finais 

Em matéria de saúde mental no trabalho, já não é possível insistir na culpabilização 

do indivíduo para determinar a responsabilidade pelos riscos psicossociais. Além das 

dificuldades práticas (como em matéria de provas, no âmbito jurídico-processual) em 

determinar a culpa de um indivíduo sobre os danos psicossociais alheios à sua vontade, 

 
13 Segundo a PNAD contínua de 2020, apenas 28% das domésticas possuíam, por ocasião da pesquisa, vínculo 
empregatício no Brasil. (IPEA. Estudo demonstra situação vulnerável de trabalhadoras domésticas 
durante a pandemia. 10/06/2020. Disponível em: < 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35807#:~:text=De%20
acordo%20com%20as%20estat%C3%ADsticas,em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Covid%2D19>. 
Acesso em 20 fev. 2020. 
14 Ricardo Antunes a denomina como aquela que “compreende a totalidade dos assalariados, homens e 
mulheres que vivem da venda de sua força de trabalho e que são despossuídos dos meios de produção”. (Os 
sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 6ª ed. São Paulo: Boitempo, 2002, p. 196).  
15 Idem, p. 101 e ss. 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35807#:~:text=De%20acordo%20com%20as%20estat%C3%ADsticas,em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Covid%2D19
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35807#:~:text=De%20acordo%20com%20as%20estat%C3%ADsticas,em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Covid%2D19
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relacioná-los à personalidade do trabalhador é negar um aspecto científico importante: não 

há, como apontou Dejours, a suposta neutralidade do trabalho, já que a própria organização 

de trabalho é a principal responsável pelo desencadeamento de riscos psicossociais ao 

trabalhador. Consequentemente, não é possível insistir, também, para que o próprio 

trabalhador assuma, integralmente, a responsabilidade por esses riscos.  

Mostra-se necessário, para a prevenção contra danos psicossociais, um Direito 

(Social) do Trabalho com leis positivas que exijam a devida responsabilização jurídica 

(principalmente preventiva) das empresas contra esses riscos, sem exclusão da parcela de 

responsabilidade do Estado, evidentemente. Conforme reclama o princípio da solidariedade, 

enquanto real necessidade de redução dos sofrimentos comuns, bem como o princípio da 

função social da empresa e da propriedade, a cooperação social que importe na redução dos 

riscos psicossociais não é obrigação jurídica apenas do indivíduo afetado. Além disso, é 

preciso ressaltar que tal abordagem preventiva terá efeitos positivos para a redução da 

vulnerabilidade dos trabalhadores como um todo, mas com especial destaque para as 

mulheres. Se hoje elas formam um grupo vulnerável aos riscos psicossociais, não recebendo 

uma proteção efetiva do Direito, seja pela banalização do sofrimento mental, seja pela 

culpabilização individual decorrente de um senso comum que relaciona os riscos a uma 

suposta personalidade normalmente associada ao gênero, é possível dizer que o reforço da 

racionalidade no aspecto da responsabilização jurídica das empresas pelos riscos sociais 

manifesta-se como importante fator de produção da igualdade de gênero na relações de 

trabalho. 
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Sumário. 1. A importância da vítima no Processo Penal Brasileiro. 2. A Origem da Pesquisa 
e o Primeiro Problema Identificado: uma lacuna no sistema PROJUDI; 3. O Segundo 
Problema Encontrado: a variação terminológica na Lei e no cadastramento nas varas 
criminais de Curitiba/PR; 4. Considerações finais. 
 
Resumo: Levando em conta a necessidade de dar maior efetividade à participação das 
vítimas de crimes nos processos penais brasileiros, notadamente na qualidade de assistentes 
do Ministério Público, e contribuir para a geração de análises estatísticas mais precisas e 
detalhadas, essenciais ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, o presente trabalho 
surgiu da identificação de uma lacuna no registro dos assistentes no processo eletrônico 
utilizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, PROJUDI. Essa lacuna, inclusive, colide com 
as diversas regulamentações do Conselho Nacional de Justiça que sugerem a padronização e 
uniformização taxonômica do cadastramento das partes a serem empregadas nos sistemas 
processuais eletrônicos do Poder Judiciário brasileiro ao estipular as “Tabelas Processuais 
Unificadas”. A pesquisa avançou com a realização de entrevista online com os treze escrivães 
das varas criminais estaduais de Curitiba/PR com a finalidade de obter informações quanto 
a existência ou não de padronização no cadastramento do assistente do Ministério Público 
junto ao PROJUDI. A partir das respostas de noventa e dois por cento dos escrivães criminal, 
foi possível confirmar a inexistência de campo específico no sistema PROJUDI para 
cadastramento da referida parte, o que vai de encontro com o regramento do Conselho 
Nacional de Justiça, da previsão processual penal e das determinações da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, que visam a preocupação com a participação, 
comunicação eficiente, das vítimas no processo penal brasileiro.  
Palavras-chave: Vítima de crimes; assistente do Ministério Público; PROJUDI; Conselho 
Nacional de Justiça. 
 
Abstract: Taking into account the need to give greater effectiveness to the participation of 
victims of crimes in Brazilian criminal proceedings, notably as assistants to the Prosecutors, 
and to contribute to the generation of more precise and detailed statistical analyzes, essential 
to the strategic planning of the Judiciary, the present work arose from the identification of a 
gap in the registration of assistants in the electronic process used by the Paraná Court of 
Justice, PROJUDI. This gap, even, conflicts with the various regulations of the National 
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Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Portal Transparência do Conselho Nacional de 
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Council of Justice that suggest the standardization and taxonomic uniformity of the 
registration of the parties to be employed in the electronic procedural systems of the Brazilian 
Judiciary when stipulating the “Unified Procedural Tables”. The research proceeded with the 
realization of an online interview with the thirteen clerks of the state criminal courts of 
Curitiba/PR with the purpose of obtaining information as to the existence or not of 
standardization in the registration of the assistant of the Prosecutor with PROJUDI. From 
the answers of ninety-two percent of the criminal clerks, it was possible to confirm the lack 
of a specific field in the PROJUDI system for the registration of that part, which goes against 
the rules of the National Council of Justice, the criminal procedural provision and the 
determinations of the Inter-American Court of Human Rights, which aim to concern the 
participation, efficient communication, of victims in the Brazilian criminal process. 
Keywords: Victim of crimes; assistant to the Prosecutor; PROJUDI; National Council of 
Justice. 
 

1. A importância da vítima no Processo Penal Brasileiro. 

 Foucault bem identificou que as vítimas de crimes passaram por um processo de 

alijamento da questão criminal no século XIII, com o surgimento do procurador, que a 

“dublou” e aos poucos a substituiu3, no que Zaffaroni denominou de “confisco da vítima” 

pelo Estado4. O crime deixou de ser compreendido contra uma pessoa individualizada, sendo 

considerado um ataque ao soberano. Havia, por evidente, um interesse econômico nessa 

reinterpretação, já que o patrimônio do condenado era perdido em favor do Rei. Hoje, 

parcela da doutrina ainda segue dizendo que há uma vítima direta (titular do bem jurídico 

lesado) e uma indireta (o Estado). 

Um segundo movimento de distanciamento da importância da vítima na discussão 

do delito, recordam Guaragni e Santana5, ocorreu por ocasião da elaboração do conceito de 

bem jurídico, em 1834, com Birnbaum6. Na construção dessa ideia defendeu-se que a vítima 

não deixa de ser a titular do bem jurídico quando ele é atacado e, assim, o papel do direito 

penal não seria proteger o interesse da vítima, mas uma sua coisa: o patrimônio, a vida, a 

integridade física etc. Da proteção de pessoas para a proteção de coisas quem ficou mais uma 

vez esquecida foi a vítima. 

No contexto brasileiro é certo, por outro lado, que tanto os atuais Código Penal e 

Código de Processo Penal preveem, desde a década de 1940, a possibilidade de participação 

da vítima no processo penal, ora como parte autora (nos poucos casos de crimes de ação 

 
3 FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. 3ª ed., 4ª reimp., Rio de Janeiro: Editora Nau, 2008, p. 
66. Zaffaroni também utiliza expressão semelhante:  
4 ZAFFARONI, Eugenio Raul. En Torno De La Cuestión Penal. Buenos Aires: IBdef, 2005, p. 11. 
5 GUARAGNI, Fábio André. SANTANA, Vanessa Milene de. Princípio da Vedação de Proteção Deficiente 
de Vìtimas em Matéria Penal: dois casos emblemáticos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. In: 
Ministério Público e Princípio da Proteção Eficiente. CAMBI, Eduardo e GUARAGNI, Fábio André (Organizadores). 
São Paulo: Almedina, 2016, p. 175. 
6 BIRNBAUM, Johann Michael Franz. Sobre la necesidad de una lesión de derechos para el concepto de delito. Buenos 
Aires: IBdef, 2010. 
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penal privada), ora como assistente do Ministério Público, podendo se valer da sentença 

condenatória definitiva como um título executivo para indenização na esfera cível. Porém, o 

tratamento que lhe era dado até bem pouco tempo atrás – e ainda é, por parcela da doutrina7 

– era de alguém que visava apenas buscar essa indenização, nada mais. Há quem defenda que 

ela nem isso deveria pleitear, devendo ser completamente “abolida do processo penal 

brasileiro” (sic), como sustenta Aury Lopes Jr8. Nesse contexto teórico, a leitura egoística de 

quem visaria apenas dinheiro, limitava sua legitimidade ativa e seu interesse processual nas 

fases recursais. Prevaleceu, no entanto, a crítica de outra parte da doutrina no sentido de 

entender que a vítima não poderia ser tratada apenas como alguém interessado no dinheiro 

de uma indenização, mas, também, como alguém que visa colaborar com o Estado na busca 

por uma decisão justa9. E esse novo tratamento já permite considerá-la como interessada na 

solução do caso penal, para além do valor patrimonial que possa resultar de indenização10. 

A aproximação da vítima da discussão criminal começou se ampliar nos últimos 30 

anos no direito brasileiro11. A Corte Interamericana de Direitos Humanos vem, inclusive, 

reforçando o direito de participação ativa da vítima no processo penal, como se vê, por 

 
7 V.g. POLLASTRI LIMA, Marcellus. Manual de Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2007, p. 468. 
8 LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal. 14ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 565 e ss. 
9 V.g. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. 
Recursos no Processo Penal. 4ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 88. 
10 V.g. RODRIGUES, Roger de Melo. A Tutela da Vítima no Processo Penal Brasileiro. Curitiba: Juruá, 2014, pp.  
11 Primeiro com a Lei 9099, de 1995, que criou uma possibilidade de a vítima passar pela composição civil dos 
danos como solução para o caso penal. Depois, no mesmo contexto legislativo, o artigo 89 condicionou a 
benesse de suspensão processual à reparação do dano à vítima. Em seguida, o Código de Trânsito Brasileiro 
(Lei 9.503, de 1997) introduziu a pena de multa reparatória, destinada à vítima. Essa mesma ideia foi ampliada 
com a Lei 9.714, de 1998, que modificou o Código Penal e introduziu a pena de prestação pecuniária, alternativa 
à prisão e, também ela, consistente no pagamento de um valor à vítima e não ao Estado, como tradicionalmente 
sempre se destinou a pena de multa. A preocupação com a proteção da vítima ameaçada se concretizou em 
1999, com a Lei 9.807 criando o programa de proteção a vítimas, testemunhas e réus colaboradores. Veio, 
então, a reforma parcial do Código de Processo Penal, em 2008, e a vítima teve seu capítulo reformulado, com 
a Lei 11.690, estabelecendo a necessidade de ela ser informada da prisão e da soltura do acusado, das audiências 
e da sentença. Na mesma lei também se previu a necessidade de o juízo assegurar “atendimento multidisciplinar, 
especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado”, 
devendo, ainda, tomar “as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem 
do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras 
informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação”. O 
legislador brasileiro ainda reformou o Código de Processo Penal para permitir que se discuta, no contexto do 
caso criminal, o valor de indenização devido à vítima. Instaurou-se, com a Lei 11.719, também de 2008, a 
necessidade do juiz criminal, ao condenar o acusado, fixar “valor mínimo para reparação dos danos causados 
pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.  Por fim, caminhando no mesmo sentido, a 
Lei 13.964, de 2019, que introduziu o acordo de não persecução penal, condicionou-o à reparação do dano ou 
restituição da coisa à vítima.  
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exemplo, dos casos Ximenes Lopes (2006)12, Escher (2009)13, Sétimo Garibaldi (2009)14, 

Gomes Lund e outros (2010)15, Fazenda Brasil Verde (2016)16, Favela Nova Brasília (2017)17, 

Povo Indígena Xucuru e seus membros (2018)18, Herzog e outros (2018)19 e Empregados da 

Fábrica de Fogos Santo Antônio de Jesus e seus Familiares (2020)20. Em todos esses casos, 

a condenação do Estado brasileiro se deu pela desatenção dada às vítimas dos crimes. E, 

também revelam que, se por um lado, é interessante observar como o olhar em relação à 

vítima vem sendo alterado na legislação penal e processual penal brasileira, por outro, ainda 

é preciso avançar para uma melhor atenção na prática. Não raras vezes o que se percebe, no 

cotidiano dos processos criminais, é que a atenção à vítima tem soado um tanto programática, 

com ela sendo negligenciada particularmente quando o assunto é prestação de informação e 

acompanhamento do caso penal, inclusive como assistente do Ministério Público.  

 
12 CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Ximenes Lopes versus Brasil. Disponível em 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf, acesso em 19 de fevereiro de 2021. 
Interessante, no ponto que aqui se discute, destacar as seguintes passagens da decisão da Corte: “Em 30 de 
agosto de 2004, não foi possível realizar interrogatório dos novos acusados pela falta de notificação do 
advogado da assistente do Ministério Público e de alguns dos advogados de defesa, motivo por que o juiz da 
Terceira Vara da Comarca de Sobral, “em razão da celeridade que o caso requer”, fixou uma nova audiência 
para 9 de setembro de 2004” (...) “Para a realização dessa análise, a Corte considera que, de acordo com a 
Convenção Americana, os Estados Partes estão obrigados a proporcionar recursos judiciais efetivos às vítimas 
de violações dos direitos humanos (artigo 25), os quais devem ser substanciados em conformidade com as 
regras do devido processo legal (artigo 8.1), tudo isso compreendido na obrigação geral, a cargo dos próprios 
Estados, de garantir o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos pela Convenção a toda pessoa que se 
encontre sob sua jurisdição (artigo 1.1)” 
13 CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Escher versus Brasil. Disponível em 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_por.pdf, acesso em 19 de fevereiro de 2021.  
14 CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Setimo Garibaldi versus Brasil. Disponível em 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_por.pdf, acesso em 19 de fevereiro de 2021.  
15 CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Gomes Lund e outros versus Brasil. Disponível em 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf, acesso em 19 de fevereiro de 2021. 
16 CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. 
Disponível em https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf, acesso em 19 de 
fevereiro de 2021. 
17 CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Disponível em 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf, acesso em 19 de fevereiro de 2021. Da 
decisão, merece destaque os seguintes trechos: “(...) a Corte determina que o Estado adote as medidas 
legislativas, ou de outra natureza, necessárias para permitir que as vítimas de delitos ou seus familiares 
participem de maneira formal e efetiva da investigação criminal realizada pela polícia ou pelo Ministério Público, 
sem prejuízo da necessidade de reserva legal ou confidencialidade desses procedimentos.” 
18 CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros versus Brasil. 
Disponível em https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por.pdf, acesso em 19 de 
fevereiro de 2021. 
19 CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Herzog e outros versus Brasil. Disponível em 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_por.pdf, acesso em 19 de fevereiro de 2021. 
20 CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Empregados da Fábrica de Fogos Santo Antonio de Jesus 
e seus familiares versus Brasil. Disponível em 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_407_por.pdf, acesso em 19 de fevereiro de 2021.  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_por.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_por.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_por.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_por.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_por.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_407_por.pdf
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Opera-se, então, na prática, pela ausência de uma melhor organização e preocupação 

do Estado, uma revitimização (ou vitimização secundária, como preferem alguns autores)21. 

Estudos a respeito de como vem sendo operadas essas mudanças, no entanto, ainda 

são raros no Brasil. E uma das razões parece ser o fato de que os dados informatizados que 

hoje são disponíveis em razão da ampla adoção do processo eletrônico, parecem ainda não 

considerar a importância de registro adequado da vítima como assistente do Ministério 

Público no processo penal. 

O presente artigo vem, então, procurar responder uma questão central nesse tema: 

há confiabilidade e uniformidade de tratamento da vítima como assistente do Ministério 

Público no cadastramento de dados no sistema de processo eletrônico (PROJUDI22) nas 

Varas Criminais Estaduais de Curitiba/PR/PR? Essas preocupações orbitam não apenas a 

necessidade de contribuir para novas pesquisas nesse campo, mas, também, permitir a 

adoção de mecanismos de efetiva participação da vítima no processo penal. A importância 

do cadastro adequado viabiliza, inclusive, a futura implantação de programas de inteligência 

artificial que permitam o acompanhamento facilitado do processo pela vítima. O direito à 

informação e comunicação previsto no Código de Processo Penal, passariam a ter uma 

ferramenta a mais de efetivação. 

Para buscar conhecer melhor essa realidade, realizou-se pesquisa empírica tanto no 

Tribunal de Justiça do Paraná, quanto, em seguida, nas Varas Criminais Estaduais de 

Curitiba/PR/PR, visando extrair uma primeira amostra de como o tema vem sendo tratado 

no dia a dia dos registros processuais eletrônicos. Levou-se em conta, também, as sucessivas 

Resoluções do CNJ na tentativa de uniformização dos registros pelos diferentes tribunais 

brasileiros. É por elas que se inicia essa análise23. 

 
21 V.g. BARROS, Flaviane de Magalhães. A Participação da Vítima no Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumens Iuris, 
2008, p. 70; OLIVEIRA, Ana Sofia Schmidt de. A Vítima e o Direito Penal: uma abordagem do movimento vitimológico 
e de seu impacto no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, pp. 121 e ss. 
22 https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ 
23 Com o objetivo de melhorar a administração da Justiça e a prestação jurisdicional, e, com o advento da Lei 
do Processo Judicial Eletrônico (Lei nº 11.419/200623), o CNJ editou a Resolução 12/2006 que definiu padrões 
de interoperabilidade a serem utilizados nos sistemas de informação do Poder Judiciário. Nesse contexto, foram 
padronizadas as tabelas básicas de classificação processual, movimentação e fases processuais, assuntos e partes, 
bem como a necessidade de extração de dados estatísticos mais precisos. Visou-se, assim, promover a melhoria 
do uso da informação processual eletrônica, essencial à gestão do Poder Judiciário. Em seguida, o CNJ editou 
a Resolução 46/2007, que criou as “Tabelas Processuais Unificadas” do Poder Judiciário, objetivando a 
padronização e uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos, movimentação e documentos 
processuais a serem empregadas nos sistemas processuais (PROJUDI, EPROC, ESAJ, PJe, entre outros 
existentes) de todas as esferas da Justiça Brasileira, cujo conteúdo está disponível no Portal do Conselho 
Nacional de Justiça. As Tabelas Processuais Unificadas (TPU´s como são chamadas) são de observância 
obrigatória pelos Tribunais e podem ser atualizadas por meio de demandas dirigidas ao Comitê Gestor das 
Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, órgão responsável pelo contínuo aperfeiçoamento desses 
instrumentos. 
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2. A Origem da Pesquisa e o Primeiro Problema Identificado: uma lacuna no 

sistema PROJUDI do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

No âmbito do programa de mestrado profissional em Direito da Universidade 

Positivo vem sendo desenvolvida pesquisa que visa promover análise do comportamento 

das testemunhas em ações penais que apuram a ocorrência de delitos patrimoniais nos quais 

empresas são vítimas e em cujos processos elas atuam como assistentes do Ministério 

Público. Para tanto, foi necessário obter, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

(TJPR), o elenco de casos nos quais se deu essa participação, nos processos que tramitam ou 

tramitaram, desde 201424 – ano no qual se implantou o sistema PROJUDI, de processo 

eletrônico –, nas Varas Criminais Estaduais do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba/PR. 

O ponto de partida, portanto, foi a coleta de dados com o envio do ofício nº 7/2020, 

em 3 de junho de 2020, através do Centro de Pesquisa Jurídica e Social (CPJUS), da 

Universidade Positivo, à Ouvidoria do TJPR com a solicitação das seguintes informações 

para o adequado andamento da pesquisa: a) Relatório quantitativo das ações penais que 

apuram a ocorrência de delitos patrimoniais em que possuem assistente do Ministério 

Público (Assistente de Acusação), pessoas jurídicas, devidamente habilitado nos autos de 

PROJUDI, desde o ano de 2014 até dezembro de 2019, discriminando-se por ano, por Vara 

Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR/PR em que 

tramitam e por número de processo; b) Eventualmente a figura do assistente do Ministério 

Público pode estar na ação penal que apura crimes patrimoniais, cadastrado no PROJUDI 

como terceiro ou como vítima (pessoa jurídica), razão pela qual pode ser também 

encaminhado relatório quantitativo que possuírem também tais partes cadastradas (terceiro 

e/ou vítimas – pessoas jurídicas), discriminando-se por ano, por Vara Criminal do Foro 

Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR/PR em que tramitam e por 

 
Os principais objetivos dessas tabelas são atingir maior uniformidade no tratamento da informação, visando à 
geração de análises estatísticas mais precisas e detalhadas, essenciais ao planejamento estratégico do Poder 
Judiciário como estabelecido pelo CNJ com a edição da Resolução nº 333, de 21 de setembro de 2020, que 
determina a inclusão de campo/espaço denominado “Estatística” na página principal dos sítios eletrônicos dos 
órgãos do Poder Judiciário, visando “possibilitar fácil acesso às informações consolidadas da atividade-fim dos 
órgãos do Poder Judiciário para a tomada de decisões e a imprescindibilidade do uso de dados atuais, confiáveis 
e desagregados, disponíveis em um mesmo campo/espaço no portal do tribunal”. O interessante é que não há 
indicação de campo específico para o assistente do Ministério Público nesse Sistema de Gestões de Tabelas 
Processuais Unificadas, conforme análise realizada através da página https://www.cnj.jus.br/sgt/faq.php. 
24  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. Instrução Normativa nº 4, de 9 de junho de 2014. Institui 
normas para a implantação e funcionamento do PROJUDI na competência criminal e dá outras providências. 
Disponível em: 
https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c4
9a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9fa730906083133c63dab2726ad0494a558bf440087b6b30641
a2fb19108057b53eef286ec70184c6e Acesso em 19 de fevereiro de 2.021. 

https://www.cnj.jus.br/sgt/faq.php
https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9fa730906083133c63dab2726ad0494a558bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e
https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9fa730906083133c63dab2726ad0494a558bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e
https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9fa730906083133c63dab2726ad0494a558bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e
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número de processo; c) O acesso à íntegra das audiências (vídeo – som e imagem) dos 

processos solicitados nas alíneas “a” e “b”, preferencialmente por meio digital.  

Referido ofício foi protocolizado eletronicamente no TJPR, em razão da pandemia 

de COVID19, pelo sistema SEI25, onde recebeu o nº 0056879-53.2020.8.16.6000 sendo 

obtida a seguinte resposta em 27/10/2020 do Núcleo de Estatística e Monitoramento da 

Corregedoria-Geral da Justiça (NEMOC): “Conforme solicitação junto à Ouvidoria do 

TJPR, segue banco de dados dentro da possibilidade de extração pelos sistemas atualmente. 

Ocorre que a informação sobre assistente de acusação do Ministério Público não está 

estruturada junto ao Projudi de forma que possibilite a exportação de dados para o BI 

(Business Intelligence) Qlik Sense. A Base em anexo possui uma pesquisa de processos 

distribuídos desde 2014 nas Varas Criminais de Curitiba/PR que possuam mais de uma parte 

promovente Pessoa jurídica (ou seja, além do Ministério Público), ou que possua uma parte 

terceira Pessoa Jurídica, indicando uma possível atuação de assistência de acusação (mas não 

necessariamente), para processos criminais que possuam assunto de crime patrimonial, nas 

quantidades resumidas na tabela abaixo: (...)” 

Como se vê da resposta acima, há uma lacuna importante no registro dos dados 

processuais penais relacionados à figura do assistente do Ministério Público no PROJUDI 

do TJPR. Vale anotar que a Instrução Normativa nº 5/2014 do TJPR, que determinou a 

implantação e regulamentou o PROJUDI, na área criminal, consta a referência ao “Assistente 

do Ministério Público”, conforme se vê no Capítulo 3 – do Processo Judicial – Seção 1 – 

Processos Criminais Eletrônicos; Subseção 2, verbis: “O pedido para habilitação como 

assistente de acusação (art. 268 do Código de Processo Penal) deverá ser formulado nos 

próprios autos, sem instauração de incidente em apartado”26. No entanto, não é especificado 

como se dará o seu cadastramento como parte no processo em questão. 

 

3. O Segundo Problema Encontrado: a variação terminológica na Lei e no 

cadastramento nas varas criminais de Curitiba/PR/PR. 

Ampliando o “achado” de pesquisa acima pontuado, quanto à inconsistência da 

presença da figura do assistente do Ministério Público, no mapeamento do processo do 

 
25  Sistema Eletrônico de Informações do TJPR através do link 
https://portal.tjpr.jus.br/portletforms/publico/frm.do?idFormulario=1344 
26 ESTADO DO PARANÁ. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Instrução Normativa nº 5/2014. Disponível 
em 
https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c4
9a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9fa730906083133c63dab2726ad0494a558bf440087b6b30641
a2fb19108057b53eef286ec70184c6e, acesso em 20 de fevereiro de 2021. 

https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9fa730906083133c63dab2726ad0494a558bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e
https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9fa730906083133c63dab2726ad0494a558bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e
https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/publico/ajax_concursos.do?tjpr.url.crypto=8a6c53f8698c7ff7801c49a82351569545dd27fb68d84af89c7272766cd6fc9fa730906083133c63dab2726ad0494a558bf440087b6b30641a2fb19108057b53eef286ec70184c6e
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processo penal junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, realizou-se questionário27 que, em 

razão da pandemia da Covid-19, foi enviado por mailing e aplicativos de conversação 

(Whatsapp) aos escrivães das treze varas criminais estaduais de Curitiba/PR, cujo resultado se 

explora a seguir. As respostas foram obtidas com base na intenção e na acessibilidade do 

público-alvo que recebeu a pesquisa, tendo sido obtida 12 (doze) respostas, ou seja, 92,3% 

(noventa e dois, vírgula três por cento). O objetivo desta pesquisa empírica (sob o modelo 

de entrevista) foi a coleta de dados que permitisse (i) identificar a metodologia empregada no 

cadastramento da parte assistente do Ministério Público pelos funcionários das varas 

criminais estaduais de Curitiba/PR; (ii) verificar se há um padrão definido de cadastramento 

entre as varas criminais estaduais de Curitiba/PR e, (iii) destacar as boas práticas e apontar 

eventuais falhas. E, ao final, a depender do resultado, sugerir ao Comitê Gestor do Conselho 

Nacional de Justiça o aperfeiçoamento das Tabelas Processuais Unificadas com a inclusão 

de referida parte no fluxo do Poder Judiciário Paranaense. 

Perguntou-se, primeiramente, aos respondentes: “como é cadastrado, nas ações 

penais que tramitam na Vara em que atua o assistente do Ministério Público? Exemplo: 

vítima, ofendido, interessado, terceiro interessado ou não é realizado o cadastro.” O 

resultado desse desdobramento da pesquisa com os escrivães criminais estaduais de 

Curitiba/PR permitiu identificar um problema de variação terminológica e cadastral. Dos 

doze respondentes, cinco disseram que o cadastro é feito como “vítima”, três como 

“assistente de acusação”, dois como “assistente do Ministério Público” e um como 

“terceiro”. Houve, ainda, quem sequer entendeu a pergunta, respondendo que é 

“satisfatório”. O interessante de observar é que essa discrepância pode ser debitada, em boa 

parte, ao fato de que o legislador brasileiro também varia a terminologia utilizada para se 

referir à vítima no texto da lei. Ora refere ao “ofendido”28, ora à “vítima”29, ora ao “lesado”30, 

 
27Informações obtidas pelo site:  
https://portal.tjpr.jus.br/portletforms/publico/conteudo/5245/contato.htmlObtidos  
28 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 5º, II; art. 6º, IV; art. 14; art. 19; art. 24; art. 30; art. 31; art. 32, §2º; 
art. 33; art. 34; art. 38; art. 45; art. 50; art. 63; art. 127; art. 134; art. 140; art. 142; art. 159, §3º; art. 168; art. 185, 
§8º; art. 201; art. 217; art. 268; art. 302, III; art. 373; art. 387, IV; art. 400; art. 405, §1º; art. 411; art. 431; art. 
473; art. 526; art. 529; art. 531; e art. 598. 
29 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 13-A; art. 13-B; art. 28; art. 28-A; art. 124-A; art. 158-A; art. 185, 
§2º, III; art. 187, §2º, V; art. 240, §1º, g; e art. 530-F. 
30 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 119; art. 133, §1º; e art. 133-A, § 4º. 
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ora ao “titular do direito à reparação do dano”31, ora ao “assistente”32; ora ao “assistente de 

(ou da) acusação”33; e ora ao “assistente do Ministério Público”34. 

Em seguida, indagou-se aos escrivães criminais estaduais de Curitiba/PR: “Consta 

no PROJUDI alguma menção de que há assistente do Ministério Público nos autos? Em 

caso positivo, em qual local é cadastrada tal informação?” As respostas também variaram. 

Houve quem dissesse que “não consta”, que “fica no cadastro das partes”, outro no 

“cadastro das vítimas”, com a inclusão de parênteses e a nomenclatura assistente do 

Ministério Público, na “capa do processo”, outro de que é colocado uma mensagem no 

campo “lembrete”, e, também, quem afirmou que “o PROJUDI possui um campo próprio 

para anotar se determinada parte do processo criminal atua nos autos como assistente da 

acusação”. 

Essa falta de uniformização repercute na não de observância do que determina o CNJ 

quando regulamenta a padronização de cadastro das partes nos sistemas de processo 

eletrônico no Poder Judiciário brasileiro. 

 

4. Considerações finais. 

Com a resposta à solicitação do banco de dados ao Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná de que não há dados estruturados quanto aos processos criminais que possuem 

assistente do Ministério Público; bem como com as informações colhidas junto a 92,3% dos 

escrivães criminais estaduais de Curitiba/PR, identificou-se problema que dificulta a atenção 

devida às vítimas de crimes que pretendem acompanhar os respectivos processos criminais.  

Primeiro, as Resoluções 12/2006, 47/2007 e a 333/2020 do CNJ não são atendidas 

pelo sistema PROJUDI do TJPR, a contento, visto que não há possibilidade de realizar 

estatística dos processos com assistentes do Ministério Público em trâmite nas varas criminais 

estaduais de Curitiba/PR, uma vez que não há campo específico e, muito menos 

padronização no cadastramento de referida parte. 

E, há, também, um problema de ordem judicial, pois isso pode acarretar falha na 

comunicação dos atos processuais, já que não se atenta que há mais uma parte cadastrada, 

excluindo-a de manifestações, prazos recursais, gerando possível nulidade no processo penal 

em andamento sendo que a não comunicação eficiente pode implicar em maior tempo e 

 
31 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 68. 
32 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 268; art. 269; art. 271; art. 272; art. 273; art. 282, §4º; art. 311; art. 
373; art. 399; art. 402; art. 427; art. 430; art. 457; art. 473; art. 474, §1º; art. 476, §1º; art. 485; art. 495, VII; art. 
598; e art. 600. 
33 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 159, §3º e art. 530-H. 
34 BRASIL. Código de Processo Penal. Art. 403, §2º; art. 411, §6º; art. 420, II; e art. 534, §2º. 
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custo ao processo. Além de, inclusive, ir à contramão do já determinado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, que exige atenção diferenciada do Estado brasileiro 

no cuidado com a participação das vítimas no processo penal. 
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A Aceleração Tecnológica e os Contratos Virtuais 
Technological Acceleration and Virtual Contracts 
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Resumo: Existe uma correlação fática entre a aceleração tecnológica, proposto por tantos e 
tantos autores e que versam sobre o boom da relação espaço existência/tempo real 
exemplificado pelos avanços tecnológicos que nos cercam. Esse desenvolvimento da 
capacidade humana de evoluir e trazer para perto de si quase que todas as facilidades 
pensáveis e consequentemente a diminuição exagerada do tempo para as mais variadas 
atividades do dia a dia e em se traduz também no aumento exagerado de informações e, 
principalmente, daquilo que se pode fazer num determinado período de tempo. Nesse 
sentido, da relação tecnologia tempo também abarcada pela questão a aceleração, poderemos 
observar que os contratos eletrônicos ou virtuais, nada mais são do que a demonstração fática 
ou materializada desse estado teológico que hoje “comprimi” o homem em sua vida diária. 
Assim para que se possa entender essa análise e parâmetros de tangenciamento de assuntos, 
aparentemente distantes, mas que na verdade são assuntos correlatos e, diria até, 
consequência um do outro, necessários e faz a analise, primeiramente do tema proposto para 
o Projeto de pesquisa do mestrado, que são os chamados contratos eletrônicos ou virtuais. 
Em seguida um an passant na temática aceleração da aceleração; sua origem; as escolas; 
como foi abordada durante os anos de firmação da teoria; e outros tantos assuntos que nos 
permitam ter o mínimo fundamento sobre esse assunto que se antes era tão complexo agora 
deixa cair seu véu e se mostra muito solida e compreensivelmente a todos, graças aos muitos 
que se atreveram a antever algo que está tão presente. mas que ainda muito poucos tem a 
capacidade de visualizá-la e por fim uma análise de como se juntam os dois temas.  
Palavra chave : aceleração tecnológica; contratos virtuais; contratos eletrônicos. 

 
 

Abstract: There is a factual correlation between technological acceleration, proposed by so 
many authors that deal with the boom in the space-existence / real-time relationship 
exemplified by the technological advances that surround us. This development of the human 
capacity to evolve and bring close to you almost all the facilities that can be thought of and 
consequently the exaggerated reduction of time for the most varied activities of daily life and 
also translates into the exaggerated increase of information and, mainly, of that that can be 
done in a certain period of time. In this sense, from the relationship between technology and 
time also covered by the issue of acceleration, we can observe that electronic or virtual 
contracts are nothing more than the factual or materialized demonstration of this theological 
state that today “compresses” man in his daily life. So that we can understand this analysis 
and parameters of tangency of subjects, apparently distant, but in fact are related subjects 
and, I would even say, a consequence of each other, necessary and make the analysis, first of 
the theme proposed for the Research Project the master's, which are called electronic or 
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virtual contracts. Then an an passant on the theme acceleration of acceleration; your origin; 
the schools; how it was approached during the theory's making years; and so many other 
subjects that allow us to have the minimum foundation on this subject, which before was so 
complex now drops its veil and shows itself very solidly and understandably to all, thanks to 
the many who dared to foresee something that is so present but that still, very few have the 
ability to visualize it and finally an analysis of how the two themes come together. 
Keyword: technological acceleration; virtual contracts; eletronics contracts. 
 

1 Introdução 

Para que se possa entender essa análise e parâmetros de tangenciamento de assuntos, 

aparentemente distantes, mas que na verdade são assuntos correlatos e, diria até, 

consequência um do outro, necessários e faz a analise, primeiramente da aceleração 

tecnológica, sua origem doutrinaria; as escolas, como foi abordada durante os anos de 

firmação da teoria; e outros que nos permitam ter o mínimo fundamento sobre esse assunto 

que se antes era tão complexo agora deixa cair seu véu e se mostra muito solida e 

compreensivelmente a todos, graças aos muitos que se atreveram a antever algo que está tão 

presente mas que ainda, poucos conseguem visualizá-la como fonte mãe do nosso conforto 

nessa modernidade. 

Em seguida é dever fazer uma observação geral sobre os chamados contratos virtuais, 

que filho do avanço tecnológico, está presente em nosso dia a dia, mais do que imaginamos, 

pois hoje, nessa época pandêmica onde a virtualidade é o nosso normal e, época em que 

quase todos, ao abrirem seus aparelhos eletrônicos são bombardeados por uma enxurrada de 

contratos e ou seus elementos. 

Por fim, uma análise de como se juntam os dois temas.  

 

2 A Aceleração 

Mas como surgiu essa ideia de aceleração? De onde veio e principalmente para onde 

a sociedade humana esse movimento que antes de ser teórico já é um fato latente e bando 

em nossas portas? Mas o que podemos entender como aceleração tecnológica?  

Segundo estudos no início do Sec. XX, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, o 

Historiador norte-americano HENRY ADAMS já falava de uma LEI DE 

ACELERAÇÃO, governando a História ocidental, de tal modo que cada nova era, definida 

por um novo tipo de tecnologia, seria mais curta que a anterior, de acordo com uma relação 

matemática, ou seja, a era do dínamo ou elétrica, seria muito mais curto que a era da mecânica, 

assim como  esta já tinha sido mais curta que a era do vapor e assim sucessivamente. 

Apesar de não ter encontrado ecos naquela época, com o passar dos tempos e tendo 

em vista o sentido da compreensão histórica e a relação com o tempo vivido e o sentido 
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pessoal ou mesmo coletivo de defasagem entre a vivencia dos acontecimentos em poucos 

dias, meses e o próprio tempo cronológico em si essa visão de aceleração tornou-se uma 

constante no mundo ocidental.  

O que se vê através dos estudos é que também houve um aprimoramento do sentido 

de menor tempo através das crises, pois ao contrário do que acontecia antes, se passou a 

perceber que elas eram constantes e muito mais agressivas e, pior, sem qualquer possibilidade 

de previsão, assim nesse modelo de vida já com essa gênese de ideia acelarativa, as crises 

aparecem sem ser percebidas podem se estabelecer até o aparecimento de antídotos ou 

podem desaparecerem da mesma forma veloz como vieram em razão de outra que a 

substitua.  Mas o que se acentua sempre, nessa visão da aceleração é a sensação de diminuição 

dos tempos em razão imparável alterações tecnoeconômicas, que vem acontecendo e se 

expandindo desde 1945, coma maximização e otimização dos fluxos de informações o que 

faz com a sociedade permita sempre com maior velocidade a obsolescência, a virtualização, 

a precarização e a fluidificação de tudo. 

Ainda dentro dessa origem da aceleração o autor G. BoutHoul, que é um teórico 

daquilo que nós podemos entender como sendo um especialista nos estudos científico das 

guerras e seus efeitos, formas, causas e funções enquanto fenómeno social (polémologie2), 

afirma que o avanço tecnológico oferecido pelas guerras, seja pela primeira ou segunda, seria 

o fenômeno mais acelerado e acelerador da história. É certo que ele foi seguido, 30 anos 

depois, por Paul Virilio que concorda e assenta que a aceleração das inovações e as invenções 

tecnoeconomicas, principalmente aquelas ofertadas pelas grandes guerras, são a magna 

aceleração de nossos tempos.  

Esse tema aceleração foi muito debatido nas últimas três décadas mas foi nos últimos 

dez anos que se tornaram intensivas essas discussões ao ponto de hoje ser concebido a ideia 

de que a aceleração que ao homem vive o condena a contingenciar uma super-catastrofe 

global com a extinção da espécie e para isso, de uma forma ou de outra, se agregam as mais 

variadas formas de cenários antropogênicos que se culminam com a chamada singularidade 

dos trans-humanistas e ou a extinção da espécie também em razão de um amplo leque de 

fatores exógenos mas que originados ainda, mesmo que sem querer, pela própria ação 

humana. Tudo em razão do ápice da aceleração do tempo.  

 

3 As Escolas Aceleracionistas 

 
2 Polémologie – estudo das guerras 
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Para se ter uma ideia, mais próxima desse tema, de acordo com o Autor Herminio 

Martins e em decorrência de seus estudos no Experimentum humanum3 três são o que 

aqui podemos chamar de escola do aceleracionismo ou os pontos que devem ser analisados 

na temática aceleração:  

1) A primeira delas diz respeito a vivência num tempo de vida sob a influência 

constante e principalmente sob a égide escravocionista da industrialização, 

micronometrização, cibernetização, computadorização e digitalização em todas as fases da 

vida profissional ou do lazer e nessa temática se destaca, entre outros, Paul Virilio que teoriza 

essa fenomenologia de forma mais abrangente e é ele quem traz, inclusive, esse tom mais 

apocalíptico na dromoscopia4.   

Já o economista sueco S. Linder, em 1970 faz uma serie de publicações onde aborda 

a aceleração do consumo no crescimento econômico moderno dentro de uma espiral viciosa 

onde em que a crescente pressão ou, como diz ele, fome do tempo, o crescente custo-

oportunidade do tempo em que se procura substituir bens econômicos pelo tempo que por 

sua vez aumenta cada vez mais a escassez do próprio tempo e nessa forma de análise da 

temática aceleração, como estamos vivendo numa sociedade onde há a maximização dos 

fluxos energéticos, informacionais, virtuais, materiais de maneira sem precedentes a chamada 

Lei de maximização da taxa de transferência (transferência de informações) e da minimização 

do estoque de informação. 

2) Outra analise que se deve fazer à temática, tal como faz CALVIN, 1998, 2002, é a 

que diz respeito ao crescimento exponencial do conhecimento tecno-cientifico e do 

progresso tecno-econômico é indispensável para superar as imensas dificuldades que 

decorrem da crise ambiental generalizada e das alterações climáticas globais nos últimos 10 

ou 12 mil anos período este que a população total sofreu uma série de oito ou nove 

duplicações. Isso será essencial para continuar as favoráveis condições de vida nas mega-

cidades e metrópoles que segundo ele terão mais de 3 bilhões de pessoas entre 2000 e 2050, 

período este também, em que segundo o autor o planeta contaria com mais de 9 bilhões de 

habitantes.  

Segundo essa escola de análise do sistema aceleracionista o progresso tecno científico, 

tecnológico, tecno econômico acelerado compensa e corrige adequadamente todos os danos 

ambientais significativos que resultaram do progresso anterior. Eles afirmam, ainda que 

nossas cidades estão mais limpas; a atmosfera está melhor; a alimentação é melhor qualidade; 

 
3 Experimentum Humanum – Civilização Tecnológica e Condição Humana de Herminio Martins.  
4 dromoscopia4 aparelho que, a distância, indica a velocidade de um comboio entre dois pontos de referência. 
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há a desintoxicação da cadeia alimentar e do ecossistema; também afirmam que a nova 

geração se tornaram 25% mais inteligentes que seus avós supostamente em razão das novas 

tecnologias de informação e comunicação; há mais e melhores remédios para os desastres e 

acidentes tecnológicos de todo o tipo; a substituição dos recursos naturais escassos pelo 

avanço tecnológico; diminuição constante da intensidade energética das industrias; a 

descarbonização a desmaterialização. 

Essa escola afirma ainda que parar com os avanços tecnológicos seria o mesmo que 

condenar a humanidade à morte tendo em vista o impacto das mudanças climáticas em curso. 

Em razão disso essa escola ficou conhecida e se autodenomina de PANGLOSSIONISMO 

DINAMICO ou ACELERACIONISMO PANGLOSSIANO  

3) nessa análise da temática vemos o despertar da escola ACELERAÇÃO PARA A 

SINGULARIDADE, DO ACELERACIONISMO ESCATOLÓGICO ou escola da 

SINGULARIDADE. Nesse olhar da aceleração onde alguns avanços tecnológicos que 

justificam o panglossianismo dinâmico indicam que para além das finalidades banais do bem-

estar material a expansão da tecnologia, com abundancia da informação e potencialização 

extraordinária da inteligência artificial e da inteligência aumentada no processo de aceleração 

e da aceleração da aceleração conjugados com outros avanços rápidos tais como 

nanotecnologia, robótica e sua interseção com as áreas da genética, genômica e 

bioinformática apontam para uma finalidade extraordinária onde nasceria o pós humano o 

ser dispensado da inteligência natural e do corpo biológico, ambos obsoletos e superados 

pela aceleração tecnocognitiva que se exprime, como dito acima, pelo termo Singularidade.  

Como visto a aceleração surge dos estudos sociais dentro daquilo que alguns autores 

se propunham a estudar e que tinham como tema inicial e principal o crescimento da 

população humana no sec. XVII e hoje entendemos e podemos ver que a aceleração é uma 

constante em nossas vidas e é impulsionada não somente pelas nossas características 

humanas de seguir sempre progredindo, mas principalmente por que através de nossas 

próprias criações somos levadas a seguir a passos largos em rumo ao futuro. Vemos hoje 

dentro de nossa própria ordem de criação nossas vivencias e dentro desse parâmetro 

experimental que é nossa bolsa de fecundação, podemos considerar como nosso líquido 

amniótico a informação. 

Hoje a aceleração é informação. O mundo é informação. Se podemos entender a 

aceleração composta por avanço tecnológico, avanço social e a sensação de avanço do tempo, 

tendo como base a economia, a tecnologia e a cultura, a aceleração da aceleração é a 

aceleração movida à informação. 
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Interessante e faz parte dessa possibilidade de compreensão da aceleração 

teconologica, apontar os estudos do Professor Prof. Laymert Garcia. Segundo ele além da 

aceleração propriamente dita a humanidade entrou numa outra esfera o da aceleração da 

aceleração ou como diz, era da virada cibernética e segundo as indicações do mestre, se antes 

tínhamos uma primeira natureza que é a natureza como conhecemos, após a década de 70, 

com a evolução tecnológica que se apresenta desde então, somos apresentados a uma 

segunda natureza, a tecnocizada, essa que vivemos até hoje e que parece tomar conta de tudo.  

Nessa nova era por assim dizer a tecnologia da informação saiu dos laboratórios; saiu 

do campo da experimentação e entrou em todos os campos sociais. Entrou em todos os 

campos da vida, do trabalho na sociedade e essa tencnização da sociedade teve como marco, 

inclusive, a lei de MOORE que é um indicador que mede a mudança tecnológica e que 

aponta que a cada 18 meses a potência de cálculo e informação dos computadores, duplica e 

que por tanto nos expõe de modo geral a uma velocidade de potência vertiginosa.  

Para o professor Laymert, à partir da década de 70 começou também um avanço 

tecnológico que consistia na miniaturização o que permita fazer mais com menos, mais 

produtos com menos trabalho com menos energia como menos gastos, o que ele denomina 

de  

4 A virada Cibernética dos Anos 70. 

Segundo ele após a década de 70 a crescente tecnologia dos computadores começa a 

mudar tudo aquilo que conhecemos como tradicional, como moderno e como 

contemporâneo, da mesma forma se por um lado havia a miniaturização o que se permitia 

faze mais com menos e pode por outro lado uma crescente aceleração tecnológica que vinha 

a passos largos desde o sec. XIX a partir dessa revolução cibernética houve um salto 

gigantesco dos modus vivendis das sociedades marcadas pela efemerizarão, 

micrometrização, tecnologização que ele chama de aceleração da aceleração.  

 

5 A Tecnologia e os Contratos 

Como sabemos e como presenciamos, estamos vivendo nesses últimos anos uma 

serie de imensas e profundas transformações absurdamente diferente daquilo que ocorria em 

duas ou três décadas atrás. A humanidade, nos últimos anos, tem sido palco de inúmeras e 

tão profundas mudanças que o que era e ou existia hoje, em tão pouco tempo não existe mais 

e sequer é possível sua lembrança, isso ocorre especialmente diante do desenfreado avanço 

da tecnologia da informação ou da Internet.  
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Filhos dessa maciça tecnociencia e tecnoziação da sociedade que nos envolve e tendo 

como ponta de lança o sistema de informação a que estamos submetidos faz com que a cada 

segundo estejamos em contato com algum meio de comunicação tecnológica e nesse 

universo onde o capitalismo, onde o objetivo é o de ganhar cada vez mais e mais, nos vemos 

no meio de uma guerra universal de venda e compra onde o instrumento essencial para 

participação são os chamados contratos eletrônicos ou virtuais. Portanto esses contratos 

eletrônicos, que de acordo com a própria fonte da aceleração tecnológica, nos permite fazer 

mais com menos, com menos trabalho, menos energia e menos tempo, é o real instrumento 

de junção do homem com o meio tecnológico.  

 
6 Classificação dos Contratos Eletrônicos 

Os contratos eletrônicos são celebrados por meio de programas de computador ou 

aparelhos com programas específicos, tendo ou não a interação humana, podendo conter ou 

não assinaturas eletrônicas (e estas podem ou não ser certificadas) e tal como se sabe nos 

sistemas de Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI), ocorrem os contratos sem a interação 

humana, juntamente com a criação, utilização e padronização do conceito de Infraestrutura 

de Chaves Públicas (PKI). Assim o que se vê, também, é um aumento espetacular de 

contratos celebrados com mínima intervenção humana (valendo-se, as máquinas, de seus 

próprios certificados). Não obstante, também poderemos nos deparar com vendedores 

puramente virtuais (software de inteligência artificial ou programado para sequências 

específicas). Não é sem tempo dizer que volta e meia conversamos com criaturas artificiais 

tentando nos vender algo.  

Dentre os contratos celebrados pela Internet a maioria é de consumo e esses tipo de 

contrato são aqueles aceitos mediante a confirmação realizada através de um mero clique no 

mouse. Eles não possuem cláusulas uniformes e o usuário aceita suas condições também por 

meio do clique no mouse e eles podem ser classificados como intersistêmicos, interativos 

e interpessoais, levando-se em conta o grau de interação entre o homem e a máquina. Sendo 

os intersistêmicos são aqueles utilizados entre as empresas, com troca de informações 

através de sistema EDI (Eletronic Data Interchange). Não há neste caso a manifestação 

da vontade humana, já que os computadores operam automaticamente; os interpessoais 

que são efetuados por correio eletrônico, sendo que a comunicação entre as partes ocorre 

por meio do computador, e o aceite pode não ser instantâneo e os interativos que ocorrem 

quando a comunicação das partes é feita por meio da interação entre uma pessoa e um 

sistema aplicativo já programado, como um site de compras.  
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As condições do negócio são preestabelecidas pelo fornecedor, cabendo ao 

consumidor apenas aceitá-las ou não, razão pela qual este tipo de contrato é considerado 

contrato de adesão que são os mais utilizados na contratação eletrônica e que de acordo com 

o art. 54, do Código de Defesa do Consumidor, são aqueles cujas cláusulas tenham sido 

aprovadas pela autoridade ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos e 

ou serviços sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente suas 

clausulas e ou conteúdo. 

O que se vê no mundo virtual é que há uma constante e rápidas alterações que nos 

trazem muitas inquietações e que geram muitas dúvidas e problemas principalmente no que 

se refere à questão da segurança jurídica; a falta de legislação específica no ordenamento 

jurídico brasileiro que possa regular, no caso, os contratos virtuais. Portanto imperioso que 

se entenda o máximo de questões que envolvem esse tipo de instrumento que se fisicamente 

traz tantos problemas quanto mais na forma digital, eletrônica ou virtual.  

É certo que a contratação eletrônica nos trouxe muito conforto e celeridade, mas 

como dito, trouxe também muitas expectativas com relação à legitimidade, em alguns casos; 

insegurança em outros; legalidade em muitos, mas não se pode negar que a tendência da 

utilização desse instrumento é global e ira substituir tudo aquilo que já conhecemos como 

contrato físico. Portanto se há benesses e comodidades, há ainda brechas que devem ser 

estudadas e, mais do que isso, preenchidas para que as partes envolvidas se sintam 

confortáveis e realiza-los.   

 

7 Princípios e Elementos dos Contratos virtuais 

Como visto os contratos eletrônicos são consequências dessa modernidade via 

internet e esses meios contratuais estão ainda sujeitos à vários princípios que por oportuna 

situação poderão ser vistos pormenorizadamente, mas que por hora basta apenas as menções 

de tais princípios, uma vez que o que se pretende não é uma abordagem detalhada dos 

contratos em si, bem como, sua natureza, etc. e sim um link entre eles e sua real origem, que 

é a aceleração da tecnologia em que vivemos. Assim importa saber que são princípios 

específicos da contratação eletrônica: Princípio da Equivalência Funcional dos Contratos 

Realizados em Meio Eletrônico com Contratos Realizados por Meios Tradicionais; Princípio 

da Neutralidade e da Perenidade das Normas Reguladoras do Ambiente Digital; Princípio da 

Conservação e Aplicação das Normas Jurídicas Existentes aos Contratos Eletrônicos.   

Da mesma forma, várias são as classificações dos elementos que compõe os contratos 

eletrônicos, mas que de igual forma não nos cabe a dissecação e tais elementos, contudo, 
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importante a menção apenas para conhecimento e em razão de alguma outra junção de 

assuntos nesse sentido. São elas: Para Validade, Elementos Subjetivos, Elementos Objetivos 

e Elementos Formais.  

Independentemente desses itens que não se fazem necessárias suas pormenorizações, 

importante salientar que o momento da formação dos Contratos eletrônicos se dá, 

logicamente, na validação da formação do vínculo contratual e ai algumas questões devem 

ser solucionadas, tais como se o contrato se dá entre presentes ou ausentes (aqueles em que 

ocorre lapso temporal entre a manifestação da vontade e seu conhecimento pela outra parte 

- quando a formação do vínculo é diferida no tempo). Portanto independentemente dos 

costumes e ordens jurídicas, o momento mais importante da relação contratual, 

consequentemente, é aquele em que se dá a aceitação.  

Nos contratos eletrônicos há uma diferença com o direito tradicional, que exige que 

a aceitação se dê por meio verbal, escrito ou simbólico, sendo também aceito o silêncio como 

forma de aceitação tácita. No entanto, esse choque é apenas aparente se analisado com maior 

profundidade. Se a teoria geral de contrato admite, nos contratos para os quais a lei não tenha 

estabelecido forma solene, qualquer forma de aceitação que seja passível de prova e de 

compreensão por ambas as partes, um contrato poderia ser celebrado por meio postal, por 

telefone e, seguindo a lógica, por e-mail ou por um sítio na Internet. Assim, é importante 

analisar a juridicidade da aceitação por meio eletrônico. A única excepcionalidade do contrato 

virtual em relação ao tradicional é que a proposta se dá por meio da pela Internet, e a 

aceitação por mensagem do cliente, emitida da mesma forma. Assim, partindo-se do 

pressuposto da imediatidade da proposta ou consenso, verifica-se que o meio virtual 

influencia o regime de oferta e aceitação, em razão de sua instantaneidade e interatividade.  

Como se vê não são poucos os meandros pelos quais passam os Contratos 

eletrônicos e o que se observar, ainda, é essa nova categoria de relação que era impensável 

há ate pouco tempo atrás e que como também descrito é fruto dessa ordem tecnológica que 

avança sobre todos. Diminui os espaços. Diminui o tempo e acelera nossas vidas. 

 

8 Considerações finais 

A evolução tecnológica nos empurrou para o mundo acelerado em que vivemos onde 

o tempo e moeda de compra de bens indispensáveis para nossos dias e aceleração 

tecnológica, que começo lá atrás hoje tem um primeiro ápice que se reflete na deterioração 

dos contratos físicos e na altivação da eletronização dos contratos virtuais. O comercio 

eletrônico, mãe dos contratos, é método para realização das transações comerciais e ele 
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somente foi possível após a depuração do sistema de informação que chegou até a nossa 

atualidade, assim desconsiderar os contratos eletrônicos é desconsiderar a possibilidade de 

acesso ao próprio mundo virtual em grande parte dos casos de relevância do mundo do 

computador e a cada novo dia o que se vê é mais e mais a intensificação para que haja, 

também, cada vez mais e mais, a interação entre os elementos que estão fora e dentro do 

mundo virtual. Portanto como dito, os contratos virtuais são os melhores exemplos do que 

pode nos vincular, legal ou ilegalmente, ao mundo tecnológico em que vivemos que é fruto 

da ordem tecnológica que avança impiedosamente sobre todos originada naquela aceleração 

tecnológica, que se antes não era percebida, hoje esta bem em nossa frente e cada vez mais 

rápida. Informação é tudo.  
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A decisão judicial sob a ótica multidimensional: a tecnologia a 
serviço da aplicação do direito 

The judicial decision from a multidimensional perspective: technology at the service of the application of law 
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Sumário: Introdução; 1. Os fatores que incidem na decisão judicial; 2. O ambiente jurídico 
em que se aplica o Direito; 3. Os fatores intrínsecos e extrínsecos à decisão judicial; 4. As 
novas tecnologias e a decisão judicial multidimensional; Considerações Finais. 

Resumo: O presente trabalho visa apresentar reflexões iniciais sobre decisão judicial 
multidimensional e as novas tecnologias. Assim, se caracteriza como um estudo doutrinário 
que objetiva analisar a Inteligência Artificial dentro da tomada de decisão. Quanto à 
metodologia, foi utilizada a base lógica indutiva, além das técnicas do referente, da categoria, 
do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica. Para alcançar tal enfoque, a pesquisa será 
dividida em quatro tópicos. O desenvolvimento demonstra que a decisão judicial pela visão 
multidimensional permite que o Julgador se utilize de outros padrões de julgamento além do 
texto normativo como fontes no julgamento. Os princípios jurídicos, padrões morais e 
éticos, o conhecimento interdisciplinar e as novas tecnologias, tudo isto em meio ao ambiente 
de constitucionalização de direitos. Os fatores intrínsecos ao julgamento são os pontos 
elementares para a formação decisória. O julgador decide por três elementos intrínsecos que 
o fazem construir a convicção decisória mediante a justificação (após a descoberta) dos 
fundamentos jurídicos. Os fatores extrínsecos ao julgamento, por sua vez, são os valores 
morais/pessoais de cada juiz, e estes não são juridicamente aceitáveis para figurar no 
contexto da justificação da decisão judicial. Assim, a Inteligência Artificial é um recurso a 
serviço do julgador que otimiza sua função judicante sem prejudicar o processo de aplicação 
ao Direito dentro da Teoria Jurídica, ou seja, sem resvalar em decisionismo.  IA pode 
aperfeiçoar o uso dos fatores intrínsecos da decisão judicial. Considerou-se que são positivos 
os pontos a favor do uso da Inteligência Artificial frente a aplicação do Direito.  
Palavras-chaves: Decisão Judicial; Aplicação do Direito; Juiz; Novas Tecnologias. 

 

Abstract: The present work aims to present initial reflections on multidimensional judicial 
decision and new technologies. Thus, it is characterized as a doctrinal study that aims to 
analyze Artificial Intelligence within decision making. As for the methodology, the inductive 
logic base was used, in addition to the referent, category, operational concept and 
bibliographic research techniques. To achieve this focus, the research will be divided into 
four topics. The development demonstrates that the judicial decision by the 
multidimensional view allows the Judge to use other standards of judgment in addition to 
the normative text as sources in the judgment. Legal principles, moral and ethical standards, 
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interdisciplinary knowledge and new technologies, all in the midst of the constitutionalization 
of rights. The factors intrinsic to the judgment are the elementary points for the decision 
making. The judge decides for three intrinsic elements that make him build the decision 
conviction by justifying (after discovering) the legal foundations. The factors extrinsic to the 
trial, in turn, are the moral/personal values of each judge, and these are not legally acceptable 
to appear in the context of the justification of the judicial decision. Thus, Artificial 
Intelligence is a resource at the service of the judge that optimizes its judging function 
without jeopardizing the process of application to Law within the Legal Theory, that is, 
without slipping into decisionism. AI can improve the use of the intrinsic factors of the 
judicial decision. It was considered that the points in favor of using Artificial Intelligence 
against the application of Law are positive. 

Keywords: Judicial decision; Application of Law; Judge; New technologies. 

 

Introdução 

É possível aos estudiosos da Filosofia Jurídica encontrar um mínimo de elementos 

estruturais em comum, presentes nas Teorias Jurídicas adotadas nos mais variados 

ordenamentos jurídicos existentes, o que permite identificar um paradigma, como o 

juspostivismo. No entanto, a complexidade do Direito transparece no caráter político que 

possui e na tomada de posição em cada tempo e espaço. Ao estudioso não compete ignorar 

o conteúdo que o origina, pois, o Direito não é ordem lógica formal, tampouco é estrutura 

constituída de maneira simplista, razão pela qual é preciso adentrar no caráter substancial que 

propicia cada ambiente jurídico2. 

Considerando a análise do dualismo entre Positivismo e Pós-positivismo e a crise do 

Direito Unidimensional, a problemática jurídica encaminha o estudo ao consequente 

discurso sobre a decisão judicial numa visão multidimensional3. O pós-positivismo não 

carrega o ímpeto de descontruir os avanços relativos ao ordenamento positivo4, mas veio 

para descontruir o pensamento convencional sobre o Direito e a formação da decisão 

judicial, isto porque busca reintegrar os ideais de justiça e legitimidade ao processo 

 
2 “O direito não é uma ordem lógica nem uma simples estrutura. Possui caráter político que se exprime em 
tomadas de posição, em práticas e teorias situadas no tempo e no espaço e apoiadas em opções substanciais 
('de conteúdo') que o estudioso não pode ignorar, mesmo quando se preocupa com a análise de elementos 
estruturais, comuns em vários ordenamentos”. In: DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico: Introdução a 
uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006. p. 38. 
3 “Assim como a prática jurídico-constitucional condiciona a sua reconstrução jurídico-dogmática e jurídico-
teórica, esta influencia aquela, sendo fundamental para o seu aprimoramento” considera Marcelo Neves. In: 
NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. 2.ed. São Paulo: Editora 
WMF Martins Fontes, 2014. p. 202. 
4 “O discurso científico impregnara o Direito. Seus operadores não desejavam o retorno puro e simples do 
jusnaturalismo, aos fundamentos vagos, abstratos ou metafísicos de uma razão subjetiva In: BARROSO, Luiz 
Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional”. Brasileiro. In: Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro. V. 225. P. 5-37, Jul. –Set., 2001.  
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deliberativo5.  

A decisão judicial é o resultado da aplicação do Direito. As decisões proferidas pelo 

Órgão de Cúpula do Poder Judiciário implicam em precedentes dentro do cenário jurídico 

brasileiro6 e, por sua vez, retornam ao Direito por servir como fontes jurídicas. Em vertente 

cíclica, o Direito forma a decisão judicial e esta implica na formação do Direito. 

O decisório depende da atuação técnico-psíquica do julgador. Ademais, a aplicação 

do Direito, que resulta na decisão judicial, compõe-se de diversos elementos, de fatores 

intrínsecos e extrínsecos ao julgamento, do ambiente jurídico que antecede o julgador, bem 

como dos recursos tecnológicos a serviço da aplicação do Direito. 

 

1. Os fatores que incidem na decisão judicial 

O julgador é quem forma a decisão judicial, e sua função judicante constrói, em 

corpo, da própria história do Poder Judiciário. O acesso à justiça e a busca dos indivíduos 

em efetivar sua tutela jurisdicional impulsionam o início do procedimento, formando a 

relação processual do qual o fim enseja no deslinde da lide: a decisão judicial.  

Para tanto, existem duas esferas distintas de análise do processo construtivo da 

decisão judicial: a primeira, de caráter antecedente, consiste no ambiente jurídico propiciado 

pela jurisdição constitucional; a segunda, de caráter ocorrente, consiste nos fatores 

intrínsecos e extrínsecos que formam a decisão judicial. 

Neste diapasão, a decisão judicial objetiva a resposta jurídica dada pelo julgador no 

múnus da função judicante, que se perfaz dentro do cenário jurídico que o antecede e o 

condiciona para o contexto atual, pautado nas prestações jurisdicionais que tal ambiente 

legitima enquanto tutelas, porquanto constitucionalizadas como direitos.  

 

2. O ambiente jurídico em que se aplica o Direito 

 
5 “O pós-positivismo não surge com o ímpeto de desconstrução, mas com uma desconstrução do 
conhecimento convencional. Ele inicia sua trajetória guardando deferência relativa ao ordenamento positivo, 
mas nele reintroduzindo as ideias de justiça e legitimidade”. In: BARROSO, Luiz Roberto. Fundamentos 
teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional Brasileiro. In: Revista de Direito Administrativo. Rio 
de Janeiro. V. 225. P. 5-37, Jul. –Set., 2001. p. 30 
6 “O precedente também ocupa um lugar importante em nossas práticas: as decisões passadas de tribunais 
contam como fontes de direito. Assim, toda concepção competente deve oferecer alguma resposta à questão 
de por que uma decisão judicial do passado deve, em si mesma, oferecer uma razão para um uso semelhante 
do poder de Estado por parte de outras autoridades no futuro”. In: DWORKIN, Ronald. O império do 
direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 123. 
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O ambiente jurídico vivenciado pela atualidade preexiste ao nascedouro da lide, isto 

é, antes do processo deliberativo se firmar o julgador se circunda dos postulados que 

envolvem a função judicante: envolve-se do modo de compreender o dever institucional 

exercido pelo Poder Judiciário; envolve-se do que compreende como legitimidade 

democrática. Dito contexto não é inexpressivo para formar a decisão judicial. A decisão 

judicial se amolda ao ordenamento jurídico e também se condiciona aos dogmas jurídicos do 

agente em função judicante.  

Nos últimos anos, o julgador exercita a função judicante inserido no cenário de 

ascensão institucional do Judiciário, isto no Brasil e em outras ordens jurídicas. Hoje a 

jurisdição constitucional é o ambiente que propicia a decisão judicial no Brasil. 

Destarte, o reconhecimento de força normativa à norma constitucional resvala no 

sentido de jurisdição constitucional, que é a interpretação e aplicação da Constituição por 

órgãos judiciais. Antes a Constituição consistia apenas na carta política, hoje a Constituição 

se apresenta no centro do ordenamento jurídico. A jurisdição constitucional se designa pelo 

poder exercido por juízes e tribunais na aplicação direta da Constituição, no desempenho do 

controle de constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público em geral e, ainda, na 

interpretação do ordenamento infraconstitucional conforme a Constituição7.  

Em explicação, o ambiente institucional desenhado advém para o julgador ao passo 

em que se promove as tutelas jurisdicionais decorrentes da Constituição, incumbindo-o de 

trazer a força constitucional aos sistemas jurídicos e a legitimidade democrática do seu múnus 

em traçar a efetividade de tais direitos.  

Por tal asserção, os elementos do ambiente que circunda a decisão judicial inferem o 

acesso às tutelas jurisdicionais constitucionais, com ensejo de judicializar as medidas para 

galgar consecução, sem transpassar os limites de competência política, mas o cunho político 

compreende ao aspecto criativo na atividade judicial8.  

Assim, a constitucionalização de direitos gera o aumento exponencial de três tipos 

 
7 In: BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil 
contemporâneo. In: RFD- Revista da Faculdade de Direito- UERJ, v. 2, n. 21, jan./jun. 2012. p. 4. 
8 “o papel atribuído ao Judiciário exige dos juízes uma nova postura, desafiando-os a exercer seus poderes 
criativos à luz dos valores extraídos da Constituic ̧ão. [...] Em síntese, esse novo e mais criativo juiz do qual se 
está a tratar, ou juiz dos novos tempos – que não nasce pronto e que, por isso mesmo, requer uma formação 
integral –, não é mais o juiz que apenas julga nem o juiz que só proclama a letra da lei, mas o juiz que administra, 
que gerencia, que se comunica, que busca inovações na tecnologia e, destacadamente, que é comprometido 
com a realidade”. In: JACOBSEN, Gilson; LAZZARI, João Batista. Formação de magistrados: por que 
almejar cidades e juízes mais criativos? In: Revista de Doutrina da 4ª Região. n. 74. v. 1. Porto Alegre: 
EMAGIS. Out. 2016. 
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de enfrentamentos mediante as decisões judiciais: um, casos carregados de moral; dois, casos 

em que se assenta a colisão entre preceitos constitucionais; e três, casos em que se verifica 

texto normativo com textura aberta, do qual desencadeia o viés interpretativo sobre seu 

sentido diante da ambiguidade da linguagem expressa em lei. Os que tais casos têm em 

comum é o fato de serem reconhecidos por algumas teorias jurídicas como casos difíceis 

(hard cases). O positivismo jurídico de Hart e Kelsen, por sua vez, assinala que a aplicação 

do direito em casos difíceis é uma exceção, que muitas vezes não achará resposta jurídica 

pelo uso da subsunção e, portanto, precisará de decisionismo do julgador9.  

 

3. Os fatores intrínsecos e extrínsecos à decisão judicial 

No que consiste em decidir, a formação de convicção faz parte da realidade de 

qualquer agente para tomar decisões diante dos fatos sociais cotidianos. Independente de sua 

preocupação com a facticidade ter ou não relevância ao Direito e, assim, adentrar ao mundo 

jurídico, faz parte da vida do indivíduo tomar decisões e fazer julgamentos.  

A autoridade que produz a decisão judicial, o faz no exercício da jurisdição, isto é, 

fora dos preceitos de simples cidadão que busca suas particularidades e dentro do dever de 

imparcialidade e cumprir com a justiça sem ter interesses em relação à causa, ou as partes a 

fim de garantir que seus anseios pessoais não adentrem à função judicante. 

Pela perspectiva de sondar como o julgador forma sua convicção diante da tutela 

jurisdicional, há que se entender como se desenvolve a descoberta da resposta jurídica ao 

cerne da lide e os fundamentos jurídicos explanados no teor decisório, que constroem a 

justificação. Notório é que o julgador precisa justificar a decisão judicial ao aplicar o Direito. 

Assim, a decisão judicial contém fatores intrínsecos e fatores extrínsecos na sua 

formação10.  Os fatores intrínsecos são elementares para a formação decisória, mas eles não 

são os únicos incidentes, formam-se pelo critério individual e colegiado. Já os fatores 

extrínsecos se interpõem ao processo de construção da decisão judicial, de maneira adjacente 

e com força influenciadora, ainda que não sejam elementares a formação da decisão judicial. 

 
9 “Todas essas hipóteses referidas acima – ambiguidade da linguagem, desacordo moral e colisões de normas– 
recaem em uma categoria geral que tem sido referida como casos difíceis (hard cases). Nos casos fáceis, a 
identificação do efeito jurídico decorrente da incidência da norma sobre os fatos relevantes envolve uma 
operação simples, de mera subsunção”.  In: BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia 
judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. In: Revista da Faculdade de Direito. Rio de Janeiro: UERJ, 
v. 2, n. 21, jan./jun. 2012. p. 23. 
10 GRANADO, Juliete Ruana Mafra; Interdisciplinaridade do Direito com enfoque na Moralidade Política 
como fundamento da Decisão Judicial: a opinião pública nas decisões de tema relevante do STF. Tese: 
Doutorado em Ciência Jurídica PPCJ/UNIVALI; Itajaí. 
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São estes critérios negativos que amoldam a convicção firmada pelo julgador, a influir que o 

processo decisório caminhe ao decisionismo.  

Na perspectiva do fator intrínseco da decisão judicial, o critério individual de cada 

julgador forma-se através de três pontos elementares: o primeiro ponto está na Teoria 

Jurídica de base que o julgador se posiciona; o segundo ponto está nos critérios de julgamento 

axiológicos em busca da justiça que o julgador aceita; e por sua vez, o terceiro ponto se 

relaciona ao problema fático-jurídico, consistindo nas etapas de construir a convicção 

decisória mediante a justificação (após a descoberta) dos fundamentos jurídicos.  

Sobre o primeiro ponto, analisa-se que o julgador aplicará o Direito pautado na teoria 

de decisão judicial que o fundamenta, porquanto um julgador juspositivista produz decisão 

judicial assim como o julgador pós-positivista, contudo a justificação e a interpretação o 

levará em caminhos distintos e, consequentemente, alcançará respostas jurídicas distintas. 

Segundo o tema, Eros Grau diz que a “interpretação é uma prudência, de sorte que a decisão 

jurídica correta a ser tomada em cada caso há de ser aquela que o juiz entende, em sua 

consciência, que deve (não que pode) tomar”11. 

Sobre o segundo ponto, o intérprete do Direito constrói padrões de julgamento para 

a prática deliberativa aferíveis por um critério de justiça. Os padrões de julgamento 

axiológicos para alcançar a justiça por equidade são de análises mais complexas, mas podem 

ser identificados pelas regras jurídicas, princípios jurídicos e políticas de promoção ao bem 

comum. Assim, o critério de julgamento para o julgador é a coerência dos princípios que 

integram ao Direito os valores de justiça, equidade e o devido processo legal adjetivo12. O 

juiz precisa considerar que o conjunto dos padrões de julgamento formam um ordenamento 

jurídico íntegro, sob a forma de uma teia inconsútil, deliberando de forma coerente as 

decisões anteriores e pela primazia imperativa da igualdade. O advento da cultura jurídica 

pós-positivista reflete a percepção de que a solução dos problemas jurídicos não está 

suficientemente na norma jurídica, então ela não pode servir como o único padrão de 

julgamento, ainda que continue a ser o padrão mais denso e vinculante. Já que a solução 

jurídica não está pronta na norma jurídica, o Direito precisa resgatar os padrões axiológicos 

como critério de julgamento, pois a decisão judicial abrange a busca da justiça, dos valores, 

 
11 GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes? (a interpretação/aplicação do direito e os 
princípios). 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 18. 
12 “O direito como integridade pede que os juízes admitam, na medida do possível, que o direito é estruturado 
por um conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a equidade e o devido processo legal adjetivo, e pede-
lhes que os apliquem nos novos casos que se lhes apresentem, de tal modo que a situação de cada pessoa seja 
justa e equitativa segundo as mesmas normas. Esse estilo de deliberação judicial respeita a ambição que a 
integridade assume, a ambição de ser uma comunidade de princípios”. In: DWORKIN, Ronald. O império do 
direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 291. 
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da legitimidade democrática, da realização do bem comum. Abrangendo a percepção 

consequencialista da decisão judicial13. 

Sobre o terceiro ponto, a decisão judicial se formula pela descoberta do direito 

aplicável ao caso em concreto. Nasce a resposta jurídica quando o julgador se convence a 

favor ou contra a demanda propositiva, descobrindo qual determinação tomar sobre o 

resultado decisório. Tal processo advém do escrutínio da mente em buscar pela solução e se 

exterioriza quando o julgador justifica seus fundamentos jurídicos na decisão, este são os 

contextos da descoberta e da justificação decisória.  

O juspositivismo não se ocupa do contexto de descoberta da decisão judicial, o 

direito despontará quando o julgador determinar a norma geral a ser aplicada ao caso em 

concreto, subsumindo o caso fático na moldura normativa e justificando os fundamentos 

jurídicos a partir deste processo silogístico. No final, o que interessa ao positivismo jurídico 

é a justificação exposta como razões decisórias feita mediante escolhas razoáveis a convencer 

da verdade. O contexto de descoberta tem sido ignorado para Ciência Jurídica devido ao 

subjetivismo que há no escrutínio da mente do julgador, importando apenas as razões que se 

expõe.  

Estudos da psicologia cognitiva apontam que dentro da mente humana, qualquer 

decisão é tomada por intuição dentro dos valores da moralidade privada14. Depois é que a 

mente humana perpassa por um trabalhoso processo deliberativo para argumentar 

contrapontos e amoldar a decisão além das particularidades intuitivas individuais15. A mente 

do julgador idôneo não foge da regra de falibilidade humana. Assim, o julgador que toma 

ciência da ‘sabotagem’ que o próprio processo mental pode gerar no julgamento, que retira 

de sobre si a crença de heroísmo infalível, e que institucionalmente recebe cursos de 

 
13 Nesse ambiente em que a solução dos problemas jurídicos não se encontra integralmente na norma jurídica, 
surge cultura jurídica pós-positivista. Se a solução não está toda na norma, é preciso procurá-la em outro lugar. 
E, assim, supera-se a separação profunda que o positivismo jurídico havia imposto entre o Direito e a Moral, 
entre o Direito e outros domínios do conhecimento. Para construir a solução que não está pronta na norma, o 
Direito precisa se aproximar da filosofia moral — em busca da justiça e de outros valores —, da filosofia política 
— em busca de legitimidade democrática e da realização de fins públicos que promovam o bem comum e, de 
certa forma, também das ciências sociais aplicadas, como a economia e a psicologia. BARROSO, Luís Roberto. 
A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. In: Revista Brasileira de Políticas 
Públicas, Brasília, v. 5, Número Especial, 2015 p. 23-50 
14 Matthew L. Stanley, Ashley M. Dougherty, Brenda W. Yang, Paul Henne, and Felipe De Brigard. Reasons 
Probably Won’t Change Your Mind: The Role of Reasons in Revising Moral Decisions. In: Journal of 
Experimental Psychology: General. Advance online publication. Online First Publication, September 18, 
2017. View: http://dx.doi.org/10.1037/xge0000368. 
15 “Uma vez tomada a decisão, o juiz sabe que não pode justificá-la para seus pares ou para a comunidade 
armando que um flash intuitivo e inconsciente o levou a tomar a decisão a favor ou contra às partes. A 
Constituição brasileira exige que o juiz apresente fundamentação construída a partir de materiais jurídicos 
existentes).” In: STRUCHINER, Noel; BRANDO, Marcelo Santini. CAPÍTULO VII Como os juízes decidem 
os casos difíceis do direito? In: STRUCHINER, Noel; TAVARES, Rodrigo de Souza [Org.]. Novas Fronteiras 
da Teoria do Direito: da filosofia moral à psicologia experimental. Rio de Janeiro: Puc Rio. p. 200. 
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aperfeiçoamento e estrutura institucional para lidar com tais pressupostos inerentes a mente, 

conseguirá raciocinar e produzir resultados com pretensão corretiva de responder ao múnus 

da função judicante que o legitima a descobrir a decisão judicial com alteridade, ética e 

integridade decisória. O modelo sócio-intuicionista de descoberta da decisão judicial e a 

postura cognitiva que transpassa todas as etapas do raciocínio só é hábil a se produzir quando 

se torna consciente ao indivíduo, quando este entende como funciona sua mente16. 

Os fatores extrínsecos, por sua vez, não são juridicamente aceitáveis para figurar no 

contexto da justificação da decisão judicial. Eles são as percepções externas ao Direito 

apreendidas pelo julgador, consciente ou inconscientemente, que funcionam como 

considerações a produzir ingerência na prática deliberativa de forma decisiva ou de maneira 

a inclinar determinado critério avaliativo na tomada de decisão judicial. A ideologia, os 

valores morais/pessoais do juiz, e as particularidades da sua história de vida, como: sexo, 

religião, crença, cor, estado civil, traumas, estrutura familiar, naturalidade, formação 

educacional.  

Quanto maior a margem de discricionariedade que a teoria de decisão judicial abrir 

ao julgador para deliberar, maior é a influência de fatores extrínsecos no contexto da 

descoberta, ainda que não apareçam como razões de julgamento. A discricionariedade 

judicial é uma realidade do processo de construção decisória, mais os limites que a restringem 

são os recortes que permitem maior previsibilidade das decisões judiciais, segurança jurídica 

e a integridade do julgamento com o Direito. O julgador precisa seguir os fatores intrínsecos 

como critério de julgamento construir decisão judiciais mais previsíveis e fugir do 

decisionismo. 

Neste contexto, as ingerências da Inteligência Artificial na decisão judicial figuram 

como fator extrínseco? Será que a Inteligência Artificial é um recurso ao encontro ou de 

encontro a aplicação do Direito? 

 

4. A tecnologia e a decisão judicial multidimensional 

Nos últimos tempos houve o aumento exponencial do mercado de Inteligência 

Artificial-IA, o principal foco da investigação e do desenvolvimento da IA é o raciocínio, a 

aquisição de conhecimentos, o planejamento, a comunicação e a percepção visual, auditiva e 

sensorial, permitindo-se desenvolver variadas aplicações, como: assistentes virtuais, veículos 

autônomos, agregação automática de notícias, reconhecimento de voz, programas de 

 
16 HORTA, Ricardo de Lins e; COSTA, Alexandre Araújo. Das Teorias da Interpretação à Teoria da 
Decisão: por uma perspectiva realista acerca das influências e constrangimentos sobre a atividade judicial. p. 
271. In: R. Opin. Jur., Fortaleza, ano 15, n. 20, p.271-297, jan./jun. 2017. 
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tradução, programas de conversão de texto em discurso, transações financeiras 

automatizadas, detecção eletrônica no domínio da investigação judicial (e-discovery), etc.  

Hoje “a dimensão do mercado da IA eleva-se a cerca de 664 milhões de dólares e deverá 

atingir os 38,8 mil milhões de dólares até 2025”17.  

A tecnologia revolucionou a informação a ponto que as notícias passaram a ser divulgadas 

em tempo real, os comportamentos típicos de cada Nação, que formavam as diferenças culturais de 

cada povo passaram a ser importados dos países desenvolvidos aos subdesenvolvidos., anuncia Carla 

Faralli18. 

Os avanços tecnológicos também possibilitaram se desenvolver a Inteligência Artificial no 

Direito. Este campo interdisciplinar de estudo analisa os reflexos que a computação cognitiva 

impactará nas relações sociais que resultam em fatos jurídicos e na dinâmica profissional de 

operadores jurídicos19. 

A aplicação do Direito se constrói diante das particularidades do caso em concreto, 

articulando conhecimentos de conteúdos interdisciplinares ao Direito. Pela visão da decisão 

judicial multidimensional, outros padrões de julgamento além do texto normativo são 

essenciais para que o julgador descubra a melhor resposta jurídica ao caso em concreto20 .  

Ora, os estudos interdisciplinares ajudam a solucionar as limitações que há no saber 

profissional. Isto porque o treinamento e a experiência em Direito dão aos juristas um 

conjunto de ferramentas essencialmente casuísticas e a percepção das doutrinas jurídicas, 

mas não as ferramentas de que necessitam para compreender as consequências sociais do 

Direito21, bem como a celeridade que os mecanismos tecnológicos podem favorecer na 

construção da decisão judicial. Isto sem inibir o controle do julgador (human- in- command)22. 

 
17 CESE, Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre Inteligência artificial - Impacto no mercado 
único (digital), na produção, no consumo, no emprego e na sociedade. Bruxelas: Jornal oficial da União 
Europeia. 2017. 
18 “Nos últimos quarenta anos a sociedade passou por transformações profundas e muito rápidas: a informática 
entrou na vida de todos em vários níveis, provocando uma espécie de revolução que alguns comparam a 
produzida pela introdução da imprensa”. In: FARALLI, Carla. A filosofia contemporânea do direito: temas 
e desafios. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2006. p 67. 
19 Em constante e abrupta velocidade é o crescimento das aplicações de tecnologia de IA e seus marcos 
algoritmos. A incontestável e crescente importância da IA nos últimos anos é consequência das instigantes 
conquistas científicas e suas possibilidades de aplicação, algumas delas com grande sucesso comercial. Ocorrem 
o desenvolvimento de tecnologias para robôs; para exploração interplanetária; prática de reconhecimento de 
fala; tradução automática; veículos autônomos; robótica de uso doméstico, entre ínumeros outros recursos. In: 
NORVIG, Peter; RUSSELL, Stuart. Inteligência Artificial. 3. Ed. São Paulo: Elsevier, 2013. p. 5-15 
20 A “[...] economia, história, psicologia, epistemologia e empirismo quantitativo – guardem pouca relação umas 
com as outras. Veremos, contudo, que elas se sobrepõem e se misturam”, assim possibilitam compreender a 
possibilidade da teoria do direito como campo unificado da ciência social” In: POSNER, Richard Allen. 
Fronteiras da teoria do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. XXVII. 
21POSNER, Richard Allen. Para além do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 95-96. 
22 tem havido progressos significativos no domínio da Inteligência Artificial estrita, em particular devido ao 
crescimento da capacidade de processamento informático (computer processing power), à disponibilidade de grandes 
volumes de dados e ao desenvolvimento da aprendizagem automática (machine learning). A aprendizagem 
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Considerações finais  

Na era da inteligência artificial, a informação pode ser instrumento de consecução de 

um forte objetivo da decisão judicial, dar ao julgador mais recursos para buscar a resposta 

jurídica sem recair nos fatores extrínsecos, concedendo celeridade para decidir demandas 

sem forte conteúdo material e concedendo mais tempo para o julgador se dedicar ao 

raciocínio imparcial nas demandas carregadas de valor moral.  

Outrossim, a ação comunicativa mediante a informação replicada tecnologicamente 

que aproxima o julgador da sociedade e por instrumentos sérios de avaliação, pode fazer o 

julgador compreender os caminhos da função judicante. 

Frente ao fenômeno crescente da Inteligência Artificial como recurso ao processo 

julgatório, o julgador otimiza sua função judicante sem prejudicar o processo de aplicação ao 

Direito dentro da Teoria Jurídica. O primeiro ponto positivo, de caráter operacional, é a 

celeridade que os mecanismos tecnológicos favorecem a construção da decisão judicial, sem 

inibir o controle do julgador (human-in-command). O segundo ponto positivo, de caráter 

deliberativo, é que o julgador terá mais recursos para buscar a resposta jurídica sem recair 

nos fatores extrínsecos. 
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Cidades Inteligentes x Cidades Tecnológicas 

Smart cities x Technological cities 
 

DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA1 
 

Sumário: 1. Desenvolvimento Histórico; 2. Cidades Inteligentes: elementos e características, 
3. Cidades inteligentes x cidades tecnológicas; Considerações Finais. 
 
Resumo: O presente trabalho tem, como objetivo, trazer algumas reflexões iniciais sobre a 
formação das cidades, apontando, brevemente, sobre a formação das cidades, na história, 
passando-se a discorrer acerca da conceituação de cidades inteligentes e sua diferenciação com 
as cidades tecnológicas. Analisa, brevemente, os desafios das cidades inteligentes, 
demonstrando-se, a importância da cidade inteligente para concretização do bem estar das 
pessoas, descrevendo de que forma o protagonismo das cidades inteligentes aponta para o 
desenvolvimento de suas funções sociais e garantia do bem estar de seus habitantes. Pretende 
destacar que o mais importante na utilização de todas os segmentos ou dimensões é a garantia 
de que os habitantes e todos aqueles que utilizam daquela cidade sejam os verdadeiros 
beneficiários, transformando seus interesses e anseios como metas principais a serem 
perseguidas. O primordial na utilização dos segmentos ou dimensões (das cidades inteligentes) 
é a garantia de que os habitantes e todos aqueles que utilizam daquela cidade sejam os 
verdadeiros beneficiários, transformando seus interesses e anseios como metas principais a 
serem perseguidas, devendo, as cidades, planejar para este fim. Pretende, ainda, este trabalho, 
demonstrar a diferença entre cidades inteligentes e cidades tecnológicas, apontando que a 
cidade inteligente pode englobar a cidade tecnológica, mas não o contrário. 

Palavras-chave: Cidades inteligentes; Cidades tecnológicas; bem estar das pessoas. 

 

Abstract: The present work aims to bring some initial reflections on the formation of cities, 
briefly pointing out about the formation of cities in history, and discussing the 
conceptualization of intelligent cities and their differentiation with technological cities. It 
analyzes, briefly, the challenges of smart cities, demonstrating the importance of the 
intelligent city to realize the well-being of people, describing how the protagonism of smart 
cities points to the development of their social functions and guarantee of the well-being of 
their inhabitants. It intends to highlight that the most important in the use of all segments or 
dimensions is the guarantee that the inhabitants and all those who use that city are the real 

 
1 Doutora em Direito do Estado, Subárea Direito Urbanístico, pela PUC/SP. Mestre em Direito, área de 
Empreendimentos Econômicos, Desenvolvimento e Mudança Social, pela UNIMAR - Universidade de 
Marília-SP. Pós Graduada em Direito Processual Civil, pela UNIC - Universidade de Cuiabá. Graduada em 
Direito, pela UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso. Conselheira Estadual da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Mato Grosso. Membro da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal 
da OAB, desde 2010. Conselheira da ESA - Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Mato Grosso. Membro da Academia Matogrossense de Direito. Secretária da Comissão de Gestão 
Estratégica e Liderança na Advocacia – ABA/MT. Professora Universitária. Advogada. Endereço eletrônico: 
dinara@terra.com.br  
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beneficiaries, transforming their interests and longings as main goals to be pursued. The 
primary in the use of segments or dimensions (of smart cities) is the guarantee that the 
inhabitants and all those who use that city are the real beneficiaries, transforming their 
interests and longings as main goals to be pursued, and the cities should plan for this purpose. 
It also intends to demonstrate the difference between smart cities and technological cities, 
pointing out that the smart city can encompass the technological city, but not the other way 
around. 

Keywords: Smart cities; Technological cities; people's well-being. 

 

1. Desenvolvimento histórico 

As cidades, bem como a sua própria conceituação, sofreram modificações ao longo 

da história, sendo que, atualmente, as cidades e, o próprio urbanismo visam o bem-estar das 

pessoas, tendo tal fator como elemento principal. José Afonso da Silva aponta justamente 

nesse sentido: 

Concebeu-se o ‘urbanismo’, inicialmente, como arte de embelezar a cidade. Esse 
conceito, porém, evoluiu no sentido social, tanto quanto evoluíra o conceito de 
‘cidade’, que tende a expandir-se além do perímetro urbano. Assim, concebido, o 
‘urbanismo é uma ciência, uma técnica e uma arte ao mesmo tempo, cujo objetivo 
é a organização do espaço urbano, visando ao bem-estar coletivo – através de 
uma legislação, de um planejamento e da execução de obras públicas que 
permitam o desempenho harmônico e progressivo das funções urbanas 
elementares: habitação, trabalho, recreação do corpo e do espírito, circulação no espaço 
urbano.2 (grifo do autor) 

 

Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida3, ao prefaciar a obra de Vicente de Abreu 

Amadei, intitulada “Urbanismo Realista” destaca que se faz necessário, para atingir o objetivo 

de se ter um mundo apropriado para as pessoas, primeiro se deve ter uma cidade apropriada 

para as pessoas, de modo que as cidades sejam mais humanas, seguras, saudáveis e 

sustentáveis, apontando, ainda, que: 

Cada cidade precisa de um eficiente processo social, em todos os níveis, para 
resolver seus conflitos. Esse processo precisa ser holístico, integrativo e 
participativo porque a cidade é o foco dos fenômenos sociais em todos os níveis 
e – sobretudo – porque a cidade não é apenas o que nela está construído. Uma 
cidade são as pessoas – e o habitat das pessoas. As cidades, portanto, devem ser 
uma fonte de visões positivas das pessoas – onde todos tenham segurança, saúde 
e desenvolvimento sustentável; serviços básicos e culturais; direitos democráticos 
e deveres; possibilidades de escolha livre de emprego; participação nas decisões 
públicas. Nenhuma reconstrução de uma infraestrutura decadente será suficiente 

 
2 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico brasileiro. 6 ed., rev., atual., São Paulo: Malheiros Editores, p. 
30. 
3 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Préfácio, in MADEI, Vicente de Abreu. Urbanismo Realista: A lei e 
a cidade – Princípios de Direito Urbanísticos, Instrumentos da política urbana e questões controvertidas, Campinas: 
Millennium, 2006, p. XI. 
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para assegurar que as cidades sejam seguras, saudáveis e habitáveis até que as 
idéias (sic), alma e espírito daqueles que nela residem floresçam. 

 

Como dito acima, a construção da ideia de cidade, bem como sua própria formação, 

mudou-se ao longo dos anos, assim como mudou a própria sociedade, o que possibilitou 

chegar-se à conceituação atual, bem como a noção de que as cidades devem servir à sua 

população e não o contrário. Para Lewis Mumford4, para que se possa projetar da melhor 

forma possível a vida urbana, torna-se imperioso compreender “a natureza histórica da 

cidade e, distinguir, entre suas funções originais, aqueles que dela emergiram e aqueles que 

podem ser ainda invocadas.”  E, referido autor, aponta como origem das cidades os 

cemitérios e templos (sendo que foram os mortos que primeiro tiveram uma morada 

permanente, tendo, sido, portanto, as cidades dos mortos precursoras das cidades dos vivos). 

Não se pode, também, deixar de considerar que algumas necessidades práticas 

conduziam o agrupamento5 de grupos de família e tribos em locais, ou habitats comuns, em 

formações de pequenas aldeias, em função da própria sobrevivência.  Além disso, um dos 

motivos que determinaram a junção das pessoas a determinados lugares foi a necessidade de 

um ponto de encontro para realização de cerimônias, normalmente com caráter religioso. 

E, o nascimento da cidade se deu, justamente, da união das tribos, fato que somente 

pode ocorrer quando houve a possibilidade de junção com a manutenção da crença de cada 

tribo, que compunha referida ligação. E, isso é plenamente comprovado pelo fato de que o, 

[...] modo de formação das cidades antigas é-nos atestado pelos costumes que 
duraram por longo tempo. Se observarmos o exército da cidade dos primeiros 
tempos, vemo-lo distribuído em tribos, cúrias e em família ‘de tal modo, diz um 
antigo, que o guerreiro tinha por vizinho, no combate, aquele que, em tempo de 
paz, faz a libação e o sacrifício no mesmo altar.’ Se observarmos as assembléias 
do povo nos primeiros séculos de Roma, as encontraremos a votar por cúrias e 
por gentes.[...] Assim, a cidade não é um agregado de indivíduos, mas uma 
confederação de vários grupos previamente constituídos e que ela deixa subsistir.6  
(grifo do autor) 

 

 
4 MUMFORD, Lewis. A Cidade na História: Suas origens, suas transformações, suas perspectivas, Trad., Neil 
R. da Silva, 1º volume, Belo Horizonte: Itatiaia Limitada,1965, p. 11-16. 

5 MUMFORD, Lewis. A Cidade na História: Suas origens, suas transformações, suas perpectivas, Trad., Neil R. da Silva, 
1º volume,Belo Horizonte: Itatiaia Limitada,1965, p. 19. 

6 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga (texto integral), trad. Jean Melville, 2. ed., 3. Reimpressão, São 
Paulo: Martin Claret, 2007, p. 139/140. 
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Já, quanto a formação das cidades gregas se deve, em grande aspecto, às suas 

condições geográficas, pois sua fragmentação física (o território se constitui de depressões 

cercadas de montanhas, com acesso limitado, já que este só é possível pelo mar) implica em 

uma fragmentação política, estabelecendo-se pequenas sociedades, distantes e independentes 

uma da outra. Para Gustave Glotz isso, todavia, não pode significar que “a criação da cidade 

se tenha devido unicamente a uma fatalidade inevitável, a todo-poderosa influência da terra 

sobre o homem.” Aponta, ainda, que mesmo em regiões menos caóticas (no tocante as 

aspecto geográfico), como na Ásia Menor e na Itália, os gregos ainda assim reproduziram 

nelas o mesmo contorno que haviam elaborado para as regiões mais acidentadas. 7 E, para 

os gregos,  

A cidade (polis) é antes de tudo uma comunidade de cidadãos, uma associação de 
caráter moral, político e religioso. A idéia de cidade surge numa sociedade rural, 
com habitações dispersas, e as associações políticas que então se formam 
(synoecismes) são independentes de qualquer idéia urbana. Na prática, a cidade logo 
comporta um estabelecimento urbano, mas engloba igualmente os campos, com 
seus burgos onde os habitantes são também cidadãos, membros da polis, da 
mesma forma que os citadinos. [...] Se fundar uma cidade é antes de tudo para 
os gregos um ato político, o elemento religioso por sua vez não está ausente.8 
(grifo do autor). 

 

Aliás, as cidades antigas, inclusive as próprias metrópoles gregas, são cidades rurais, 

dependentes, quase que, exclusivamente, da lavoura, sendo que, nesse período, “ainda não 

existe uma civilização nem um modelo de pensamento cotidiano que tudo iguale e tolha 

impiedosamente qualquer peculiaridade e originalidade.”9 

Aristóteles, na obra “A Política”, já no primeiro livro, discorre acerca da definição e 

estrutura da cidade, destacando, desde o início que o formato mais elevado de comunidade 

é a cidade, apontando que a Cidade é composta por aldeias e, estas são formadas por famílias, 

sendo que a cidade tem por finalidade precípua atender o bem comum: 

Toda Cidade é um tipo de associação, e toda associação é estabelecida tendo em vista 
algum bem (pois os homens sempre agem visando a algo que consideram ser um bem); 
por conseguinte, a sociedade política [pólis], a mais alta dentre todas as associações, a que 
abarca todas as outras, tem em vista a maior vantagem possível, o bem mais alto entre 
todos. [...] 

 
7 GLOTZ, Gustave. A Cidade Grega, trad. Henrique de Araújo Mesquita e Roberto Cortes de Lacerda, São 
Paulo/Rio de Janeiro: Difel Difusão Editorial, 1980, p.2. 
8 HAROUEL, Jean-Louis. História do Urbanismo, trad. Ivone Salgado, Campinas: Papirus, 2. ed. 1998, p. 
11/12. 
9 JAEGER, Werner. Paidéia: A formação do homem grego, trad. Artur M. Parreira; Adaptação do texto para a versão 
brasileira: Mônica Stahel M. da Silva; rev. do texto grego: Gilson César Cardoso de Souza; São Paulo: Matins 
Fontes, 1986, p. 61.  
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É dessas duas associações, entre o homem e a mulher, e o senhor e o escravo, que se 
forma inicialmente a família [...] A família é, pois, a associação estabelecida pela natureza 
para atender às necessidades do dia-a-dia do homem [...] 

A sociedade que se forma em seguida, formada por várias famílias, constituídas não só 
para apenas atender às necessidades cotidianas, mas tendo em vista uma utilidade comum, 
é a aldeia [...]  

E quando várias aldeias se unem em uma única e completa comunidade, a qual possui 
todos os meios para bastar-se a si mesma surge a Cidade (pólis), formada originalmente 
para atender às necessidades da vida e, na seqüência, para o fim de buscar viver bem. 
(grifo do autor).10 

 

Mendo Castro Henriques, na Introdução da Edição bilíngüe da “Política” 

(apresentado também como Introdução na Coleção “A obra-prima de cada autor”, volume: 

Política, de Aristóteles), faz uma apresentação da obra, enfatizando algumas questões, entre 

as quais se destaca aquelas atinentes à formação das cidades. Pontua que, na já mencionada 

obra, se verifica que cada cidade pode ser considerada uma comunidade política, constituída 

em decorrência de um bem maior, já que acaba abrangendo outras comunidades menores. 

E, a cidade, por fim, é decorrência da agregação de várias aldeias e:  

[...] é uma comunidade superior que constitui o fim por natureza (phusis télos estin) 
para o qual tendem as anteriores associações; caracteriza-se pela auto-suficiência 
(autarques) e por promover uma vida boa (eu zen); possuí um poder político (e já 
não paternal) cuja natureza visa a libertar o indivíduo dos modos deficientes e 
incompletos de associação, abaixo ou acima do nível de plena realização da 
pólis.11 (grifo do autor). 

 

Aponta, ainda, que, para Aristóteles, a formação das cidades deu-se em decorrência 

da necessidade do homem, visando sua melhoria; sua necessidade de viver bem e, melhor.12 

Assim, tem-se que a cidade como um composto de pessoas, cuja finalidade precípua 

é a melhoria das condições de vida e existência dessas mesmas pessoas que a formam. 

Gustave Glotz faz uma crítica à leitura formulada por Fustel de Coulanges, destacando a 

necessidade de cautela diante dos fatos apresentados por este último (na obra “A Cidade 

Antiga”13), sem, contudo, deixar de apontar a contribuição do autor à construção do conceito 

de cidade, bem como de sua própria historicidade, em face da forma precisa e minuciosa 

 
10 ARISTÓTELES. Política, Texto integral, trad. Pedro Constantin Tolens, São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 
53-56. 
11 HENRIQUES, Mendo Castro, Introdução, in ARISTÓTELES. Política, Texto integral, trad. Pedro 
Constantin Tolens, São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 15 (Fonte: Política, Edição Bilíngüe, Lisboa: Vega, 1998, 
p. 17-38). 
12 HENRIQUES, Mendo Castro, Introdução, in ARISTÓTELES. Política, Texto integral, trad. Pedro 
Constantin Tolens, São Paulo: Martin Claret, 2006, p. 15 (Fonte: Política, Edição Bilíngüe, Lisboa: Vega, 1998, 
p. 17-38). 
13 Obra anteriormente citada neste trabalho. 
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com que os detalhes foram tratados.14 Todavia, chega à conclusão de que “embora 

conservasse a instituição familiar, a cidade grega só pôde (sic) crescer a expensas dessa 

instituição.”, recorrendo, sempre, às energias individuais, de cada ser que compunha 

determinada família, frátia ou aldeia. Assim, se verifica não apenas duas forças em confronto 

– família e cidade-, mas, sim, três, sendo elas a família, a cidade e o indivíduo, cada qual tendo 

a sua culminância, assim destacados durante a história Grega: 

[...] no primeiro, a cidade compõe-se de famílias que ciosamente protegem o seu 
direito primitivo e submetem todos os seus membros ao interesse da 
coletividade; 

no segundo, a cidade põe sob sua dependência as famílias, chamando em seu 
auxílio os indivíduos libertos; 

no terceiro, os excessos o individualismo arruinaram a cidade, a tal ponto que se 
torna necessária a constituição de Estados mais extensos.15 

 

Não se pode conceber tracejar o caminho trilhado para desenvolvimento sem 

lembrar que a história segue caminhos diversos e, nem sempre referidos trajetos são 

tranquilos, sendo, normalmente, repletos de lutas, sangues e lágrimas. E, com a formação das 

cidades não foi diferente, já que muitas vezes as mesmas foram formadas em decorrência da 

necessidade premente de agrupamento de determinados indivíduos.  

A pólis16 teria surgido por volta do século VIII a.C., nas comunidades gregas da Ásia 

Menor, se espalhando, posteriormente por todo o mundo Grego, em decorrência dos fatores 

anteriormente apresentados. Assim, os habitantes das pequenas comunidades, diante da 

necessidade de localização de melhores lugares para habitar (e desenvolver) e, para evitar a 

perspectiva de novos ataques (os quais eram esperados), se agruparam, por intermédio de 

um processo conhecido como sinecismo17. Desse modo, as pequenas localidades identificam-

se com um centro comum, dentro os quais se encontram as cidades de Atenas e, Esparta, 

principais cidades Estado à época. Passa, portanto, a cidade, a constituir a principal ocupação, 

 
14 “À medida que vai passando da família à frátia, à tribo e à cidade, o historiador, por muito que se policie, não 
deixa de transportar para grupos cada vez mais numerosos as crenças e os costumes que observara no grupo 
primitivo: essas crenças e costumes permanecem idênticos num domínio mais extenso.” GLOTZ, Gustave. A 
Cidade Grega, trad. Henrique de Araújo Mesquita e Roberto Cortes de Lacerda, São Paulo/Rio de Janeiro: Difel 
Difusão Editorial, 1980, p.3-4. 
15 GLOTZ, Gustave. A Cidade Grega, trad. Henrique de Araújo Mesquita e Roberto Cortes de Lacerda, São 
Paulo/Rio de Janeiro: Difel Difusão Editorial, 1980, p. 4. 
JAEGER, Werner. Paidéia: A formação do homem grego, trad. Artur M. Parreira; Adaptação do texto para a versão 
brasileira: Mônica Stahel M. da Silva; rev. do texto grego: Gilson César Cardoso de Souza; São Paulo: Matins 
Fontes, 1986, p. 73. 
17“Sinecismo (do grego synoikismós), coabitação. Fusão, por motivos defensivos, de pequenas comunidades 
numa maior que totalmente as substitui; processo que na Grécia antiga levou à formação da pólis.”  
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em face da permanente ameaça à sua liberdade, sendo que “o sacrifício do indivíduo à cidade 

é a regra.”.18 De modo geral, a pólis reunia um agrupamento humano que habitava um 

território não muito extenso, compreendendo uma área urbana e outra rural.  

As cidades eram formadas levando-se em consideração questões geográficas, 

alimentação, proteção, conservação dos mortos, culto aos deuses, entre outros, mas não se 

tomava em conta outras necessidades de seus habitantes. 

 

2. Cidades inteligentes: elementos e características 

Concebe-se o termo cidades inteligentes levando-se em conta, muitas vezes, a 

associação imediata com questões tecnológicas. Assim, quando se fala em cidades 

inteligentes, muitos pensam tratar-se de cidades digitais. Todavia, as cidades inteligentes não 

podem se resumir à tecnologia, não obstante a necessidade desta. Na verdade, o termo é mais 

abrangente, já que as cidades inteligentes devem abranger outros pontos. E é justamente isso 

que a ISO das cidades inteligentes propõe: 
A ISO das cidades inteligentes propõe a análise dos indicadores em 19 verticais 

ou áreas relacionadas ao desenvolvimento urbano. São elas: economia, educação, 

energia, meio ambiente, finanças, governança, saúde, habitação, condições sociais, 

recreação, segurança, resíduos sólidos, esporte e cultura, telecomunicações, 

transporte, agricultura urbana, planejamento urbano, esgotos e água.19 
  

Cada vez mais, as cidades vêm crescendo nas zonas urbanas e, esse crescimento 

sempre ocorreu de modo desordenado. Apenas por volta da década de 1990 que a 

preocupação com a formação das cidades e o bem estar de seus cidadãos se verifica de modo 

mais efetivo (claro que podemos citar a construção de Brasília, bem como outras cidades, 

que tiveram preocupações, como o próprio planejamento e localização de locais para moradia 

e comércio). 

Importante considerar que para que uma cidade seja considerada inteligente ela 

precisa ter alguns requisitos, sendo estes: 
[...] alguns atributos comumente observados nas cidades inteligentes, a saber: 1. 
Utilização da tecnologia da informação e comunicação (serviços disponíveis na 
Internet, smartphones, redes de telecomunicações etc.) para melhorar a eficiência 
político-econômica e possibilitar o desenvolvimento social, cultural e urbano; 2. 
Ênfase no desenvolvimento urbano orientado aos negócios, ou seja, 
favorecimento de espaços urbanos neoliberais que fomentem a atração de novos 

 
18 HUGON, Paul. História das Doutrinas Econômicas, 14. ed., São Paulo: Atlas, 1995, p. 31. 
19 CASTRO, Renato de. Sim, é possível: por onde começar um projeto de cidade inteligente agora? Disponível 
em: <Por onde começar um projeto de cidade inteligente durante a pandemia (uol.com.br)> Acesso em: 
20.02.2021. 

https://www.uol.com.br/tilt/colunas/renato-de-castro/2021/01/26/por-onde-comecar-meu-projeto-de-cidade-inteligente.htm
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negócios; 3. Disponibilização de serviços públicos que se beneficiam do uso da 
TIC e inclusão social dos cidadãos para que todos tenham acesso aos mesmos; 4. 
Enfoque no setor de alta tecnologia e nas empresas criativas para estimular o 
crescimento urbano de longo prazo. Segundo os autores, a presença de uma força 
de trabalho criativa e competente nas economias globalizadas e intensivas no uso 
de conhecimentos, pode ser um dos fatores determinantes para o sucesso das 
cidades; 5. Atenção ao papel do capital social e relacional no desenvolvimento 
urbano, pois as pessoas precisam ser capazes de utilizar a tecnologia e se beneficiar 
dela; 6. Promoção da sustentabilidade social e ambiental, assegurando que a 
exploração dos recursos ocorra de forma segura e que permita a renovação da 
herança natural.20 

Assim, pode-se definir uma cidade inteligente como sendo: 

[...] uma área política e geograficamente bem definida, que utiliza recursos e 
inovações tecnológicas (redes de telecomunicações, sensores2 , dispositivos 
móveis3 , big data4 , ferramentas da área logística5 e das diversas engenharias6 , 
entre outras) de forma integrada e sinérgica aos serviços públicos providos aos 
cidadãos, aprimorando sua eficiência, eficácia e competitividade com a finalidade 
de melhorar a qualidade de vida da população em geral, fomentando inclusão 
social, colaboração e participação em todas as atividades desenvolvidas. Para 
tanto, possui um planejamento com objetivos e metas específicas, mensuráveis, 
atingíveis, relevantes e com prazos definidos, controladas e avaliadas por um 
processo rígido de governança.21 

 

3. Cidades inteligentes x cidades tecnológicas  

Veja-se que o conceito de cidade inteligente engloba diversos elementos, não apenas 

as questões tecnológicas, já que a tecnologia auxilia na construção de uma cidade inteligente, 

não sendo, todavia, o seu único meio de transformação. 

Rosangela Lunardelli Cavallassi considera o direito à cidade com expressão do 

Direito Constitucional à dignidade da pessoa humana22, o qual é o ponto central, de um 

sistema formado por uma gama de direitos, nos quais se encontram o direito à moradia (no 

qual se encontra inserido a necessidade de regularização fundiária), direito ao trabalho, à 

saúde e aos serviços públicos (sendo que destes resultam, para a autora, o direito ao 

saneamento), direito, ainda, ao lazer, ao transporte, à segurança, à preservação do patrimônio 

histórico, cultural e paisagístico, ao meio ambiente (tanto o natural, quanto o construído, de 

 
20SILVA, André Koide da. Cidades Inteligentes e sua relação com a mobilidade urbana. Disponível em: <Artigo - Mobilidade Inteligente.pdf>. Acesso em: 21.02.2021. 
21 SILVA, André Koide da. Cidades Inteligentes e sua relação com a mobilidade urbana. Disponível em: <Artigo - Mobilidade Inteligente.pdf>. Acesso em: 21.02.2021. 
22 A referida autora, em nota de rodapé, destaca que citado conceito, que entende o direito à cidade como 
expressão do direito à dignidade da pessoa humana, sendo este fruto da construção do projeto integrado de 
pesquisa de Direito, a partir do conhecido conceito do texto da Carta Mundial pelo Direito à Cidade, aprovada no 
III Fórum Social Mundial em 2005. (CAVALLASSI, Rosângela Lunardelli. O Estatuto Epistemológico de Direito 
Urbanístico Brasileiro: Possibilidades e obstáculos na tutela dos direitos à cidade, in  COUTINHO, Ronaldo; 
BONIZZATO, Luigi. Direito da Cidade: Novas concepções sobre as relações jurídicas no espaço social urbano, 2. ed., rev., 
ampl. e atual., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, p. 50).  

file:///C:/Users/dinar/Downloads/Artigo%20-%20Mobilidade%20Inteligente.pdf
file:///C:/Users/dinar/Downloads/Artigo%20-%20Mobilidade%20Inteligente.pdf
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modo equilibrado), trazendo a necessidade implícita, da garantia de direito a cidades 

sustentáveis. 

As cidades inteligentes usam a tecnologia de modo estratégico, visando melhorar a 

estrutura, otimizar a mobilidade urbana, criando soluções sustentáveis, com a finalidade de 

melhorar a condição de vida de seus habitantes, bem como de todos de dela utilizam. Além 

disso, utiliza de todos os elementos à sua disposição para atingir tal objetivo (e não apenas 

nas soluções tecnológicas), como capital humano, meio ambiente, governança, planejamento 

urbano, entre outros, sendo, portanto, mais abrangente que as cidades tecnológicas. 

 

Considerações Finais 

É possível, portanto, concluir, que nesta era, não apenas da informática, mas também 

da informação e, dos serviços, a prosperidade urbana está diretamente articulada à 

importância da população23, bem como, ao seu bem estar, motivo pelo qual  se deve dar 

destaque à necessidade imperiosa de efetivação da função social da cidade, devendo cada 

instrumento urbanístico buscar ter como finalidade a concretização da função social, que irá 

propiciar a dignidade urbana, permitindo que se tenha a dignidade da pessoa humana, de 

forma efetiva e, completa. 

Dentre os diversos aspectos para a melhoria da cidade, via planejamento, as cidades 

inteligentes devem focar na economia, governança, planejamento urbano, gestão pública, 

tecnologia, meio ambiente, coesão social, mobilidade e transportes, além do capital humano, 

que atinge, justamente a questão da dignidade e do bem estar de cada pessoa, entre outros 

aspectos. 

Assim, as cidades inteligentes precisar ser também tecnológicas, mas não somente 

isso, precisam ser muito mais, para que o bem estar de cada habitante possa ser efetivamente 

alcançado. Uma cidade inteligente é também tecnológica, mas uma cidade tecnológica não 

necessariamente é uma cidade inteligente. 
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Resumo: Devido às mudanças da sociedade e as maneiras as quais ela se adapta às novas 
tecnologias, o ensino e o processo de aprendizagem no Ensino Superior passam por novas 
reflexões. Vale dizer que apesar de a Educação 4.0 receber maior atenção por pesquisadores, 
professores e alunos, parcela das Universidades de Direito se limitam às aulas expositivas, 
conforme a metodologia tradicional. Assim, ao destacar a necessidade de aplicar 
metodologias ativas no ensino jurídico de Universidades, dentro do prisma da Educação 4.0, 
este artigo objetiva expor a importância de inserir o aluno como protagonista do processo 
de conhecimento ao mesmo tempo em que exemplifica como os métodos da Clínica de 
Direito e do role-play, aliado às inovações tecnológicas que passaram a ser utilizadas em maior 
escala devido ao ensino remoto promovido durante os efeitos da pandemia da coronavírus 
(Covid-19), podem ser um facilitador do ensino e da aprendizagem. Ainda, neste novo 
paradigma, demonstra-se a importância da prática concomitantemente à teoria, a fim de 
evitar o distanciamento de discentes e docentes da realidade fática que cerca o Direito. A 
pesquisa apoia-se na revisão bibliográfica de livros, artigos e Declarações Internacionais 
relacionadas à área da Educação. Conclui-se que as metodologias ativas oferecem 
ferramentas adequadas para um aperfeiçoamento do Ensino Superior em Direito 
condizentes com a nova realidade da Educação 4.0. A pesquisa deste artigo foi baseada no 
método hipotético-dedutivo, com o estudo de doutrinas e artigos acadêmicos relacionados à 
Educação e ao Direito. 
Palavras-chave: Metodologia ativa; Educação 4.0; Educação Superior; Direito; Clínica de 
Direito; Role-play. 
 
Abstract: Due to the changes in society and how it responds and adapts to new technologies, 
teaching and the learning process in Higher Education undergo new reflections by 
researchers, professors and students. Despite the growing importance of Education 4.0, 
some of the Brazilian Law Universities are limited to classes based on the traditional 
methodology. By highlighting the need to apply active methodologies in Law Schools, under 
Education 4.0’s perspective, this article exposes the importance of inserting the student as 
the protagonist of the knowledge process while exemplifying how the methods of the Law 
Clinics, role-play and technological innovations that, combined with technological 
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innovations that have come to use on a larger scale due to the remote education promoted 
during the effects of the Covid-19 pandemic, can be a facilitator of teaching and learning. 
Moreover, in this new paradigm, it is shown the importance of practicing Law whilst its 
theory is learnt, in order to avoid the distancing of students and teachers from the factual 
reality that surrounds Law. The research is supported by the bibliographic review of books, 
articles and International Declarations related to the area of Education. We conclude that 
the active methodologies offer adequate tools for the improvement of Higher Education in 
Law in line with the new reality of Education 4.0. This article was based on the hypothetical-
deductive method, specially on academic papers and articles linked to Education and Law. 
Key-words: Active methodology; Education 4.0; University education; Law. 
 

1. Introdução 

Como consequência da celeridade com que a sociedade se transforma, sobretudo 

apoiada em inovações tecnológicas, traz-se à tona questionamentos acerca do ensino e do 

processo de aprendizagem no Ensino Superior. Com efeito, ainda que se fale de Educação 

4.0, atrelada à internet das coisas, a utilização de mídias sociais, de aplicativos de comunicação 

especializados em transmissão de som e vídeo e de ambientes virtuais para o ensino, parcela 

do Ensino jurídico ainda se apega aos quadros de giz e às aulas expositivas. 

Neste paradigma, o aluno é inserido como mero receptor do conhecimento, ao passo 

que o professor, como o responsável pela transmissão da matéria. Um dos desafios inerentes 

à globalização e às inovações tecnológicas consiste na formação de alunos autônomos para 

edificar o seu próprio conhecimento, criativos para encontrar e solucionar problemas e aptos 

a trabalharem em equipe. Desta maneira, anota-se uma tendência à utilização de 

metodologias ativas para instigar estas características no corpo discente e docente do Ensino 

Superior em Direito. 

Com base nestas observações iniciais, este trabalho almeja demonstrar a importância 

das metodologias ativas e como elas poderiam ser aplicadas, por exemplo, nas Clínicas de 

Direito e no role-play, com o intuito de aperfeiçoar o ensino jurídico no Ensino Superior para 

uma Educação 4.0 

A forma como este artigo foi construído busca, em sua primeira parte, pontuar as 

principais características da metodologia tradicional, a fim de contrastá-la com a metodologia 

ativa. Num segundo momento, almejou-se relacionar as metodologias ativas com a Educação 

4.0 em cursos de Direito no Brasil, expondo as técnicas das clínicas de Direito e do role-play. 

Conclui-se que o ensino jurídico no Ensino Superior pode ser aperfeiçoado, a fim de que os 

bacharelandos tenham maior proximidade com o cotidiano forense, de maneira tal a pensá-

lo criticamente. 

 

2. Metodologias de ensino: do tradicional às metodologias ativas 
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Metodologia seria o “campo da pedagogia que se aprofunda na organização da 

aprendizagem dos alunos e suas devidas validações de aprendizagem”.3 Dentre as diversas 

possibilidades de métodos para o ensino, as metodologias ativas compõem um importante 

repertório para os docentes facilitarem o conhecimento. Todavia, para compreendê-la, faz-

se necessário explicar brevemente a metodologia tradicional, por ser usualmente utilizada nos 

cursos de Direito e por se contrapor a aquela. 

Com efeito, o modelo tradicional se caracteriza pela centralização do ensino do 

processo na figura do professor. A sua figura terá máxima autoridade, sendo responsável por 

transmitir conteúdo aos alunos por aulas expositivas, com ênfase na repetição de exercícios 

e de conceitos ou fórmulas4. Os alunos, por sua vez, deverão passivamente absorvê-los, 

competindo a eles memorizar definições, conceitos, fórmulas, soluções, leis e demais 

conteúdos que lhe são oferecidos. Imposta a eles a matéria5, caberá a reprodução em 

momentos avaliativos6. Inexiste preocupação em integrar os procedimentos didáticos e o 

próprio conteúdo a realidade do aluno ou a realidade social, tampouco estimular pensamos 

críticos sobre a matérias. Pelo contrário, o compromisso da escola deve ser isento no que 

tange os problemas sociais.  

Neste mesmo sentido, enfatiza-se a importância do aluno deixar de ser um mero 

espectador do ensino, de maneira a pensar criticamente o conteúdo e apresentar soluções 

aos problemas a ele apresentados: 
O ensino dito tradicional, definido aqui como aquele onde o professortransmite 
informação, numa participação ativa, e o aluno a recebe,numa participação 
passiva, tem longo predomínio na educação. E, narealidade, o ensino tradicional 
tem alcançado o objetivo de educar osindivíduos ao longo dos anos, comprovado 
esse fato pelo número deavanços científicos e sociais, que bem ou mal, 
alcançamos. Mas nosparece que nas últimas décadas o cenário educativo vem 
mudando, seguindo a trajetória da mudança da sociedade industrial para 
asociedade da informação ou sociedade do conhecimento, também denominada 
de sociedade em rede.7 

 

 
3 CAMAS, Nuria Pons Vilardell; BRITO, Glaucia da Silva. Metodologias ativas: uma discussão acerca das 
possibilidades práticas na educação continuada de professores do ensino superior. Rev. Diálogos Educ., Curitiba, 
v. 17, n. 52, p. 316, abr./jun. 2017. Disponível em: 
<https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/1981-416X.17.052.DS01>. 
Acesso em 20 jan. 2020. 
4 LIBÂNEO, José Carlos. A democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Ed. 
Loyola, 1996, p. 9. 
5 Ibidem. p. 9 
6 CORREIA, Ana Paula Souza.; DIAS, Paulo. A evolução dos paradigmas educacionais à luz das teorias 
curriculares. Revista Portuguesa de Educação, n. 11, v.1, p. 113-122, 1998. Disponível em: 
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/490>. Acesso em 20 jan. 2020. 
7 CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 10 ed.,rev. e ampl. São Paulo: Paz e Terra, 
1999. 
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Em que pese a metodologia tradicional, a sociedade contemporânea demanda um 

ensino crítico e interdisciplinar, ideia enfatizada na Conferência Mundial sobre Educação 

Superior, em 1988, quando se pugnou pelo desenvolvimento pessoal e pela necessidade de 

formação crítica, reflexiva e produtiva8 em concomitância com o protagonismo do discente.  

Posta esta mudança paradigmática da prática pedagógica, o aluno é instigado a 

construir o seu próprio conhecido, por intermédio de experiências reais ou simuladas e, 

também, também pela criação e solução de problemas e desenvolvimento de projetos.9 

Torna-se fundamental que o aluno busque o seu próprio conhecimento em livros, artigos 

científicos, teses e dissertações, para que consiga correlacionar com o seu meio social e o seu 

cotidiano. Nesta seara, convém apontar que o docente passa a ocupar o papel de “facilitador 

das experiências relacionadas ao processo de aprendizagem’’.10 

Em relação à docência, a Metodologia Ativa demanda o conhecimento dos 

fundamentos da pedagogia crítica e do preparo para uma práxis inovativa direcionada à 

formação de sujeitos críticos e reflexivos.11 Por fim, esta nova metodologia demanda uma 

reorganização curricular, de modo a integrar tanto a teoria quanto a prática dos conteúdos 

propostos, sobretudo para refletir sobre “problemas reais e a formulação de ações originais 

e criativas capazes de transformar a realidade social’’.12 

De fato, ao impulsionar a aprendizagem à superação de desafios, com fundamento 

na autonomia do indivíduo13, o estudante é chamado a examinar, refletir, relacionar com 

 
8 UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação – 1998. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-
mundial-sobre-educacao-superior-no-seculo-xxi-visao-e-acao.html>. Acesso em 18 jan. 2020.  
9 RODRIGUES, Carolina Stancati. Aula invertida: desafios de uma nova metodologia e um novo olhar do 
professor. 2015. 96 f. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2015. 
Disponível em: 
<http://www.biblioteca.pucpr.br/pergamum/biblioteca/img.php?arquivo=/000063/000063d6.pdf>. Acesso 
em: 22 jan. 2021, p. 37 
10 PRADO, Marta Lenise do et al . Arco de Charles Maguerez: refletindo estratégias de metodologia ativa na 
formação de profissionais de saúde. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 172-177, Mar. 2012.   
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
81452012000100023&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 14 jan.  2021.  
11 Ibidem. 
12 MARIN, Maria José Sanches et al . Aspectos das fortalezas e fragilidades no uso das metodologias ativas de 
aprendizagem. Rev. bras. educ. med., Rio de Janeiro, v. 34, n. 1, p. 13-20, Mar. 2010.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022010000100003&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em 14  Jan.  2021. 
13 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 33ª ed. São Paulo: Paz e Terra; 
2006 
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fatos sociais e ressignificar as suas descobertas, sobretudo pela dinamicidade e complexidade 

do processo educativo,14 tal qual preconizado por Paulo Freire.15 

 

3. Inovações tecnológicas e metodologias ativas no ensino 4.0 em Direito 

A Educação 4.0 decorre de um questionamento da sociedade da definição e da 

aplicação do ambiente educativo, tomando impulso com a imposição de medidas sanitárias 

decorrentes da pandemia da COVID-19, tais como quarentena e fechamento de escolas e 

universidades.16 Além disso, esta Educação deriva das inovações tecnológicas, na medida em 

que oferecem novas possibilidades de ensino. 

O termo ora analisado conecta-se à revolução tecnológica contemporânea, por se 

aproveitar dos benefícios da inteligência artificial, da internet das coisas e do aprender pela 

prática (learning by doing). Aqui, inexiste um modelo pronto de aplicação, de sorte que todos 

os envolvidos em seu processo devem contribuir para o objetivo de educar17. Assim, 

enquanto política estruturante, a Educação 4.0 propõe incluir a tecnologia em harmonia com 

práticas inovadoras, a fim de conceder autonomia ao estudante. 

De forma geral, o ensino jurídico nas faculdades e Universidades limita-se às aulas 

expositivas, com apresentação de conceitos, leis, doutrina e jurisprudência acerca de cada 

tema proposto. Ao focar neste método, ao mesmo tempo em que o estudante é levado a um 

distanciamento progressivo da realidade, reduz-se o Direito a um mero sistema de regras. 

Desincentiva-se discussões e debates acerca do sentido e da função das leis e dos códigos18. 

Em movimento contrário, o bacharelando em Direito deve ser constantemente 

estimulado a apresentar soluções a problemas oriundos da prática e/ou do cotidiano jurídico, 

em um processo de educação continuada. Torna-se evidente, desta maneira, a necessidade 

de pensar interdisciplinarmente. A pedagogia, neste sentido, deve instigar à reflexão e à ação 

humana, com o intuito de transformr o mundo.19 

 
14 MITRE, Sanda Mainardi et al.; SIQUEIRA, Rodrigo Batista; DE MENDONÇA, José Márcio Girardi; 
MORAIS PINTO, Neila Maria; MEIRELLES, Cynthia de Almeida Brandão; PORTO, Cláudia Pinto; 
MOREIRA, Tânia; HOFFMANN, Marcial Amaral Hoffmann. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem 
na formação profissional em saúde: debates atuais. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, p. 2133-2144, 
2008. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csc/v13s2/v13s2a18.pdf. Acesso em: 19 jan. 2021. p. 2137. 
15 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
16 MOREIRA, Rosane de; MORATO, Rafael dos Santos. SCIAS. Direitos Humanos e Educação. Belo 
Horizonte, v.3, n.1p. 95-117, jan/jun. 2020 
17 CAIRES, Bruno Florencia; LIMA, Adriano Machado; DE MOURA, Renan Gomes. A REVOLUÇÃO 4.0 
NA EDUCAÇÃO: UMA DISCUSSÃO TEÓRICA. Revista Valore, Volta Redonda, 4 (Edição Especial): 150-
156, 2019) 
18 FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1987, p. 28-29. 
19 ROSA, Sandra Regina Bernardes de Oliveira. FILIPAK, Sirley Terezinha. Paulo Freire: Educação como 
transformação social. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 12, Vol. 06, 
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Todavia, além das mudanças sociais, novas tecnologias também começaram a 

provocar mudanças e desafios para um ensino tradicional do Direito, razão pela qual a 

utilização de métodos para reaproximar o aluno do cotidiano passam a ter importância na 

organização curricular.  

A seguir, expõe-se duas aplicações da metodologia ativa que podem ser aliadas à 

Educação 4.0 em prol de uma formação crítica do futuro jurista.  

  

3.1. Clínica de Direito 

 As clínicas de Direito consistem em um método para resolução de litígios reais, por 

meio de representação de causas ou por clientes sob a supervisão e orientação do professor20. 

Diferentemente do Núcleo de Práticas Jurídicas, a clínica de Direito caracteriza-se pela 

abordagem a um conflito jurídico real; pela presença de uma causa ou de um cliente; pela a 

supervisão de um professor; e pela proposição, pelos alunos, de uma solução a ser aplicada 

nos próprios autos.21 Ao final, os alunos devem escolher qual será a solução para aquele 

problema real e também enfrentarão as consequências desta escolha. Por isso, não há 

resposta certa ou errada, mas sim estratégias possíveis e qual seria aquela que melhor 

atenderia os interesses da causa ou do cliente22.  

O objetivo da criação de clínicas de Direito é, justamente, o de preencher a lacuna 

entre a teoria e a prática no Direito,23 colocando o aluno como corifeu da aprendizagem e da 

lide. Destaca-se que além da pesquisa e da elaboração de peças jurídicas, o corpo discente 

também entrevista, aconselha e negocia diretamente com o cliente. 

No ensino 4.0, o docente poderia aliar a Clínica de Direito com discussões on-line. 

Todavia, ela deve ser planejada, estruturada e devidamente supervisionada, a fim de prender 

a atenção dos discentes. Aqui, a discussão online assumiria uma parte integral da solução de 

problemas sem aumentar a carga horária do curso. 

Além de criação de fóruns de discussão, chamadas de vídeo e chat on-line em tempo 

real, pode-se utilizar softwares de gamificação do ensino para aferir o conhecimento dos autos, 

dos argumentos levantados pela parte adversária.  

 
pp. 131-141. Dezembro de 2019. ISSN: 2448-0959, Disponível em: 
<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/paulo-freire>. Acesso em 20 jan. 2021.  
20 SCABIN, Flavia; ACCA, Thiao. Clínica de Direito. In: GHIRADI, José Garcez (Org). Métodos de Ensino em 
Direito: Conceitos para um debate. 2 ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 26. 
21 Ibidem. p. 27 
22  Ibidem. p. 27-28. 
23 BRADWAY, John. Some distinctive features of a legal aid clinical course. Chicago University Law Review, v. 1, 
n. 3 p. 469, 1933. Disponível em: <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol1/iss3/6/>. Acesso em 
20 jan. 2021.  

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/paulo-freire
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 As clínicas aproximam o aluno da realidade do Direito, o qual atuará como ator 

principal do processo do conhecimento. Diante disso, as clínicas se mostram em uma 

alternativa metodológica relevante para o ensino do Direito aliando à Educação 4.0. 

 

3.2. Role-play 

 O role-play é um método de ensino em que o aluno assume um determinado papel e, 

com base nisso, desenvolve atividades sobre determinado tema24. No Direito esta prática 

teria guarida, principalmente em competições. O objetivo seria proporcionar ao aluno uma 

atuação monitorada da prática do Direito sobre problemas análogos aqueles enfrentados no 

dia-a-dia de Advogados, Juízes, Promotores e demais profissionais25.  

Tais simulações podem ocorrer em classe de aula, mas poderia ser encorajada a sua 

ocorrência por intermédio de chamadas virtuais, de maneira a envolver outras Universidades 

e Faculdades, até mesmo em âmbito internacional. No cenário nacional, um exemplo da sua 

aplicação é o “Tax Moot Competition Brasil”, que consiste em uma simulação de sustentação 

oral no Supremo Tribunal Federal, com base na prática do Moot Court internacional. No 

ano de 2020, devido a pandemia do coronavírus (COVID-19), o Tax Moot Competition Brasil 

foi realizado inteiramente de modo online, com participação de equipes de diferentes partes 

do país.  

Com este método de ensino, estimula-se o desenvolvimento de habilidades 

específicas do discente, a saber: 
trabalho em equipe; técnicas de negociação; contato, triagem e priorização dos 
interesse daqueles que exercem o papel de cliente; seleção de informações 
pertinentes à solução do problema apresentado; redação contratual, legislativa e 
processual; apresentação oral dos argumentos; pesquisa seletiva de materiais; 
atuação estratégica; entre outras.26 

 

 No ensino do Direito, normalmente no role-play é vivenciado o papel do 

advogado. No entanto, também é possível desenvolver outras habilidades em outros papéis. 

Salienta-se que no role-play o Professor consegue avaliar a postura assumida pelos alunos e 

suas atitudes, com base em uma perspectiva ética e valorativa27.   

 
24 GABBAY, Daniela Monteiro; SICA, Lígia Paula Pires Pinto. Role-play. In: GHIRADI, José Garcez (Org). 
Métodos de Ensino em Direito: Conceitos para um debate. 2 ed. São Paulo: Almedina, 2020, p. 91. 
25 Ibidem. p. 92. 
26 Ibidem. p. 92. 
27 Ibidem. p. 96. 
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 Da mesma forma que a Clínica de Direito, o role-play também coloca o aluno no 

centro do processo de conhecimento, cabendo ao Professor, além da elaboração e 

estruturação do role-play, o papel de mediador da atividade.  

 

4. Considerações finais  

A imposição do conhecimento no Direito pode perpetuar desigualdades, ao ocultar 

os fatos sociais que envolvem o ensino e a prática jurídica. Para além das aulas expositivas, 

com apresentação de conceitos, leis, doutrina e jurisprudência acerca de cada tema proposto, 

dentro de um paradigma tradicional, as metodologias ativas poderiam ser uma solução. 

Enquanto se busca a aproximação do estudante para com a realidade, evitando-se a 

redução do Direito a um mero sistema de regras, a mudança no sistema de ensino pode vir 

a incentivar discussões e debates acerca do sentido e a função das normas jurídicas. Como 

consequência, os profissionais deixam de ser operadores da lei para se tornarem aplicadores 

críticos do conhecimento. As novas tecnologias introduzidas pelos avanços científicos 

provocam mudanças no ensino, as quais podem ser aliadas neste novel método. 

Com base nisso, este artigo trouxe metodologias ativas que ilustram possibilidades a 

serem aplicadas, isoladas ou de forma conjunta, no ensino do Direito. Os dois métodos de 

ensino, clínica de Direito e role-play aproximam o estudante da realidade e o colocam em uma 

função ativa, como agente principal no processo de conhecimento. São opções relevantes 

para um aprimoramento do ensino jurídico, frente à Educação 4.0. 

Para finalizar, transcreve-se as palavras de José Garcez Ghiradi "o aperfeiçoamento 

do ensino jurídico não será possível se não for uma empreitada coletiva"28. Com isso, este 

artigo não buscou exaurir as metodologias ativas aplicáveis ao ensino jurídico, mas sim 

fomentar o debate e instigar novas pesquisas para que, coletivamente, aprimore-se o Ensino 

4.0 em Direito.  
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Sumário: 1. Breves considerações sobre as principais características da blockchain; 2. O 
código precisa de uma lei? 3. O Direito Internacional Privado e a blockchain; Considerações 
Finais.  

Resumo: O artigo trata da interconexão entre o Direito Internacional Privado e a tecnologia 
blockchain – tema pouco estudado, até mesmo pela crença de que o código prescindiria da 
lei. A pesquisa utiliza-se do método dedutivo e é conduzida por meio de uma revisão 
bibliográfica que visa apontar as dificuldades para localizar uma transação feita através da 
blockchain. Esta dificuldade desafia o raciocínio clássico quanto ao conflito de leis em 
relações jurídicas transnacionais, baseado na premissa de localizar as relações no espaço. O 
trabalho se inicia com uma conceituação da tecnologia, passando pela necessidade de sua 
regulamentação e concluindo sobre seu caráter internacional intrínseco. Na sequência, analisa 
os critérios atualmente existentes para solução dos conflitos de leis para as transações 
oriundas da blockchain. Os desafios para a aplicação no método tradicional se iniciam já com 
a qualificação: há dúvidas sobre a inclusão das trocas de ativos através da ferramenta no 
regime de Direitos Reais ou no direito obrigacional. A conclusão é a de que a aplicação dos 
critérios clássicos para solucionar os conflitos de leis no espaço na tecnologia pode trazer 
dificuldades incontornáveis e que o caminho mais adequado para lidar com os problemas 
emergentes da tecnologia deverá passar pelo desenvolvimento de um Direito uniforme, seja 
através de uma postura ativa dos Estados em organismos internacionais, seja a partir da 
própria interação entre os participantes da blockchain, a partir da criação de um corpo 
consuetudinário de regras que poderá ser chamado de lex criptografia.  

Palavras-chave: Blockchain; Direito Internacional Privado; Conflito de leis; Lex 
Criptographia. 

 

Abstract: The article deals with the interconnection between Private International Law and 
blockchain technology - a topic that has been neglected due to the assumption that code 
would make law unnecessary. The research uses the deductive method and is conducted 
through a literature review that aims to point out the difficulties in locating a transaction 
made through the blockchain. This difficulty challenges classical reasoning regarding the 
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conflict of laws in transnational legal relationships since it is primarily based on the premise 
of locating relationships in space. The work begins with a conception of the blockchain 
technology, going through the necessity of its regulation and concluding about its intrinsic 
international character. In the sequence, it analyses the currently existing criteria for the 
solution of conflicts of laws for transactions originating from the blockchain. The challenges 
for the application in the traditional method start with the qualification: there are doubts 
about the inclusion of asset exchanges through the tool in the regime of Property Rights, 
tort law or the law for the contracts. The conclusion is that the application of classical criteria 
to conflicts of laws in technology can bring unavoidable difficulties and that the most 
appropriate way to deal with the emerging problems of the technology must pass through 
the development of a uniform Law, either through international bodies, or through the 
interaction between blockchain participants, through the creation of a customary body of 
rules that can be called lex criptographia. 

Keywords: Blockchain; Conflicts of Law; Private International Law; Lex Criptografia. 

 

1. Breves considerações sobre as principais características da 

blockchain 

A tecnologia conhecida como “blockchain” foi inventada em 2008 por Satoshi 

Nakamoto3. Trata-se de um software de open source que grava transações em uma espécie de 

livro-razão contábil global. A blockchain não fica armazenada em um servidor central, mas sim 

distribuída em computadores de voluntários ao redor do mundo, razão pela qual também é 

chamada de distributed ledger technology (DLT).  

A primeira aplicação prática da tecnologia foram as criptomoedas, que são, também, 

usadas como incentivo para os voluntários que atuam na autenticação das transações feitas 

através da blockchain4. Seu uso, no entanto, não precisa estar restrito à transferência de 

moedas virtuais. Os ativos transferidos também podem ser objetos do mundo real (como 

ouro, ações e até imóveis)5. Há, ainda, um amplo espectro de aplicações para a tecnologia em 

desenvolvimento. Para citar alguns exemplos emblemáticos mencionados por Tapscott 

Tapscott6, pode-se dizer que ela permite a desburocratização governamental e viabiliza uma 

 
3 O nome é, na realidade, um pseudônimo para a pessoa ou grupo de pessoas que criou a bitcoin. Cfr. 
TAPSCTOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. “Blockchain Revolution: how technology behing bitcoin and other 
cryptocurrencies is changing the world”. New York: Porfolio/Penguin, 2016, p. 5. 
4 Cfr. SINCLAIR, Davidson; DE FILIPPII, Primavera; POTTS, Jason. “Disrupting governance: The new 
institutional economics of distributed ledger technology”. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2811995. Acesso em 07/10/2019 
5 Cfr. “LEHMAN, Matthias. Who owns bitcoin? Private Law Facing the Blockchhain. EBI Working Paper 
Series – 2019, n° 42. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3402678. Acesso em 12 de janeiro de 2021, p. 
2” 
6 Cfr. TAPSCTOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. “Blockchain Revolution: how technology behing bitcoin and 
other cryptocurrencies is changing the world”. New York: Porfolio/Penguin, 2016, passim. 

https://ssrn.com/abstract=3402678
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série de smart contracts (protocolos de transação computadorizados que executam os termos 

do contrato automaticamente).   

Segundo Lehman7, a confiabilidade da blockchain é resultado de suas três 

características principais: o fato de operar a partir de pseudônimos, a resiliência e a 

imutabilidade. A primeira característica é um mecanismo importante para a proteção da 

privacidade das partes envolvidas, já que as transações ficam registradas em um livro-razão 

público, mas sem que a identidade das partes seja revelada. O autor considera, também, a 

tecnologia resiliente, uma vez que o livro-razão no qual ela se baseia está distribuído em um 

enorme número de “nós” espalhados em diferentes computadores, os quais não podem ser 

alvo de um ataque hacker todos ao mesmo tempo. Isto também contribui para a imutabilidade 

da transação envolvida, uma vez que a transferência não pode ser desfeita depois de ter sido 

registrada na blockchain.  

Estas três características fazem com que a tecnologia funcione como uma garantia de 

segurança e confiabilidade às transações, o que pode ser útil em diversos cenários. Por isto, 

Sinclair Davidson, Primavera de Filippii e Jason Potts8 a classificam não apenas como uma 

nova tecnologia capaz de reduzir custos de produção, mas como uma nova estrutura de 

governança que promoverá eficiência organizacional a partir da redução dos custos de 

transação9. A inovação que a blockchain traz às instituições faz com que a tecnologia seja 

considerada, por alguns10, até mesmo como uma alternativa ao Direito como um todo. Esta 

ideia, porém, não resiste a uma análise mais detida.  

 

2. O código precisa de uma lei? 

Segundo Giesela Ruhl11, o fato da blockchain oferecer segurança e imutabilidade a 

partir de contratos autoexecutáveis faz com que alguns autores defendam que seria 

 
7 Cfr. LEHMAN, Matthias. “Who owns bitcoin? Private Law Facing the Blockchhain”, ob. cit., p. 2 
8Cfr. SINCLAIR, Davidson; DE FILIPPII, Primavera; POTTS, Jason. “Disrupting governance: The new 
institutional economics of distributed ledger technology”. ob. cit., passim.  
9 Os custos das transações econômicas fazem parte das tradicionais pesquisas da Nova Economia Institucional, 
que parte do pressuposto de que o principal propósito das instituições econômicas do capitalismo é economizar 
em custos de transação. Cfr. WILLIAMSON, Oliver. “Transaction Cost Economics”, in The Economic 
Institutions Of Capitalism, New York: The Free Press, p. 15-41 
10 Destaca-se, neste sentido, Alexander Savelyev, que afirma: “Strictly speaking, smart contracts don’t have a 
need in a legal system to exist: they may operate without any overarching legal framework. De facto, they 
represent a technological alternative to the whole legal system.” (SAVELYEV, Alexander. Contract Law 2.0: 
<<Smart>> Contracts as the beginning of the end of Classic Contract Law. Higher School of Economics 
Research Paper No. WP BRP 71/LAW/2016 Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2885241. Acesso em 12 de janeiro de 2020).  
11 Cfr. RUHL, Gisela. Smart (legal)contracts, or: which (contract) law for smart contracts? In: CAPPIELLO, 
Benedetta; CARULLO, Gherardo. Blockchain, Law and Governance. Springer, 2020.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2885241
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desnecessária qualquer interferência jurídica nestas transações. O bordão utilizado entre os 

entusiastas da tecnologia é “Code is law” (o código é a lei)12. Não obstante, um código é um 

código. Ele apenas executa o que foi programado para fazer. Faz-se necessário um sistema 

que permita auferir a validade – e até mesmo, dar espaço as considerações de justiça – às 

transações realizadas através do código.  

Diversas são as situações que podem demandar a intervenção do Direito, mesmo 

diante de um sistema que contempla obrigações supostamente autoexecutáveis. O roubo de 

criptomoedas, uma transferência de criptomoeda feita com um vício de vontade (erro, dolo 

ou coação), um smart contract cujos termos não corresponderam a expectativa das partes, ou 

cuja execução automática tornou-se impossível por uma circunstância material concreta (ex. 

morte ou insolvência do devedor) e, ainda, situações que afetam terceiros, como a forma pela 

qual criptomoedas devem ser transferidas para herdeiros ou credores (em caso de morte ou 

insolvência do seu detentor), são apenas alguns exemplos13. Preocupações de interesse 

público – como evitar que a tecnologia seja usada para lavagem de dinheiro e a evasão fiscal, 

por exemplo – também requerem uma regulação estatal14.  

O que se nota, portanto, é que por mais automatizadas que sejam as transações e 

ainda que o potencial de conflitos possa ser reduzido por meio da ferramenta, ela não 

eliminará a necessidade de um sistema normativo como referencial. No entanto, uma vez 

que a necessidade do Direito esteja estabelecida, o desafio passa a ser identificar a qual 

sistema jurídico a transação – que ocorre simultaneamente em diversos computadores em 

lugares diferentes do mundo – pertence.  

As transações celebradas pela blockchain são internacionais per se, independentemente 

da localidade das partes envolvidas, já que os diferentes “nós” da blockchain são armazenados 

em computadores diferentes – os quais, é lógico supor, não estarão todos em um mesmo 

Estado. Para Gisela Ruhl15, a presença dos “nós” em diferentes computadores é, por 

 
12 A expressão dá título ao primeiro capítulo da clássica obra sobre o tema de Lawrence Lessig (publicada 
originalmente em 1999). A intenção do autor, contudo, não era a de defender um caráter anti-Direito para a 
tecnologia, pois Lessig defende justamente a perspectiva contrária (de que a arquitetura da Internet requer 
intervenção estatal). Ao usar a expressão, o autor ilustra que o surgimento da Internet (e do ciberespaço) tornou-
se o novo alvo da utopia libertária desde que a euforia pós-comunista na Europa começou a se enfraquecer. 
Cfr. LESSIG, Lawrence. Code – version 2.0. New York: Basic books, 2006. 
13 Cfr. GUILLAUME, Florence. Aspects of private international law related to blackchain transactions. In: 
KRAUS, Daniel; THIERRY, Obrist; OLIVIER, Hari. Blockchains, Smart contracts, decentralised 
autonomous. Organizations and the Law. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar Publishing, 2019, p. 75.   
14 Cfr, LEHMAN, Matthias. Who owns bitcoin? Private Law Facing the Blockchhain.ob. cit., p. 3.  
15 Para Gisela Ruhl, a presença dos “nós” em diferentes computadores é, por princípio, suficiente para que se 
investigue a transação sob a ótica do Direito Internacional Privado. Isto porque na visão majoritária da doutrina 
não são necessários muitos requisitos para que um contrato seja considerado internacional; até o idioma em 
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princípio, suficiente para que se investigue a transação sob a ótica do Direito Internacional 

Privado. Isto porque na visão majoritária da doutrina não são necessários muitos requisitos 

para que um contrato seja considerado internacional; até o idioma em que foi redigido pode 

desencadear questionamentos sobre isto. Analisar o tema sob a ótica do Direito Internacional 

Privado, contudo, não significa dizer que um direito estrangeiro será aplicado. Significa dizer 

apenas que é necessário checar qual o direito aplicável – que pode muito bem, ao fim e ao 

cabo, vir a ser o nacional.   

 

3. O Direito Internacional Privado e a blockchain 

Apesar de alguns esforços para a uniformização direito aplicável às transações digitais 

estarem acontecendo (mormente pelo trabalho de organismos internacionais como a 

UNIDROIT16 e a UNCITRAL17), não há – ainda - um Direito Uniforme quanto ao tema. 

Assim, em um cenário onde mais de um sistema normativo prevê soluções jurídica diversas, 

a solução requer que o julgador observe as normas conflituais de Direito Internacional 

Privado vigentes no foro18. 

As normas de Direito Internacional Privado possuem uma estrutura típica, composta 

sempre por duas partes distintas: o objeto de conexão - que versa sobre a matéria regulada pela 

norma conflitual (ex. contratual, sucessões, direitos reais, etc) - e o elemento de conexão – que 

funciona como elemento de localização do direito aplicável, identificando qual o fator ao 

qual se atribuir maior proximidade com um determinado sistema jurídico (o domicílio, o 

local do bem ou do ilícito e etc)19. O processo pelo qual os fatos narrados na demanda são 

enquadrados nas categorias jurídicas descritas pelos objetos de conexão é denominado de 

qualificação20. No entanto, como bem enfatizou Lehman21, qualificar uma relação jurídica 

celebrada pela blockchain e rotulá-la em uma das categorias pré-estabelecidas pelo Direito 

 
que foi redigido pode desencadear questionamentos sobre isto. Analisar o tema sob a ótica do Direito 
Internacional Privado, contudo, não significa dizer que um direito estrangeiro será aplicado. Significa dizer 
apenas que é necessário checar qual o direito aplicável – que pode muito bem, ao fim e ao cabo, vir a ser o 
nacional. Cfr. RUHL, Giesela. “Smart (legal) contracts or: which (contract) law for smart contracts?” In: 
CAPPIELLO, Benedetta; CARULLO, Gherardo. Blockchain, Law and Governance. Springer, 2020, p. 7 
16 O tema “Digital Assets and Private Law” foi incluído no Work Programme 2020-2022 da organização.  
Disponível em: https://www.unidroit.org/english/governments/assemblydocuments/2019-78session/ag-78-
03-e.pdf. Acesso em 12 de janeiro de 2021.  
17 A UNCITRAL tem elaborado leis modelos para transações eletrônicas desde 1996. Neste sentido, ver em: 
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce  
 
19 Cfr. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Privado. 2ª ed. São Paulo: Forense, 
2017, p. 131 
20 Cfr. RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direito Internacional Privado. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 259 
21 Cfr. LEHMAN, Matthias. Who owns bitcoin? Private Law Facing the Blockchhain. ob.cit., p. 19 

https://www.unidroit.org/english/governments/assemblydocuments/2019-78session/ag-78-03-e.pdf
https://www.unidroit.org/english/governments/assemblydocuments/2019-78session/ag-78-03-e.pdf
https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce
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pode ser desafiador. Partindo de sua aplicação tradicional – as criptomoedas – a dificuldade 

de qualificação torna-se bastante visível. 

Uma transação que envolve a transferência de uma criptomoeda contempla tanto o 

elemento obrigacional (um contrato de compra e venda) como reúne os atributos necessários 

a ser inserida como uma relação de propriedade sobre bens (inserindo-se, assim, na seara dos 

Direitos Reais). A qualificação adequada divide os estudiosos. 

Para Lehman, conciliar o Direito Internacional Privado às criptomoedas requer não 

discutir a questão sob o prisma dos Direitos reais, mas aceitar as transações feitas na blockchain 

como fatos cujos resultados não mais podem ser alterados22, e buscar no Direito obrigacional 

os remédios cabíveis. Isto porque, nos Direitos Reais, o elemento de conexão clássico é o lex 

rei sitae (o local onde o bem está) e determinar o local onde o “bem” se encontra é impossível 

no caso da blockchain. 

 Uma criptomoeda não tem existência real, apenas um registro virtual, feito em um 

livro-razão que está distribuído em diversos computadores ao redor do mundo ao mesmo 

tempo23. Deixando de lado a visão de que uma criptomoeda é um bem, seria possível – ainda 

que não sem dificuldade - localizar a lei aplicável aos contratos, às relações obrigacionais 

fruto de ilícitos e, até, às questões sucessórias que têm como elemento fático a existência de 

ativos transferidos por meio da tecnologia.  

Ponto de vista oposto é sustentado por Michael Ng24, que analisa a questão sob o 

prisma da common law inglesa. O autor defende que, para a finalidade de qualificar a transação 

no Direito Internacional Privado britânico, seria necessário reconhecer a criptomoeda como 

um bem e, então, buscar a lei que lhe é aplicável (ius in rem)25.  No entanto, o autor sustenta 

que as criptomoedas são uma forma sui generis de propriedade - que não se assemelha a 

nenhuma outra forma de bens intangíveis – e que, portanto, requereria novas formas para 

 
22 Cfr. LEHMAN, Matthias. Who owns bitcoin? Private Law Facing the Blockchhain. ob.cit., p. 21 
23 Florence Guillaume também afirma que o local do bem não é um critério razoável para a blockchain, mesmo 
não compartilhando com Lehman sua abordagem da blockchain como fato. Para ele, ainda que fosse possível 
identificar o local onde a carteira virtual com criptomoedas se encontra, tal local seria muito aleatório para servir 
ao propósito de um elemento de conexão.  Cfr. GUILLAUME, Florence. Aspects of private international law 
related to blackchain transactions. In: KRAUS, Daniel; THIERRY, Obrist; OLIVIER, Hari. Blockchains, Smart 
contracts, decentralised autonomous. Organizations and the Law. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar 
Publishing, 2019, p. 63).   
24 Cfr. NG, Michael. “Choice of Law for property issues regarding bitcoin under English Law”. Journal of 
Private International Law, 15:2, 315-338. Disponível em: https://doi.org/10.1080/17441048.2019.1649235. 
Acesso em 12 de janeiro de 2021, p. 321.   
25 A analogia, neste caso, seria com a propriedade intelectual, na qual o Direito britânico reconhece como 
matéria de Direitos reais para o propósito de determinar o direito aplicável, ainda que não seja questão regulada 
na seara dos Direitos reais pelo direito substancial. Cfr. NG, Michael. “Choice of Law for property issues 
regarding bitcoin under English Law”. ob.cit., p. 321.   
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determinação de sua localização. Em sua proposta, tal elemento de conexão deveria ser o da 

lei com maior conexão à rede de blockchain na qual a criptomoeda estaria inserida. Nesse caso, 

a questão retornaria à abordagem contratual, ainda que indiretamente.  

No que tange aos contratos, o elemento de conexão mais empregado 

internacionalmente é o da lex voluntatis26. Isto é: a lei aplicável aos contratos seria aquela 

escolhida aos contratantes, consagrando o princípio da autonomia da vontade. Em tese, as 

partes poderiam escolher a lei aplicável numa transação realizada pela blockchain de duas 

formas: com uma cláusula de escolha da lei em um contrato paralelo (cujo smartcontract atuaria 

apenas como garantidor da performance) ou incluindo a escolha da lei aplicável em sua 

programação. Ruhl, no entanto, questiona se uma cláusula de escolha da lei aplicável pode 

ser redigida no formato algorítmico (se X, então Y)27. Lehman28, por sua vez, afirma que seria 

pouco provável que o código de um sistema de criptomoedas, por exemplo, contemplasse a 

escolha de alguma lei estatal para reger suas transações, dado o caráter filosófico anti-Direito 

expressado pela tecnologia. Neste caso, a escolha da lei aplicável teria de ocorrer por meio 

de um contrato paralelo. Giesela Ruhl destaca que é possível estabelecer tal contrato sob a 

forma de um “contrato ricardiano”29 – isto é: um contrato que combina a linguagem natural 

e a digital e é registrado em um documento que pode tanto ser lido por humanos quanto por 

computadores e armazenado em um sistema online seguro30.  

Questão mais problemática se dá, porém, se as partes não escolheram a lei aplicável 

ao contrato31. Ou, como é o caso no Brasil, quando o sistema de Direito Internacional 

Privado do foro não reconhece às partes contratantes o direito de escolherem a lei para reger 

o contrato. O critério do lex loci celebracionis (lei do local de celebração) é frequentemente 

adotado nestes casos. Contudo, precisar qual a localização de um contrato eletrônico é tarefa 

 
26 Trata-se, por exemplo, do elemento de conexão previsto no Artigo 3 do Regulamento de Roma I, que rege 
os contratos internacionais na União Europeia. UNIÃO EUROPEIA. REGULAMENTO CE N® 593/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de junho de 2008 sobre a lei aplicável as obrigações contratuais 
(Roma I). Jornal Oficial da União Europeia. 4.7.2008. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=PT. Acesso em 15 de janeiro de 2021.  
27 Cfr. RUHL, Giesela. “Smart (legal) contracts or: which (contract) law for smart contracts?”, ob. cit., p. 12 
28 LEHMAN, Matthias. Who owns bitcoin? Private Law Facing the Blockchhain, ob. cit. , p. 16 
29 Originalmente, os contratos ricardianos consistiam em métodos de registro de documentos em sistemas 
informatizados. Trata-se de uma tecnologia inventada por Ian Grigg em 1996. Cfr: CREIMER, Marcelo. 
Contratos Ricardianos em Blockchain. Disponível em: https://www.blockmaster.com.br/artigos/contratos-
ricardianos-em-blockchain/. Acesso em 16 de janeiro de 2021.   
30 Cfr. RUHL, Giesela. “Smart (legal) contracts or: which (contract) law for smart contracts?” ob. cit., p. 
31 No Direito europeu, a escolha pode ser presumida. Se isto não for possível, deve-se buscar o local com a 
conexão mais próxima (artigo 4 do Regulamento de Roma I) UNIÃO EUROPEIA. REGULAMENTO CE 
N® 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de junho de 2008 sobre a lei aplicável as obrigações 
contratuais (Roma I). Jornal Oficial da União Europeia. 4.7.2008. Disponível em: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=PT. Acesso em 15 de janeiro 
de 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=PT
https://www.blockmaster.com.br/artigos/contratos-ricardianos-em-blockchain/
https://www.blockmaster.com.br/artigos/contratos-ricardianos-em-blockchain/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=PT
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difícil e que se torna ainda mais complexa na lógica dos sistemas descentralizados da 

blockchain. O critério adotado pelo direito brasileiro para os casos de contratos celebrados 

entre ausentes pode, nas Cortes locais, ser invocado: nestes casos, aplica-se a lei do local de 

residência da pessoa que fez a proposta do contrato32.  A tarefa consistiria em identificar qual 

das duas partes envolvidas na transação poderia ser enquadrada como proponente, para, 

então, considerar a lei de seu domicílio como aplicável ao contrato internacional. A 

possibilidade das transações serem anônimas, porém, desafia esta perspectiva. 

Dadas as dificuldades trazidas pela tecnologia, somada a uma incompreensão de seus 

principais postulados pelos operadores do Direito, é possível que as Cortes também decidam 

pelo caminho mais fácil: a aplicação da lex fori, isto é, aplicar a lei nacional as demandas 

apreciadas pelas Cortes locais. Segundo Guillaume33, tal proposta foi adotada pelo Principado 

de Mônaco, que atualmente discute uma lei para regular as transações na blockchain. Na 

propositura, consta a previsão de aplicação das regras em elaboração para toda e qualquer 

disputa envolvendo a blockchain que seja apresentada às Cortes locais. O risco, neste caso, é 

o de que a disseminação deste critério contribua à prática do fórum shopping. Isso é: a 

possibilidade de escolher a Corte para propor a ação com base na análise de qual jurisdição 

nacional lhe daria melhores chances de vencer a demanda34. As dúvidas quanto à jurisdição 

competente – e os diferentes critérios adotados pelos países para definição do alcance de sua 

jurisdição aumentam a insegurança jurídica. 

As dificuldades supracitadas fazem com que nem todos os autores concordem que 

os elementos de conexão tradicionais sejam capazes de resolver a questão. Para Aaron Wright 

e Primavera De Filippi35, assim como para Guillaume36, o caminho para resolver o imbróglio 

está no desenvolvimento da chamada lex cryptographia: uma espécie de autorregulação similar 

à lex mercatória que poderia emergir a partir das práticas e dos costumes dos participantes da 

 
32 Conforme artigo 9°, parágrafo 2° da LINDB. (BRASIL, Decreto-Lei n° 4.657 de 04 de setembro de 1942. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em 16 de 
janeiro de 2021.)  
33 Cfr. GUILLAUME, Florence. Aspects of private international law related to blackchain transactions. In: 
KRAUS, Daniel; THIERRY, Obrist; OLIVIER, Hari. Blockchains, Smart contracts, decentralised 
autonomous. Organizations and the Law. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar Publishing, 2019, p. 80.   
34 Cfr. RULH, Giesela. “Methods and Approaches in Choice of Law: An Economic Perspective”. Berkeley 
Journal of International Law. Volume 24. Issue 3. Article 2. 2006, Disponível em: 
http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol24/iss3/2. Acesso em 16 de janeiro de 2021.  
35 Cfr, WRIGHT, Aaron; De Filippi, Primavera. “Decentralized Blockchain Technology and the rise of Lex 
cryptofraphia”. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664. Acesso em 
16 de janeiro de 2021.  
36 Cfr. GUILLAUME, Florence. “Aspects of private international law related to blackchain transactions”., ob 
cit, p. 71.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm
http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol24/iss3/2
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664
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blockchain. A aplicação destas regras poderia, segundo o Guillaume37, ser complementada por 

sistemas que acompanhem a lógica virtual, como os mecanismos ODR (online disputes 

resolution).  

É interessante observar que os critérios de conexão adotados pelo Direito 

Internacional Privado surgem de uma tradição de mais de cinco séculos, quando os 

pensadores das escolas estatutárias do medievo construíram os pilares da disciplina sob ideias 

jusnaturalistas de aspiração universal38. O caráter disruptivo da blockchain talvez não chegue 

tão longe a ponto de tornar desnecessário o Direito, mas pode, ao menos, ser o impulso por 

trás de uma revisão dos dogmas do Direito Internacional Privado.  

 

Considerações finais 

Este trabalho buscou demonstrar como a descentralização das redes de “nós” 

envolvidos na tecnologia blockchain trazem dificuldades na aplicação dos critérios de solução 

de conflitos de leis do Direito Internacional Privado. Isto porque os postulados tradicionais 

da disciplina pautam-se na ideia de localizar a relação jurídica no espaço e as transações 

celebradas na blockchain podem estar em todos os lugares, ou em lugar algum, a depender de 

como se interpreta.  

Para superar os obstáculos criados pela blockchain, a melhor saída parece, de fato, a 

uniformização do Direito aplicável, seja por regras consuetudinárias uniformes criadas pelos 

próprios participantes - a lex criptografia - seja por esforços conjugados dos países na 

elaboração de leis modelo em organismos internacionais, como a UNIDROIT. Tal realidade 

está ainda distante, o que faz com que as demandas jurídicas emergentes da blockchain sofram 

de grande insegurança jurídica quanto as regras às quais devem conformidade. 
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Tecnologia assistiva: perspectivas de inclusão no mercado de 
trabalho 

Assistive Technology: prospects for inclusions in the labour market 
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Sumário: 1. Considerações Iniciais; 2. Noções de Trabalho; 3. Apontamentos sobre o 
Mercado de Trabalho; 4. Pessoa com Deficiência; 5. Mercado de Trabalho da Pessoa com 
Deficiência; 6. Tecnologia Assistiva; Considerações Finais. 

 

Resumo: O acesso ao trabalho da pessoa com deficiência tem sido objeto de relevantes 
estudos jurídicos. Tendo em conta essa problemática, verificamos a ausência de referências 
jurídicas em relação à tecnologia assistiva, assim, a partir de noções históricas de trabalho, 
apresenta-se neste artigo científico uma análise crítica comparada da legislação atual e 
Constitucional do Brasil e dos tratados internacionais com enfoque no respeito pela 
importância da tecnologia assistiva, no aumento das perspectivas inclusivas da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
proclamada pela Organização das Nações Unidas – ONU estabeleceu, em seu Artigo XXIII, 
as dimensões basilares do trabalho: toda a pessoa teria direto ao trabalho; toda a pessoa teria 
direito a uma remuneração justa e não discriminatória que lhe assegurasse uma existência 
compatível com a dignidade humana. Analisa-se que o trabalho, com a Constituição Federal 
de 1988, passou a ser pilar central da ordem social no Brasil. O trabalho passou a ser 
reconhecido pelo constituinte como sendo um dos pilares formadores da dignidade humana. 
Foi construída legislação para a inclusão das pessoas com deficiência, a Lei n. 7.853/1989, a 
Lei n. 8.112/1990 e Lei n. 8.213/1991. A regulamentação possui aspectos voltados ao 
mercado de trabalho, o que garante a ocupação de pessoas com deficiência. A tecnologia 
assistiva é assim relacionada com a qualidade de vida e com o bom desempenho da pessoa 
com deficiência no trabalho. Tal tecnologia é avaliada nas suas formas, possibilidades e riscos. 
Concluímos a final que, mesmo com eventuais riscos, a tecnologia assistiva traz incontáveis 
ganhos à pessoa com deficiência devendo ser os eventuais abusos coibidos e ressarcidos, 
caso a caso. 

Palavras-Chave: Pessoa com deficiência; trabalho; mercado de trabalho; legislação; 
tecnologia assistiva. 

Abstract: Access to work for people with disabilities has been the subject of relevant legal 
studies. In view of this problem, we note the absence of legal references related to assistive 
technology, thus, from historical notions of work, this scientific article presents a critical 
analysis compared to current and Constitutional legislation in Brazil with international focus 

 
1 Mestrando em Direito na Universidade Positivo. Especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do 
Trabalho pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Especialista em Direito Público pela Universidade 
do Sul de Santa Catarina. E-mail: felipebem400@gmail.com 
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on respecting the importance of assistive technology, increasing the inclusive perspectives of 
people with disabilities in the labour market. The Universal Declaration of Human Rights of 
1948, proclaimed by the United Nations - UN defined, in Article XXIII, as basic dimensions 
of work: everyone should have right to work; everyone should have the right to a fair and 
non-discriminatory remuneration that would guarantee an existence compatible with human 
dignity. It is analyzed that the work, with the Federal Constitution of 1988, became a central 
pillar of the social order in Brazil. Labour started to be recognized by the constituent as being 
one of the pillars that shape human dignity. Legislation for the inclusion of people with 
disabilities was created, Law no. 7.853/1989, Law no. 8.112/1990 and Law no. 8.213/1991. 
The regulation has aspects related to the labour market, which guarantees the occupation of 
people with disabilities. Assistive technology is, thus, related to the quality of life and the 
good performance of people with disabilities at work. Such technology is evaluated on its 
forms, possibilities and risks. We concluded that, even with accessories, assistive technology 
brings countless gains to the person with disabilities, and the eventual abuses should be 
restrained and compensated, case by case. 

Keywords: Disability person; labour; labour market; legislation; assistive technology. 

 

1. Considerações Iniciais 

O trabalho da pessoa com deficiência tem sido objeto de constantes estudos 

jurídicos. Destacam-se nesses trabalhos2 o aspecto legal, jurisprudencial e ético da inclusão. 

Não obstante, detectou-se ausência de referências jurídicas relativamente à tecnologia 

assistiva que, em última análise, faz a compatibilização do meio com a pessoa com deficiência.  

 

2. Noções de Trabalho  

O termo “trabalho”, a partir da sua origem remota e etimológica, referia-se a algo 

penoso. Decorre da palavra tripaliu, o chicote romano em forma de tridente, com esferas de 

metal nas extremidades, que era utilizado para açoitar os escravos no período do Império 

Romano3. 

Atualmente, sua acepção é completamente diversa. Representa toda a energia física e 

intelectual utilizada pelo ser humano com o intuito produtivo4. Trabalho no século XX está 

 
2 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O Trabalho da Pessoa com Deficiência e a Lapidação dos Direitos Humanos: 
o direito do trabalho, uma ação afirmativa. Tese de Doutoramento em Direito. Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Paraná.  Disponível em: Disponível em  
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/2423/TESE_PRONTA_E_REVISADA.PDF?seque
nce=2&isAllowed=y3.>; OLIVEIRA, Givanildo Pereira de. CÉSAR, João Batista Martins. PIRES, Marcelo 
Sobrinho. A inclusão real das pessoas com deficiência no Mercado de Trabalho. In: CÉSAR, João Batista Martins; OLIVA, 
José Roberto Dantas (org). O trabalho decente no mundo contemporâneo e a reforma trabalhista: homenagem 
a Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. São Paulo: Ltr, 2020; e BARACAT, Eduardo Milléo. Trabalho da Pessoa 
com Deficiência: estudo sobre a exclusão e inclusão social. Curitiba: Juruá, 2020. 
3 CASSAR, Vólia Bonfim. Direito do Trabalho. 6. Ed. Niterói: Impetus, 2012. p. 3 
4 CASSAR, Vólia Bonfim. Obra Citada, p. 4 

https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/2423
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/2423
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/2423
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relacionado com profissão, que é um trabalho especializado, e por seu lado a profissão faz 

parte da qualificação e individualização do indivíduo, de acordo com a Lei n. 6.015/1973 (Lei 

dos Registros Públicos). Assim, em última análise, trabalho é uma das bases da dignidade 

humana, que é um atributo da pessoa pelo simples fato de existir e se correlaciona ao mínimo 

existencial.  

No entanto, para a pessoa com deficiência, há barreiras que dificultam o acesso a 

uma colocação no mercado de trabalho. 

No nosso entender, a tecnologia, de modo geral, vem assim a ajudar na superação 

dos limites das pessoas com deficiência e propiciar uma melhor qualidade de vida e 

desempenho que facilitam o acesso ao mercado de trabalho.  

 

3. Apontamentos sobre Mercado de Trabalho. 

A noção de mercado de trabalho é, basicamente, o ponto de encontro entre a oferta 

de trabalho e as demandadas por serviços. Havendo, de facto, divergências e peculiaridades 

que merecem ser consideradas para uma avaliação crítica do mercado de trabalho. Que aqui 

apresentamos em seguida. 

No século XVIII, o mercado de trabalho5, no sentido econômico clássico (Adam 

Smith), foi regulado pela lei da oferta e da procura, onde o trabalho era uma mercadoria 

como qualquer outra. Os trabalhadores vendiam o seu trabalho, e recebiam em troca um 

valor por esta prestação que se chama pagamento ou salário.  

A partir do final do século XIX, surge uma nova perspectiva sobre o mercado de 

trabalho (neoclássica). Segundo essa teoria, o salário seria a variável para a obtenção do 

equilíbrio, pois passou a analisar a formação da mão de obra, ou seja, o investimento no 

capital humano, agregando valor ao trabalho. Segundo essa concepção, quanto mais 

capacidade técnica o empregado tivesse, maiores seriam os seus salários. 

Na primeira metade do século XX, os defensores do keynesianismo propuseram que, 

no mercado de trabalho, a necessidade de mão de obra estivesse ligada ao nível de demanda 

que as empresas buscam atender. Assim, o ponto de equilíbrio do mercado estava 

 
5 OLIVEIRA, Sidnei Rocha de. Mercado de Trabalho: Múltiplos (des)entendimentos. XXXI Encontro da ANPAD. 
2007. Disponível em: http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/33/GPR-B3051.pdf  Acesso realizado 
em: 20 de fev. 2021. 

http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/33/GPR-B3051.pdf
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necessariamente fora dele, não importando a disponibilidade de mão de obra. Desse modo, 

o nível de equilíbrio nem sempre seria o pleno emprego. 

A partir dessas considerações, torna-se acertado o entendimento de que o mercado 

de trabalho é um mercado diferenciado, pois o trabalho em si considerado é um produto que 

apresenta peculiaridades. Não cabe aos “vendedores” dimensionarem e controlarem o 

“estoque do produto”. Os trabalhadores não podem esperar a melhor condição de “venda 

do produto”, esperando sua valorização, pois dependem continuamente da venda do 

trabalho para sobreviver.  

Dentro das teorias analisadas, a pessoa com deficiência está em profunda 

desvantagem, pois há barreiras a serem vencidas para que possam dispor de uma colocação 

profissional. 

A partir de uma análise crítica, a teoria da sociologia econômica do mercado de 

trabalho6 amplia a visão para o aspecto humano da interação entre os agentes no mercado. 

Segundo a teoria sociológica, vários elementos sociais e organizacionais limitam o 

livre movimento do trabalho na economia. Um dos principais elementos ressaltados por essa 

corrente é o da construção das redes de relacionamento que possibilitam ao indivíduo 

encontrar colocação profissional. Assim, quem exerce uma profissão e cria redes de 

relacionamento, possui mais chances de recolocação no mercado de trabalho. 

Neste exame, a pessoa com deficiência está também em desvantagem, uma vez que 

a empregabilidade futura dependeria da atual. 

Para suprir eventuais distorções nas investigações sobre o mercado de trabalho, 

estudiosos do tema conceberam a teoria da interpretação institucional do mercado de 

trabalho7. Essa teoria defende que o mercado de trabalho é influenciado por órgãos, 

instituições e legislações que alteram a livre organização e alteração do mercado de trabalho. 

Sendo, na nossa opinião, a teoria da interpretação institucional do mercado de trabalho 

aquela que melhor explica o acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. 

 
6 GUIMARÃES, Nadya Araujo. A Sociologia dos Mercados de Trabalho, ontem e hoje. Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento. Novos Estudos. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3300&lng=en&nrm=iso Acesso realizado em 
20 de fev. 2021. 
7 OLIVEIRA, Sidnei Rocha de. Mercado de Trabalho: Múltiplos (des)entendimentos. XXXI Encontro da ANPAD. 
2007. Disponível em: http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/33/GPR-B3051.pdf  Acesso realizado 
em: 20 de fev. 2021. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3300&lng=en&nrm=iso
http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/33/GPR-B3051.pdf
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4. Pessoas com Deficiência 

Durante séculos, aqueles que tinham qualquer tipo de deficiência eram tidos como 

inválidos. O termo significava que a pessoa com deficiência era “socialmente inútil, um peso 

para sociedade, um fardo para a família, alguém sem valor profissional”8. 

Durante a primeira metade do Século XX, principalmente após a 1ª Guerra Mundial, 

o termo inválido foi “atualizado” para “incapacitado”, ou indivíduos sem capacidade ou com 

capacidade residual. Socialmente, significou um avanço no entendimento da situação das 

pessoas com deficiência, pois a sociedade passou a reconhecer uma capacidade residual, 

inclusive para o trabalho. Entretanto, a pessoa com deficiência ainda não possuía 

reconhecimento jurídico como sujeito de direitos e obrigações, sendo tratada no mundo 

jurídico como incapaz ou com capacidade relativa9.   

O reconhecimento no mundo jurídico da pessoa com deficiência foi dado apenas em 

9 de dezembro de 1975, pelas Nações Unidas, por meio da Resolução 3447 aprovada na 

Assembleia Geral, que instituiu a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes10. 

Em 2006, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o texto da Convenção 

Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) cuja finalidade foi 

proteger direitos e a dignidade das pessoas com deficiência. 

No Brasil, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 

(CDPD) foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto n° 6.949, de 

25 de agosto de 2009, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 5º da Constituição Federal, 

possuindo status equivalente ao de emenda constitucional. 

 No intuito de modernizar a legislação pátria de acordo com a CDPD, os legisladores 

ordinários brasileiros confeccionaram a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

 
8 SASSAKI, Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. Revista Nacional de Reabilitação. São 
Paulo: ano 5 nº. 24, jan./fev. 2002, Disponível em: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/TERMINOLOGIA_SOBRE_DEFICIENCIA_NA_ERA_D
A.pdf?1473203540 Acesso realizado em : 20 de fev. de 2021. 
9 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O Trabalho da Pessoa com Deficiência e a Lapidação dos Direitos Humanos: 
o direito do trabalho, uma ação afirmativa. Tese de Doutoramento em Direito. Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Paraná.  Disponível em: Disponível em  
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/2423/TESE_PRONTA_E_REVISADA.PDF?seque
nce=2&isAllowed=y3.> P. 287-289. 

10 NAÇÕES UNIDAS. Resolução 3447. Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 9 de dezembro 
de 1975. Disponível em: https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/decl-dtosdeficientes.pdf . 
Acesso realizado em: 20 de fev. 2021. 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/TERMINOLOGIA_SOBRE_DEFICIENCIA_NA_ERA_DA.pdf?1473203540
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/TERMINOLOGIA_SOBRE_DEFICIENCIA_NA_ERA_DA.pdf?1473203540
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/2423
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/2423
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/2423
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(LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPCD), Lei n. 13.146, 

de 3 de julho de 2015.  

O artigo 2º, a da LBI, estabelece que é considerada pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, 

em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.   

Assim, dentro do moderno conceito de pessoa com deficiência, as deficiências 

podem ser identificadas e graduadas de maneira distinta dependendo do obstáculo que 

impeça a plena capacidade da pessoa.  

Deste modo, a tecnologia pode, em tese, compensar uma realidade desigual entre 

pessoas com deficiência e não-deficientes. 

 

5. Mercado de Trabalho da Pessoa com Deficiência no Brasil 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948 proclamada pela 

Organização das Nações Unidas – ONU estabeleceu, em seu Artigo XXIII, as dimensões 

basilares do trabalho: toda a pessoa teria direito ao trabalho; toda a pessoa teria direito a uma 

remuneração justa e não discriminatória que lhe assegurasse uma existência compatível com 

a dignidade humana. 

A regulação trabalhista desenvolvida internacionalmente pela Organização 

Internacional do Trabalho – OIT possui basicamente as bases gerais estabelecidas nesta 

Declaração. 

No Brasil, o direito ao trabalho é um direito social, estabelecido no Art. 6º da 

Constituição Federal Brasileira - CFB. Trata-se de um direito humano de segunda geração, 

aquele que requer atividade estatal para ser concebido e resguardado. 

Conforme o texto constitucional, o trabalho passou a ser pilar central da ordem social 

no Brasil. É a partir do trabalho que se desenvolve o bem-estar e a justiça social (art. 193, 

CFB). Ou seja, o trabalho passou a ser reconhecido pelo constituinte como sendo um dos 

pilares formadores da dignidade humana11. Pela sua relevância, o constituinte decidiu 

 
11 WANDELLI, Leonardo Vieira. O Direito ao Trabalho como Direito Humano e Fundamental: Elementos para a sua 
fundamentação e concretização. Tese de Doutoramento em Direito. Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal do Paraná.  Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp143699.pdf >  f. 361-403. Acesso realizado em 
10 de fev. 2021.  
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estabelecer, já nos primeiros artigos da nova Constituição, alguns direitos trabalhistas (art. 

7°, CF), que adquiriram a eficácia jurídica e a força normativa de princípios constitucionais12. 

Entre as vedações dispostas no Art. 7º, da CFB, está a proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do portador de deficiência (XXXI, 

Art. 7º, CF). 

Pode-se assim firmar13 que, a partir da Constituição 1988, a inclusão das pessoas com 

deficiência passou para a agenda do Estado Brasileiro.  

Em outubro de 1989, foi publicada a Lei n. 7.853 que dispôs sobre a inclusão das 

pessoas com deficiência. O art. 2º da lei estabeleceu que ao Poder Público caberia assegurar 

às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à 

maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciassem o bem-

estar pessoal, social e econômico.  

No parágrafo único, inciso III, do mesmo artigo, o legislador tratou da formação 

profissional e do trabalho. Na alínea d, estabeleceu que cabia ao poder público adotar 

legislação específica que disciplinasse a reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas 

com deficiência, nas entidades da administração pública e do setor privado. 

No âmbito federal, a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, tratou em seu art. 5º, 

§2º, da reserva de mercado de trabalho para pessoas com deficiência na administração pública 

direta federal. Estabeleceu a reserva de até vinte por cento das vagas oferecidas em concursos 

públicos federais.  

O art. 93, da Lei 8.213/1991 fez a reserva de mercado de trabalho às pessoas com 

deficiência na iniciativa privada. A lei estabeleceu que a empresa com 100 ou mais 

empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos 

seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. 

 
12 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 6ª ed. Niterói: Impetus, 2012. p.176. 
13 OLIVEIRA, Givanildo Pereira de. CÉSAR, João Batista Martins. PIRES, Marcelo Sobrinho. A inclusão real 
das pessoas com deficiência no Mercado de Trabalho. In: CÉSAR, João Batista Martins; OLIVA, José Roberto Dantas 
(org). O trabalho decente no mundo contemporâneo e a reforma trabalhista: homenagem a Ricardo Tadeu 
Marques da Fonseca. São Paulo: LTr, 2020. p.83 
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Estes dispositivos constituem ações afirmativas do Estado (discriminações positivas) 

de modo a assegurar a efetiva participação das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho14. 

As conquistas instituídas por essas leis tornam-se patentes quando se constata que a 

pessoa com deficiência enfrenta desestímulos à inclusão social e laboral de diversas formas 

(seja física, atitudinal ou psíquica) durante toda a sua vida15. A pessoa com deficiência é 

estigmatizada e muitas vezes privada de convívio social e familiar, ficando inclusive fora do 

mercado de trabalho.  

Por conseguinte, é importante para a pessoa com deficiência utilizar tecnologia 

assistiva para superação dos limites e barreiras físicas e atitudinais.  

 

6. Tecnologia Assistiva 

Tecnologia assistiva (TA) “é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 

engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 

reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social”16. 

O objetivo da tecnologia assistiva é propiciar maior independência à pessoa com 

deficiência ampliando seu aprendizado, mobilidade, relacionamento interpessoal e 

capacidade laborativa17. 

A tecnologia assistiva vêm propiciar a adaptação razoável que é a necessidade de se 

superarem as barreiras físicas e sociais que impossibilitam as pessoas com deficiência de realizarem as 

atividades essenciais à vida em sociedade de forma convencional.18 Assim,  a tecnologia pode fornecer 

 
14 OLIVEIRA, Givanildo Pereira de. CÉSAR, João Batista Martins. PIRES, Marcelo Sobrinho. Obra citada. p.89 
15 GEMIGNANI, Tereza Aparecida Asta. GEMIGNANI, Daniel. A garantia de trabalho decente à pessoa com 
deficiência e a reforma trabalhista: a impossibilidade de negociar coletivamente direitos fundamentais à inclusão efetiva. In: 
CÉSAR, João Batista Martins; OLIVA, José Roberto Dantas (org). O trabalho decente no mundo 
contemporâneo e a reforma trabalhista: homenagem a Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. São Paulo: LTr, 
2020. p.57 
16 BRASILl. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Tecnologia Assistiva. Brasília: 
2009. Disponível em: http://www.galvaofilho.net/livro-tecnologia-assistiva_CAT.pdf. p. 26. Acesso em 20 de 
fev. 2021. 
17 BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Tecnologia Assistiva. Brasília: 
2009. Disponível em: http://www.galvaofilho.net/livro-tecnologia-assistiva_CAT.pdf. p. 16. Acesso em 20 de 
fev. 2021.  
18 BARACAT, Eduardo Milléo. Trabalho da Pessoa com Deficiência: estudo sobre a exclusão e inclusão social. Curitiba: 
Juruá, 2020. p. 171. 

http://www.galvaofilho.net/livro-tecnologia-assistiva_CAT.pdf
http://www.galvaofilho.net/livro-tecnologia-assistiva_CAT.pdf
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um auxílio às capacidades da pessoa com deficiência, melhorando sua produtividade e 

interatividade. 

Essa tecnologia pode se constituir num recurso ou num serviço. Os recursos são 

equipamentos, sistemas e programas que melhoram as capacidades funcionais do usuário. 

Os serviços são ligados a auxílios prestados à pessoa com deficiência, ligados ao tratamento, 

à educação pessoal, à reabilitação ou à pessoa com deficiência como consumidor.19 

É importante que recursos ligados à tecnologia assistiva tenham a maior interação 

com o usuário, podendo utilizar inclusive da internet das coisas (Internet of things – IoT) e 

inteligência artificial, para melhorar a sua aplicação e possibilitar ao usuário maior capacidade 

interativa e laborativa.  

Contudo, com a aplicação da internet das coisas e da inteligência artificial, o emprego 

da tecnologia assistiva pode acarretar em uma violação à privacidade da própria pessoa com 

deficiência, a exposição de seus dados sensíveis, a sujeição à publicidade agressiva dirigida, e 

o risco excessivo à uma invasão “hacker” nos dispositivos, o que acarreta, pelo menos em 

tese, um parcial desvirtuamento na sua utilização.  

Assim, têm-se duas faces da tecnologia assistiva. Quanto mais conectada à internet e 

a outros dispositivos, melhor é a capacidade de interação e a adaptação ao usuário da 

tecnologia assistiva. Pondera-se que os objetos inteligentes e interconectados podem efetivamente ajudar 

na resolução de problemas reais20. Porém, pode haver uma superexposição do usuário a riscos. 

 Os abusos decorrentes dos tratamentos e armazenamento de dados e de publicidade 

agressiva podem ser objeto de indenização pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC 

(Lei n. 8.078/1990), pela Lei no Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) e pela Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018)21. 

No entanto, há os produtos de tecnologia assistiva que são “off-line” ou analógicos. 

Para algumas deficiências, esses produtos são ótimos e satisfazem as exigências de interação, 

porém para as deficiências, mais severas, eles são inócuos.  

 
19 BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Tecnologia Assistiva. Brasília: 
2009. Disponível em: http://www.galvaofilho.net/livro-tecnologia-assistiva_CAT.pdf. p. 27. Acesso em 20 de 
fev. 2021. 
20 MAGRINI, Eduardo. Entre dados e robôs: Ética e privacidade na era da hiperconectividade. 2. ed. Arquipélago 
Editorial, 2019. p.31 
21 MAGRINI, Eduardo. Obra citada. p. 63-98 

http://www.galvaofilho.net/livro-tecnologia-assistiva_CAT.pdf
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Assim, acredita-se como bem-vinda a internet das coisas em produtos de tecnologia 

assistiva. Apesar de poder haver perda da privacidade e sujeitar à pessoa com deficiência a 

certos riscos, os ganhos de capacidade produtiva, qualidade de vida e interação são enormes.  

  

7. Considerações Finais 

No disputado mercado de trabalho, as pessoas com deficiência conseguiram, após a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, uma legislação protetiva que lhes garante acesso ao 

mercado de trabalho. Não obstante isso, inúmeras barreiras físicas e sociais impedem as 

pessoas com deficiência de trabalhar. As tecnologias assistivas auxiliam no desempenho das 

atividades cotianas, na interação com outras pessoas e nas atividades laborativas. Sopesando 

os benefícios e malefícios, acredita-se que a superação de barreiras por meio da tecnologia 

ultrapassa os danos decorrentes da sua utilização. O potencial das pessoas com deficiência 

pode ser explorado com a utilização de tecnologia assistiva. O fato de serem pessoas com 

deficiência não as torna incapazes, muito menos inaptas ao trabalho. Elas podem ter uma 

ocupação e usufruir de uma vida digna através da utilização de tecnologias assistivas.  

Assim, eventuais abusos decorrentes de tratamentos e armazenamento de dados e de 

publicidade agressiva a partir da utilização da tecnologia assistiva devem ser combatidos e os 

lesados vir a ser indenizados de acordo com a legislação vigente, analisados caso a caso. 
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Plataformas digitais jurídicas e a busca pela “vacina” para 
imunidade do direito durante e após o período pandêmico 

Digital legal platforms and the search for the “vaccine” for legal immunity during and after the pandemic 
period 

 

CLEITON LIXIESKI SELL1 
 

Sumário: 1. Mudanças estruturais nas relações jurídicas derivadas da pandemia Covid-19; 2. 
Desafios para operadores do direito para integrar os mais vulneráveis; 3. A proposta de 
métodos consensuais de resolução de conflitos em espaços digitais; Considerações Finais. 

Resumo: O objetivo é analisar as mudanças nas relações jurídicas na virada da primeira 
década do século 21 devido a pandemia covid-19 e como proposta a utilização de métodos 
alternativos de resolução de conflitos. Para isso utilizou-se o método hipotético dedutivo. A 
falta de previsibilidade e controle sobre as ações letais do vírus tem levado a população ao 
desespero e à desordem, e o direito teve de lidar com situações repentinas que surgem numa 
espécie de dualismo na busca pelo equilíbrio entre saúde pública/economia, 
privacidade/liberdade, direito/política, economia/política, individualismo/comunitarismo e 
sobrevivência individual/solidariedade, entre outros binômios relacionados aos direitos 
fundamentais. A pandemia revelou repensar métodos consensuais alternativos de resolução 
de conflitos para readaptar necessidades de restrição do movimento de pessoas aos seus 
locais de trabalho, aumento do número de compras de mercadorias em plataformas online, 
período prolongado de confinamento e de que os cidadãos precisam mecanismos para 
resolver seus conflitos. As decisões judiciais foram restringidas durante este período e os 
casos foram transferidos para plataformas digitais. No âmbito do papel dos operadores 
jurídicos, com o sistema de saúde colapsado e as relações sociais restringidas devido ao 
aspecto do deslocamento dos indivíduos, surgem enxurradas de novos regulamentos, 
decretos, leis, bem como os incumprimentos contratuais que geram danos de diversas 
naturezas.  

Palavras-chave: Resolução jurídica de conflitos; Sistemas digitais; Métodos consensuais de 
conflitos; Imunização.   

 

Abstract: The objective is to analyze the changes in legal relations at the turn of the first 
decade of the 21st century due to the covid-19 pandemic and as a proposal to use alternative 
methods of conflict resolution. To reach the proposal, the hypothetical deductive method 
was used. The lack of predictability and control over the lethal actions of the virus has led 
the population to despair and disorder, and the law has had to deal with sudden situations 
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Santa Maria (BRA). Bacharel em Direito pela Universidade de Cruz Alta (BRA). Integrante do Grupo de 
Pesquisas Ordenación Territorial y Urbanística, Medio Ambiente y Dessarollo Sostenible (ORDITER) da UBU. 
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that arise in a kind of dualism in the search for the balance between public health/economy, 
privacy/freedom, law/politics, economics/politics, individualism/communitarianism and 
individual survival/solidarity, among other binomials related to fundamental rights. The 
pandemic revealed rethinking alternative consensual methods of conflict resolution to 
readjust needs to restrict the movement of people to their workplaces, increasing the number 
of goods purchases on online platforms, prolonged period of confinement and that citizen 
need mechanisms to resolve their conflicts. Judicial decisions were restricted during this 
period and cases were transferred to digital platforms. Within the scope of the role of legal 
operators, with the collapsed health system and restricted social relations due to the aspect 
of the displacement of individuals, there are floods of new regulations, decrees, laws, as well 
as contractual non-compliances that generate damages of various kinds.  

Keywords: Legal conflict resolution; Digital systems; Consensual methods of conflict; 
Immunization.  

 

Introdução  

A ameaça premente à perda do poder de quem controla as ações leva à adoção de 

medidas que afetam os direitos dos cidadãos, o que provoca reflexos sobre o bem mais 

precioso que foi garantido como é o caso do direito à liberdade. Devido às constantes 

incertezas do cenário pandêmico, surgem pelo menos três premissas: a primeira é sobre a 

fragilidade da espécie humana, pois embora a ciência tenha avançado, a vida humana sofre 

riscos cada vez mais complexos à medida que desenvolve diferentes variáveis; a segunda 

refere-se aos efeitos desiguais nos países menos desenvolvidos; a terceira é de que o ser 

humano precisa de empatia e solidariedade para sobreviver nas reações sociais.  

A pandemia trouxe pela milésima vez a discussão das categorias de tempo e espaço, 

uma vez que as mudanças causadas pelas ações humanas em relação ao futuro. Há 

necessidade de mecanismos eficazes para enfrentar questões que se refletem na suspensão 

de liberdades, direitos, princípios e garantias tão discutidas no meio científico acadêmico que 

refletem sobre os direitos individuais e coletivos. A questão é que depois de superada a 

pandemia, vamos reaprender valores e sentimentos que foram esquecidos como família, 

amor, fraternidade, empatia, cooperação, simplicidade, humildade, harmonia, entre outros 

elementos que aos poucos pouco foi subsumido no tempo e no espaço? Será necessária mais 

de uma geração para absorver esse período pandêmico pela sociedade.  

Propõem-se mecanismos que permitam que a lei seja imunizada contra as mudanças 

repentinas que ocorrem na sociedade, já que a pandemia está sendo um exemplo de que são 

necessários sistemas de proteção jurídica mais eficaz para proteger os direitos fundamentais 

dos mais vulneráveis. Para analisar essa perspectiva, o estudo está dividido em três partes: a 
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primeira é um panorama das mudanças ocorridas nas relações jurídicas em decorrência da 

pandemia; A segunda parte trata dos desafios que os operadores legais enfrentam na 

aplicação desses direitos para os vulneráveis; a última é uma proposta sobre a utilização de 

métodos consensuais de resolução de conflitos em espaços digitais, uma vez que as 

plataformas digitais nunca antes na era informática se tornou tão necessária para o 

funcionamento de sistemas de justiça.  

 

1. Mudanças estruturais nas relações jurídicas derivadas da pandemia Covid-19  

Já cientificamente comprovado pela natureza da pandemia que é altamente 

contagiosa, o vírus forçou a socializar virtualmente suas angústias e conquistas pessoais e 

profissionais que proporcionou uma relação distante. No âmbito dos direitos fundamentais, 

o filósofo alemão Jürgen Habermas, menciona como a solidariedade se torna um dos 

paradigmas fundamentais do século XXI, pois propõe que, para enfrentar uma visão 

mercantilista dos bens materiais em detrimento da espécie humana (e em neste sentido, 

mudanças estruturais na sociedade), é necessário analisar a perspectiva cosmopolita que 

permite pertencer a um mesmo projeto de democracia em que prevaleça o interesse comum2. 

Não se trata somente da disseminação do vírus na sociedade, mas da disseminação da 

ameaça, do caos, do sofrimento das pessoas pela perda de familiares e amigos, do 

distanciamento das pessoas da convivência, da pressão psicológica pela perda do emprego e 

outras consequências de um vírus desenfreado e invisível a olho humano3. 

A pandemia foi acompanhada de medo e falta de orientação para uma forma menos 

prejudicial de proteger vidas humanas. Para filósofa Nuria Martín4, catástrofes como o 

Covid-19 devem instigar (re) pensar o direito por meio da filosofia jurídica, pois as situações 

 
2 HABERMAS, Jürgen. The Lure of Technocracy. Trad. inglesa: Ciaran Cronin, Polity Press, Massachusetts, USA, 
Cambridge (UK), Malden, 2015, p. 57. 

3 Uma das teorias lançadas e fortalecidas pelo discurso do presidente dos EUA, Donald Jhon Trump, no evento 
das Organizações das Nações Unidas, denunciou que esse vírus teria origem chinesa e que seus efeitos se 
somam as questões políticas e econômicas da china de tentar dominar o planeta como país mais poderoso. Vid. 
GARRET Jr., Gilson; JUSTO, Gabriel. Trump chama de covid-19 de praga e culpa a China em discurso na 
ONU. In: Exame.com. 22 set. 2020. Disponível em: https://exame.com/mundo/tru mp-culpa-china-por-covid-
19-em-discurso-na-onu/. Acesso em: 28 fev. 2020. Vid. ZIZEK, Slavoj. El coronavirus es un golpe al 
capitalismo a lo 'Kill Bill' que podría reinventar el comunismo. In: Russia Today. 04 fev. 2020. Disponível em:  
https://www.rt.com/op-ed/481831-coronavirus-kill-bill-capitalism-communism/. Acesso em: 28 fev. 2020. 

4 MARTÍN, Nuria Belloso. La multidimensionalidad de una pandemia. Sociedad y Derecho en la era del post-
coronavirus. In: Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. Nº 43, 2020, p. 43-66. Disponível em: 
https://doi.org/10.7203/CEFD.43.17445. Acesso em: 28 fev. 2020. 

https://doi.org/10.7203/CEFD.43.17445
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têm surgido com mais frequência, abrindo caminho para uma análise crítica e ponderada do 

direito para o período pós-pandêmico. As mudanças ocorrem a todo o tempo nas relações 

jurídicas, seja por meio da modificação de um dispositivo legislativo, de uma nova lei ou do 

entendimento jurisprudencial dos tribunais, o que não muda é que o direito a todo tempo é 

posto em prova em forma de binômios como direito/economia. 

Para Chul Han5, no início do século 21, já afirmava que surgirá a violência neurológica 

em que a sociedade se cansa de longos períodos de trabalho e estresse que consomem grande 

parte da felicidade humana. Embora seu diagnóstico não tenha sido totalmente correto, já 

que sua aposta seria nas doenças neurológicas, o Covid-19 mostrou que a espécie humana 

não está imune do ponto de vista patológico, por isso o autor aponta que, em todas as épocas 

da história mostra seus pontos instáveis, pois apesar de a era das bactérias terem sido 

fortemente combatida com antibióticos, e apesar de viver na era viral em que descobertas 

como as técnicas imunológicas significaram um grande avanço na ciência, o combate ao vírus 

tornou-se uma guerra moderna comum em todos os países.  

No caso da Espanha, foram tomadas medidas pelas autoridades competentes na 

forma de instrumentos jurídicos com vista a conter a pandemia através da Declaração do 

Estado de Alarme, em meados de março até início de junho de 2020, publicada pelo Real 

Decreto 463/20206. Começou um grande tráfego de informações através das redes sociais 

em que muitas delas se contradiziam e poucas informações contavam com fontes confiáveis 

sobre questões de expansão e gravidade da Covid-19, questões de política e direitos que se 

veem afetados, Fake News, etc. Esse discurso reflete questões como a pós-verdade, visto que 

as informações eram contestadas e outras omitidas como forma de transmitir informações à 

sociedade de forma clara7. A pós-verdade representa um momento após a verdade, e isso 

significa uma verdade diferente da realidade, uma inverdade ou não exata. Para Martín8, um 

exemplo de pós-verdade é que os cidadãos não sabem precisamente o número de infectados 

e mortes causadas pela pandemia.  

 
5 CHUL HAN, Byung. Sociedad del cansancio. Trad. de  Arantzatzu Saratxaga Arregi. 2. ed. Barcelona: Herder 
Editorial, 2017, p. 11-12. 

6 ESPAÑA, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara es estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
7 FERRARIS, Maurizio. Postverità ed altri enigma. Bologna: Il Mulino, 2017, p. 19-20. 

8 MARTÍN, Nuria Belloso. Una Teoría del Derecho para un escenario (pos) pandémico. In: SÁNCHEZ RUBIO, 
D. y SÁNCHEZ BRAVO, A.  (Coordinadores). Temas de Teoría y Filosofía del Derecho en tiempos de pandemia. Madrid: 
Dykinson, 2020, p. 36. 

https://www.herdereditorial.com/contributor/arantzatzu-saratxaga-arregi
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No campo das mudanças epistêmicas que ocorreram não apenas com a pandemia, 

como vinha acontecendo há algum tempo, existem ações judiciais que se iniciaram em áreas 

sociais, econômicas e políticas que incorporam a via jurídica à espera de uma “solução 

mágica”, como pegar uma varinha como um bruxo das mitologias europeias reproduzidas 

em Harry Potter. Embora este ano tenha sido anormal para a coexistência e sobrevivência 

como sociedade, Roselló9 lembra que, apesar de tudo, para o futuro os efeitos permaneçam 

superficiais, e não pode contemplar uma visão pessimista das restrições às liberdades e 

direitos, uma vez que essas ações interferem para que o ser humano possa melhorar sua 

posição e deixar um legado como dever de cuidado com os humanos. 

 

2. Desafios para operadores do direito para integrar os mais vulneráveis 

O desenho de uma sociedade monitorada por dispositivos móveis, satélites e outros 

sistemas representa como o sistema computacional e a inteligência artificial possibilitam 

mecanismos de controle sobre os seres vivos (humanos e não humanos)10. Em qualquer caso, 

os desafios para os operadores jurídicos frente aos efeitos da Covid-19 nas relações jurídicas 

em sentido amplo, em que o termo “risco”, discutido por autores de diferentes áreas 

científicas. Para o autor italiano De Giorgi11, possui relação com probabilidades e 

improbabilidades relacionadas ao futuro, sendo uma forma de determinar o que não está 

determinado em uma análise. O risco pode ser analisado de diferentes formas, menos sério 

ou mais sério, necessário ou não necessário e outras distinções como riscos e perigos, porém, 

no aspecto da sociedade moderna, o risco não é uma categoria ontológica.  

As relações humanas com a tecnologia se tornaram uma forma alternativa de encarar 

as questões de direitos fundamentais. Na obra de Llano Alonso12, referindo-se à perspectiva 

transhumanista, o debate é sobre a possibilidade de modificar a própria essência na medida 

em que a ciência contribui com novos elementos. Trata-se de uma cultura humanística que 

valoriza a dignidade e outros direitos essenciais que permitem a condição adequada de vida 

ao ser humano. O transumanismo contempla um movimento de viés cultural e ideológico 

 
9 Vid. ROSELLÓ, Francesc Torralba. Vivir en lo esencial. Ideas y preguntas después de la pandemia. Barcelona: 
Plataforma Editorial, 2020. 

10 BAUMAN, Zygmunt; LYON, David. Vigilancia líquida. Barcelona: Paidós, 2013. 

11 DE GIORGI, Raffaele. Direito, Democracia e Risco: vínculos com o futuro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1998, p. 196-197. 

12 ALONSO, Fernando. H. LLANO. Homo Excelsior. Los Límites Ético-Jurídicos del Transhumanismo. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, p. 17.  
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que tem por objetivo aprimorar as capacidades cognitivas e físicas do ser humano que 

buscará seu melhor desempenho. A pandemia resgata esses elementos como necessidade 

para estabelecer as relações humanas e de trabalho.  

A pandemia obrigou as autoridades competentes a tomar medidas urgentes em pouco 

tempo, e como ele lembra Pérez Luño13, a segurança jurídica baseada em texto constitucional 

deve continuar a ser um marco de seus valores na aplicação de qualquer decisão que envolva 

direitos. Os operadores jurídicos não devem perder de vista que os conflitos originados não 

devem recair simplesmente numa ponderação de valores, entre outras coisas porque se 

discute algum facto, o que se torna um dilema à medida que ocorre uma escolha entre um 

direito ou de considerar um direito na medida em que exclui outro14. 

Não pode perder de vista que a comunicação é condição da relação do ser humano 

em sociedade. O direito é discutido quando não é possível socializar a comunicação de forma 

assertiva na compreensão de conflitos que parecem não ter fim. Como menciona Morchón15, 

uma teoria do direito não pode ser reduzida a uma teoria da norma jurídica ou a uma teoria 

da ordem jurídica. As teorias modernas do direito precisam recuperar dimensões como a 

comunicação como subsídios para trabalhar com todos os elementos do conflito. Houveram 

paralisações e rupturas dos canais de comunicação que afetaram a administração da justiça 

em todos os aspectos, visto que, existiam implicações económicas e sociais, direitos das 

pessoas infectadas com Covid- 19 e o desemprego que aumentou à medida que as empresas 

seguiram as medidas de isolamento social do Ministério da Saúde.  

O risco à saúde humana tem aumentado o estresse e a carga de trabalho dos 

profissionais de saúde para salvar vidas, com decisões judiciais que minimizam o número de 

infectados, além de medidas excepcionais ocorridas em países das América do Sul e do Brasil, 

cujos indivíduos altamente perigosos que estavam sob regime fechado nos sistemas 

carcerários foram libertados com uma tornozeleira eletrônica para evitar um contágio na 

prisão. Ressalta-se que, a lei permite ou não permite as ações tomadas, no entanto, Esposito16 

 
13 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. La Filosofía del Derecho como vocación, tarea y circunstancia. Lección Jubilar. 
Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2017, p. 74. 

14 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. La Filosofía del Derecho como vocación, tarea y circunstancia. Lección Jubilar. 
Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2017, p. 78. 

15 MORCHÓN, Gregorio Robles. El Derecho como texto. Cuatro estúdios de teoría comunicacional del derecho. Cizur 
Menor: Thompson-Civitas, 2006, p. 191.  

16 ESPOSITO, Roberto. La prima immunizzazione è il diritto. In: L’Osservatore Romano. Conversazione con il 
filosofo Roberto Espozito. Disponível em: https://www.osservator eromano.va/it/news/2020-05/la-prima-i 
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analisa a importância de criar métodos para imunizar a lei contra situações de caos que exigem 

medidas drásticas. De outro modo, será que todo sistema jurídico precisa de uma “vacina” 

para prevenir em vez de lutar? Para Zagrebelsky17, isso se torna complexo na medida em que 

são princípios constitucionais que não podem ser absolutos e que devem ser coerentes ou, 

devem (con) viver constitucionalmente em sua totalidade para que a aplicação de um direito 

no caso não implica a omissão ou exclusão de outro.  

 

3. A proposta de métodos consensuais de resolução de conflitos em espaços digitais  

Desde uma dimensão universal da humanidade busca-se um espírito de solidariedade 

e cooperação para o bem comum da sociedade. O lado perverso de viver em uma sociedade 

de risco iminente é a necessita de uma visão cosmopolita que medeie o estado de 

metamorfose, em que a busca por aspirações que satisfaçam necessidades básicas como paz, 

qualidade de vida, liberdade de expressão, entre outras mostra a necessidade de manter a 

integridade de uma sociedade baseada na categoria da solidariedade para a construção de um 

Estado Social e Democrático alinhado com bases éticas e legais18. 

Nesta nova cultura jurídica que vai emergir da pandemia, métodos consensuais de 

resolução de conflitos como a mediação em que o protagonista é as partes se tornará 

essencial. Não é uma ideia nova, pois Aristóteles já mencionou que todo conflito tem como 

essência a busca de uma solução adequada19. Essa perspectiva de justiça é intrinsecamente 

abordada na obra, “La ética de Nicomáquea”, em que Aristóteles analisa o conceito de equidade 

inserido no contexto da justiça, entretanto, possui um aspecto secular. Do mesmo modo, 

note-se que o legislador no exercício da sua função, incorre em erros na medida em que não 

aplica na prática e de forma universal o sentido do texto do direito. Para corrigir erros 

legislativos, Aristóteles remete o juiz para a árdua tarefa em que o conceito de equidade 

reaparece quando há insuficiência de solução para o caso20. 

 
mmunizzazione-e-il-diritto.html. Acesso em: 28 fev. 2020. 

17 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. 11. ed. Madrid: Trotta, 1998, p. 14. 

18 BECK, Ulrich. The metamorphosis of the world. Cambridge: Polity Press, 2016, p. 16. 

19 MARTÍN, Nuria Belloso. La sociedad del post-Covid19: oportunidad para impulsar y consolidar la 
mediación. In: PILIA, Carlo y CERDEIRA, Guillermo (Directores). MORENO, Eugenio Pizarro 
(Coordinador). Mediación, conciliación y arbitraje tras la pandemia. Biblioteca de medios alternativos de solución de 
conflictos. Vol. II. Santiago (Chile): Olejnik, 2020, p. 191. 
20 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco, traducción de José Luis Calvo Martínez. 4. reimpr. Madrid: Alianza 
Editorial, 2005, p. 177-178. 
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Com a pandemia houve violações de contratos públicos e privados, direitos e 

responsabilidades foram incumpridos que podem levar anos para serem resolvidos. No 

entanto, Cárcova referindo-se a “La opacidad del derecho”21, analisa o problema que os seres 

humanos, sujeitos dotados de direitos, não entendem ou até mesmo ignoram a lei, pois 

quando são tomadas medidas ou atos jurídicos, muitas vezes ocorre confusão por falta de 

exatidão da lei (pelo cidadão) ou quando o aplicador interpreta mal o direito.  

A visão do direito é construída a partir de decisões judiciais nas quais a sociedade 

questiona constantemente o papel do operador jurídico. Formas Alternativas de Resolução 

de Conflitos (ADRs) são métodos consensuais que continuam a ser mal interpretados, uma 

vez que o objetivo principal é suprir lacunas no processo tradicional para viabilizar portas de 

acesso à justiça, o que vai muito além de pensar como método de menor custo econômico e 

maior agilidade processual22. De qualquer forma, a proposta de utilização de ADRs em 

plataformas digitais ficou mais conhecida com os reflexos da pandemia, não descartando que 

existe o temor de que os efeitos pós-pandêmicos possam sobrecarregar o sistema judiciário 

devido às múltiplas ações nos tribunais de justiça dos países afetados.  

Diante das mudanças inesperadas e constantes, como o ser humano pode se manter 

otimista para enfrentar esses desafios que já são árduos não apenas para operadores jurídicos 

como médicos, engenheiros, administradores, economistas, ambientalistas, filósofos etc.? 

Vou ficar na área dos advogados, pois as decisões sobre direitos para regular uma sociedade 

que está em colapso há tempos aumentam cada vez mais23. Devido a um estado de perigo e 

incerteza ocasionado para vida humana, em que as bases científicas que buscam soluções 

computacionais impõem ao ser humano a responsabilidade pelas mudanças causadas, surge 

a necessidade de pensar em métodos de autocomposição como a mediação para que os 

conflitos sejam resolvidos por meio do diálogo e menos desgastantes financeiramente e 

emocionalmente.  

 
21 CÁRCOVA, Carlos María. La opacidad del Derecho. 2. ed. Madrid: Trotta, Colección, Estructuras y Procesos, 
2006, p. 20-21. 

22 TARUFFO, Michele. Hacia la decisión justa. Trad. de César E. Moreno More. Mexico: Editorial CEJI, 2020, p. 
51-52.  

23 O termo colapso advém do sentido de queda vertical, em que os processos sociais, políticos e econômicos 
sofrem degastes com o tempo até se tornarem desintegrados entre si, em que a solução proposta para que os 
seres humanos possam viver em meio as imprevisíveis mudanças é chamado pelos autores de “flutuação 
relacional”. Vid. CITTON, Yves; RASMI, Jacopo. Générations collapsonautes. Naviguer par temps d’effondrement. Seuil, 
2020. 
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Neste ponto de colocar o ser humano no centro das transformações e catástrofes 

que ocorrem no meio ambiente, à visão da filósofa belga Isabelle Stengers parece correta24, 

já que o ser humano faz parte da natureza na perspectiva de um antropomorfismo, já que 

sua funcionalidade se aplica às espécies de seres vivos do planeta. Durante o período de 

confinamento, aumentaram-se a utilização de plataformas digitais pelos sistemas de justiça 

na resolução de conflitos, tendo, assim, de se adaptar à realidade da sociedade com a 

resolução dos seus conflitos de interesses e seus desafios para os operadores jurídicos e para 

sociedade que teve que adaptarem-se a essas novas modalidades de relações sociais.  

 

4. Considerações finais 

A pandemia demonstrou que a apenas a lei não resolve todos os problemas por dois 

motivos: primeiro, porque há percentuais de casos trágicos quando a lei chega, a escolha já 

foi feita, com base na ética (por exemplo, decidir quando há apenas um equipamento 

disponível para manter dois indivíduos vivos à beira da morte com oxigênio 

simultaneamente); Se você está em uma sociedade de riscos imprevisíveis em que é necessário 

que o direito exista, ocorre dificuldade de ouvir os mais vulneráveis  quando se trata de 

liberdade de movimento e de expressão, pois é preciso repensar em direitos cosmopolitas 

porque a pandemia mostrou que a comunidade mundial unida é necessária para fornecer 

suprimentos médicos, vacinas e ajuda de um país para outros.  

O aparecimento avassalador do vírus lembrou que alguns elementos que a lei não 

pode fornecer por si, como falta de cooperação, egoísmo, crítica deliberada, pessimismo, 

ganância, ambição, respeito pelo próximo e em alguns casos desprezo pela proteção da vida 

humana. Cabe aos operadores jurídicos utilizar mecanismos de imunização do direito contra 

situações extraordinárias, como é o caso dos métodos consensuais de resolução de conflitos, 

uma vez que as ações se refletem como um legado para as gerações futuras. Ocorreram 

mudanças na sociedade que pareciam distantes e que ocorriam somente em países asiáticos, 

como exemplo, apresentar laude médico em aeroportos antes de viajar para outro país, e que 

se tornaram obrigadas por tempo indeterminado em todos os países. 
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benefícios previdenciários 

Social Security and Development - need of investment in technology to facilitate access to social security 
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Sumário: 1. Introdução; 2. Desenvolvimento Social – direitos previdenciários em destaque; 
3. Problemas administrativos na concessão de benefícios previdenciários – investimento em 
tecnologias apresenta resultados positivos; 4. Teoria do Desenvolvimento como liberdade de 
Amartya Sen; 5. Considerações Finais. 

Resumo: O presente trabalho visa apresentar reflexões sobre a relação entre a Previdência 
Social e o desenvolvimento nacional. Trata-se de estudo que utiliza dados estatísticos, 
extraídos de fontes oficiais, para analisar o impacto do sistema previdenciário no cenário 
nacional, e que sugere a adoção de políticas públicas de investimentos em tecnologia para 
seu aprimoramento. Após as análises, percebe-se que a Previdência Social é instrumento de 
grande importância no desenvolvimento do país, em razão de sua capacidade redistributiva 
de renda, com impacto na redução de pobreza e estímulo na economia local. Contudo, até 
mesmo em razão da grandiosidade do sistema previdenciário brasileiro, há diversos 
problemas administrativos na concessão de benefícios, culminando no ajuizamento de 
milhões de ações judiciais anualmente, que buscam a reversão de indeferimentos. Uma opção 
para melhorar tais problemas administrativos é o investimento em novas tecnologias, que 
agilizem e melhorem a tramitação de requerimentos e recursos. A pesquisa aponta os 
problemas advindos do enorme número de ações judiciais propostas em matéria 
previdenciária, com engessamento do Poder Judiciário e gastos públicos até quatro vezes 
maiores na tramitação judicial, comparados ao de requerimentos administrativos. Por fim, há 
breve abordagem da teoria do desenvolvimento como liberdade, indicando a importância da 
expansão dos direitos de seguridade social para a exclusão de barreiras de liberdade e garantia 
de desenvolvimento nacional. 

Palavras-chave: Previdência Social; Desenvolvimento; Tecnologia; Judicialização.  

 

Abstract: This paper aims to present reflections on the relationship between Social Security 
and national development. This is a doctrinal study, which uses statistical data, extracted 
from official sources, to analyze the impact of the social security system in the national 
scenario, and which suggests the adoption of public policies for investments in technology 
for its improvement. After the analysis, it is clear that Social Security is an instrument of great 
importance in the country's development, due to its redistributive income capacity, with an 
impact on poverty reduction and stimulating the local economy. However, even due to the 
magnitude of the Brazilian social security system, there are several administrative problems 
in the granting of benefits, culminating in the filing of millions of lawsuits annually, which 

 
1  Mestranda em Direito na Universidade Positivo. Procuradora Federal. E-mail: larissat.ls@gmail.com 



Larissa Tais Leite Silva 

 390 

seek the reversal of rejections. An option to improve such administrative problems is the 
investment in new technologies, which speed up and improve the processing of requirements 
and resources. The research points out the problems caused by the huge number of lawsuits 
proposed in social security matters, with plastering the Judiciary and public spending up to 
four times higher in the judicial process, compared to administrative requirements. Finally, 
there is a brief approach to development theory as freedom, indicating the importance of 
expanding social security rights to exclude barriers to freedom and guarantee national 
development. 

Keywords: Social Security; Development; Technology; Judicialization. 

 

Introdução 

A Previdência Social no Brasil representa importante instrumento de distribuição de 

renda e de garantia da segurança alimentar do cidadão. Sua abrangência é bastante 

significativa no país, mas nem sempre há efetividade ou agilidade suficientes para garantir a 

análise e concessão de benefícios previdenciários aos segurados. Em razão de tais fragilidades 

do sistema previdenciário, ocorre o ajuizamento de milhares de ações anualmente, as quais 

sobrecarregam o Poder Judiciário, e nem sempre garantem a correta decisão acerca do 

requerimento formulado. 

Um exemplo claro dessa hipótese está nos benefícios por incapacidade laborativa, 

que representam a grande demanda do Poder Judiciário Federal atualmente, tendo sido o 

assunto mais requerido perante a Justiça Federal no ano 20192. Conforme dados do Portal 

CNJ em Números, foram ajuizadas 1.196.958 (um milhão, cento e noventa e seis mil, 

novecentos e cinquenta e oito) ações referentes a aposentadoria por invalidez e auxílio-

doença, contribuindo de modo inequívoco para a sobrecarga judicial. 

A quantidade de demandas previdenciárias em tramitação no Poder Judiciário é um 

sério problema para a sociedade, pois acarreta um custo orçamentário muito superior ao dos 

requerimentos administrativos perante a Autarquia Previdenciária (INSS), e atrapalha a 

qualidade das decisões proferidas, na medida em que os julgadores não possuem tempo 

suficiente para uma análise acurada de cada caso concreto.  

O impacto desses benefícios previdenciários na sociedade é inegável, eis que 

configuram direitos sociais, ou “direitos humanos de segurança social”, e devem ser 

 
2 De acordo com o relatório do Portal CNJ em Números 2020, os dois assuntos mais demandados perante a 
Justiça Federal no ano 2019 foram “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – Benefícios em espécie/Auxílio-doença 
previdenciário” e “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – Benefícios em espécie/Aposentadoria por invalidez”, 
perfazendo o total de 1.196.958 novas ações < https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-
V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>. 
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analisados como “meios indispensáveis de desenvolvimento econômico e também de 

resiliência das comunidades”3. A importância é tamanha que estão presentes nos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU – ODS 1, 2, 3, 6 e 8, e perfazem fator primordial 

para a exclusão de barreiras das liberdades, que conduzem ao desenvolvimento de uma 

nação, conforme a teoria do desenvolvimento de Amartya Sen. Assim, merecem uma agenda 

específica de políticas públicas, com a previsão de investimentos em tecnologia específicas, 

aptas a garantir a melhor tramitação em âmbito administrativo. 

 

2.Desenvolvimento social – direitos previdenciários em destaque 

A boa distribuição de renda é essencial no desenvolvimento das nações. Acesso à 
renda, produção e disseminação dos sistemas de produção são o diferencial das nações 
desenvolvidas. Nesses termos, o viés social de direitos previdenciários é notório, eis que 
configuram a segurança alimentar do cidadão em momentos de maior necessidade.  

As economias mais desenvolvidas da Europa apostam na garantia de segurança social 

como instrumento para reduzir a desigualdade, atreladas a políticas de crescimento 

econômico e de pleno emprego. Nesse sentido, é o estudo realizado por Carlos Luiz 

Strapazzon4: 

“(...)parece certo que no caso das economias mais desenvolvidas da Europa os 
regimes de garantia do direito de segurança social se viabilizaram em contexto de 
coalizão suprapartidária, foram atrelados a políticas de crescimento econômico e 
a objetivos de pleno emprego. Mais ainda, foram concebidos como instrumentos 
para reduzir a desigualdade (de renda, de gênero), além de exercerem outras 
funções economicamente muito relevantes, como a proteção da renda em 
situação de desemprego, a saúde e até o estímulo à iniciativa privada para atuar 
nessas áreas.” 

 

No Brasil, as políticas de segurança social parecem estar atreladas diretamente a 

direitos previdenciários e assistenciais, a fim de garantir renda mínima aos cidadãos em 

momentos de maior necessidade, como doença, velhice ou falecimento do arrimo de família. 

Tal renda se mostra de indiscutível importância na redução da pobreza e distribuição de 

renda no país. 

 
3 STRAPAZZON, Carlos Luiz. O direito humano à segurança social no Brasil e outros 20 modelos estrangeiros 
In: Direitos humanos e fundamentais na perspectiva da democracia interamericano.1 ed.Curitiba : Instituto 
Memoria, 2018, v.1, p. 91-129. World Inequality Report 2018. Executive Summary. Org. Thomas Piketty et. 
all. Disponível em: https://wir2018.wid.world/  

4 Idem, fl. 2 
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O estudo “Evolução da Proteção Previdenciária no Brasil”5, da Coordenação Geral 

de Estudos Previdenciários, do Ministério da Economia, consolida esse importante papel da 

Previdência Social, ao apresentar os resultados da evolução da cobertura previdenciária até 

2018, bem como o impacto da proteção previdenciária no nível de pobreza do país. 

De acordo com os dados extraídos da PNAD/IBGE, no ano de 2018, cerca de 59 

milhões de pessoas entre 16 e 59 anos estavam protegidas pela Previdência Social, o que 

representa uma cobertura previdenciária de 70,3%. Os trabalhadores desprotegidos, que 

totalizavam 29,9% dessa parcela da população, são aqueles que não contribuem para a 

Previdência. Alguns ostentavam capacidade contributiva, pois possuíam renda informal. 

Contudo, estima-se que em torno de 12 milhões de pessoas nessa faixa etária dificilmente 

teria condições de verter contribuições, em razão de contar com renda mensal inferior ao 

valor do salário mínimo. 

 Já para a população idosa, acima de 60 anos, a proteção previdenciária foi estimada 

em 84%, num total de 27,41 milhões de brasileiros em 2018. 

O comparativo com dados de anos anteriores apontou uma retração da cobertura 

previdenciária no grupo entre 16 e 59 anos, que diminuiu de 72,2% em 2016 para 70,3% em 

2018. Esse desempenho negativo pode ser atribuído aos desequilíbrios econômicos e 

políticos dos anos anteriores. Por outro lado, a proteção previdenciária do grupo dos idosos 

se manteve em estabilidade. 

Em análise ao impacto da proteção previdenciária no país, estima-se que o 

pagamento de benefícios pela Previdência Social reduziu em 16,7% a taxa de pobreza. A 

pesquisa considerou como condição de pobreza o rendimento per capita abaixo de meio 

salário mínimo, totalizando 63,24 milhões de brasileiros. Acaso inexistentes os benefícios 

previdenciários, a população atingida pela pobreza seria de cerca de 97,94 milhões de pessoas 

em 2018. 

Não bastasse a redução da taxa de pobreza, ainda é possível afirmar que a renda 

advinda de benefícios previdenciários garante a movimentação da economia e o 

desenvolvimento de municípios e pequenas comunidades. 

 
5 PNAD/IBGE 2004-2015 e PNADC/IBGE 2016-2017 apud Informe de Previdência Social Vol. 30, nº 6 de 
jun/2018. Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/images/2020/01/11-novembro-
5e270402d05ab.pdf. Acesso em 03 de fevereiro de 2021. 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/images/2020/01/11-novembro-5e270402d05ab.pdf
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/images/2020/01/11-novembro-5e270402d05ab.pdf
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A partir de dados extraídos do IBGE referentes ao ano de 2017, a ANFIP elaborou 

estudo que demonstra que o pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais supera 

a arrecadação de pequenos municípios e até mesmo do Fundo de Participação de 

Municípios.6 O valor de benefícios pagos superou a arrecadação em 87,9% dos municípios 

brasileiros com população até 20 mil habitantes. Significa que em 4.896 municípios, os 

valores provindos da Seguridade Social foram a principal fonte de renda local.  

A mesma pesquisa aponta que 73,6% dos municípios (totalizando 4.100) 

apresentaram valor de benefícios previdenciários superior ao Fundo de Participação de 

Municípios (FPM) no ano de 2017, figurando a região Sul com o maior percentual nacional, 

de 81,3%. 

 

3. Problemas administrativos na concessão de benefícios previdenciários - 

investimento em tecnologia apresenta resultados positivos. 

Em que pese a grandiosidade dos números e do impacto da Previdência Social no 

país, nota-se que a eficiência na concessão de benefícios é bastante questionada. A demanda 

judicial em matéria previdenciária atesta a grande contrariedade dos segurados em relação às 

decisões administrativas proferidas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, tendo a 

Autarquia figurado constantemente entre os 10 maiores litigantes do país.7  

O tempo para análise e processamento dos pedidos, a falta de esclarecimentos acerca 

de indeferimentos e mesmo a valoração de provas documentais são objeto de constantes 

questionamentos por parte dos segurados. Havendo contrariedade com as decisões 

administrativas, o sistema previdenciário prevê a possibilidade de ser interposto recurso 

administrativo, dirigido ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) no prazo de 

30 (trinta) dias.  

 
6 De França, Alvaro Solon et al. A Previdência Social e a Economia dos Municípios. Brasília: ANFIP, 2019. 
Disponível em: https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2019/04/2019-Economia-dos-
munici%CC%81pios_b.pdf. Acesso em 03 de fevereiro de 2021. 

7 Vide relatórios do CNJ “Os 100 maiores litigantes”, anos 2010 e 2011. Disponíveis em < 
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/100_maiores_litigantes.pdf> e < 
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. Acessos em 
25/02/2021. 

https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2019/04/2019-Economia-dos-munici%CC%81pios_b.pdf
https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2019/04/2019-Economia-dos-munici%CC%81pios_b.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/100_maiores_litigantes.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf
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Tais recursos deveriam ser julgados em prazo não superior a 85 (oitenta e cinco) dias8 

. No entanto, em razão da quantidade de requerimentos, aliado à falta de estrutura 

administrativa, tais prazos não costumam ser respeitados, culminando na judicialização de 

demandas. 

Nesse ponto, é a crítica que merece ser feita à falta de políticas públicas que 

incentivem uma maior concentração de recursos em âmbito administrativo: nota-se que, 

embora exista previsão legal de alternativas para que o cidadão manifeste sua discordância 

com a decisão que indeferiu total ou parcialmente seu pedido, o órgão recursal não é eficiente 

em processar seu recurso, de modo que a opção mais simples acaba sendo recorrer 

diretamente ao Poder Judiciário. 

Todavia, a judicialização não é benéfica para o cidadão nem para o Poder Público. 

Não é interessante para o segurado pois, como regra, precisará contratar advogado, arcando 

com custos de honorários, que seriam dispensáveis em sede administrativa. De igual modo, 

para o Poder Público, o ajuizamento de novas ações previdenciárias representa gastos extras, 

pois o custo de uma demanda judicial foi estimada pelo TCU em cerca de 4 vezes o valor de 

um requerimento administrativo9: 

Em 2016, o custo de um requerimento administrativo de um benefício 
previdenciário foi estimado em cerca de R$ 894,00, em média, enquanto o custo 
do julgamento de um processo judicial previdenciário na 1ª instância da Justiça 
Federal foi estimado em R$ 3.734,00, em média, considerando os principais atores 
públicos envolvidos, desconsiderando eventuais recursos. 

Ou seja, muito mais interessante seria a existência de um sistema recursal 

administrativo que, com agilidade, pudesse revisar as decisões proferidas pelo INSS, objeto 

de discordância dos interessados. Para que isso seja viável, torna-se necessária a 

implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da estrutura administrativa, 

através de informatização dos recursos, diminuição da burocracia, e maior publicidade das 

opções disponíveis ao segurado. 

Algumas iniciativas já mostram resultados positivos: ao ser implantado, o e-recursos, 

sistema de recursos eletrônicos da Previdência Social, reduziu o prazo médio de julgamentos 

 
8 Informações disponíveis em: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/outros/recurso-das-
decisoes-do-inss. Acesso em 26/02/2021. 

 

9 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2894/2018. Plenário. Relator: Ministro André de 
Carvalho. Sessão de 05/12/2018. Disponível em:  https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/>. Acesso em 26/02/2021 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/outros/recurso-das-decisoes-do-inss
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/outros/recurso-das-decisoes-do-inss
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/
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para 45 dias; a plataforma digital “Meu INSS” e a “Automatização de benefícios: 

transformação digital ponta a ponta” receberam Prêmio de Boas Práticas das Américas 

202010; a assistente virtual “Helô”, criada para tirar dúvidas sobre serviços do INSS e 

benefícios, registrou mais de 13 milhões de atendimentos em poucos meses.11 

Nota-se que o investimento em tecnologia e inovação é muito bem vindo na área 

previdenciária, pois facilita o acesso e compreensão do cidadão acerca de serviços e 

benefícios a ele disponibilizados. Todavia, os instrumentos existentes ainda são muito 

pontuais, merecendo ser expandidos para a maior facilitação e agilidade nos requerimentos 

de benefícios previdenciários. E isso só será viável através de políticas públicas específicas, 

com investimentos massivos em tecnologia. 

Os números demonstram a grande influência da Previdência Social no 

desenvolvimento local e na redução de desigualdades regionais, em razão de sua capacidade 

redistributiva. Trata-se, portanto, de importante fator para a qualidade de vida do cidadão 

brasileiro, pois a garantia de recebimento de renda nos momentos de maior necessidade 

(morte, velhice ou doença) é fator primordial para a exclusão de barreiras das liberdades, que 

conduzem ao desenvolvimento de uma nação, conforme a teoria do desenvolvimento de 

Amartya Sen. 

 

4. Teoria do Desenvolvimento como Liberdade – Amartya Sen 

Amartya Sen é um autor que trouxe diferente abordagem sobre o conceito de 

desenvolvimento, ampliando sua concepção, até então baseada apenas no Produto Interno 

Bruto per capita de cada país. Sua teoria colaborou na elaboração do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), que pretende ser uma medida mais ampla do nível de 

desenvolvimento, na medida em que alia a dimensão econômica a outras características 

sociais, culturais e políticas para mensurar a qualidade de vida humana.  

 
10  Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/meu-inss-automatizacao-de-beneficios-
assistente-virtual-helo-e-projeto-escuta-recebem-reconhecimento-internacional> 

11 Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/fevereiro/inss-registra-
mais-de-13-5-milhoes-de-atendimentos-pela-assistente-virtual-helo> 
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De acordo com a teoria, desenvolvimento é a eliminação das privações de liberdade. 

Quanto mais restritas forem as possibilidades de tomada de decisões pela pessoa, menos 

desenvolvida é aquela sociedade. 

“A expansão da liberdade é vista, por essa abordagem, como o principal fim e o 
principal meio do desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na eliminação 
das privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas 
de exercerem ponderadamente sua condição de agente.”12 

A teoria do Desenvolvimento como Liberdade reconhece outras características da 

pobreza, como falta de igualdade, de segurança, de inclusão, de vulnerabilidade, estar mais 

exposto a riscos da sociedade. O nível médio de renda, portanto, é importante, mas apenas 

um aspecto da pobreza, pois o nível de bem-estar da pessoa também deve ser avaliado. 

Desenvolvimento requer superação da pobreza, mas não apenas aumento de renda. 

Devem ser removidas as principais fontes de privação de liberdade: pobreza, tirania, carência 

de oportunidades econômicas, negligência de serviços públicos ou interferência excessiva de 

Estados repressivos.13 

De acordo com a teoria, as liberdades instrumentais são divididas em cinco:: 

oportunidades sociais, garantias de transparência, liberdades políticas, facilidades econômicas 

e segurança protetora. Sobre o assunto, ensinam Martins e Gremauld14: 

“O quinto e último tipo de liberdade é aquele que oferece a segurança protetora, 
ou seja, um conjunto de benefícios, oferecidos sob as mais variadas formas, capaz 
de propiciar uma rede de segurança social, para impedir a vulnerabilidade e a 
privação dos mínimos básicos de sobrevivência dos cidadãos. Aqui devem estar 
instituídos instrumentos que combatam a pobreza, a miséria, a fome, o 
desemprego, e as desigualdades sociais. (SEN, 2013, p. 60) Neste último tipo de 
liberdade instrumental é que estão inseridos os sistemas de Previdência Social, 
como mecanismo que propicia os benefícios necessários para minimização das 
causas de enfraquecimento das relações pessoais no âmbito social e na certeza da 
efetivação de direitos que possibilitem o sustento dos trabalhadores e cidadãos.”  

 

A fim de garantir oportunidades ou a eliminação das privações de liberdade, devem 

as instituições trabalhar em conjunto com o mercado, de modo suplementar. Sen defende a 

existência de políticas públicas para a criação de oportunidades sociais, eis que “a expansão 

 
12  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, fl. 6. 

13  Idem, fl. 16. 

14 MARTINS, Jean Carlos Barcelos; GREMAUD, Amaury Patrick. OS SISTEMAS DE APOSENTADORIAS 
E PENSÕES DO BRASIL E DO CHILE COMO GARANTIA DA CIDADANIA SOCIAL: uma análise da 
ideia de Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen e a segurança protetora nos principais modelos de 
previdência pública e privada da América Latina. In: PIERDONÁ, Zélia Luiza; ZAMBAM, Neuro José; 
FERRARO, Angelo Viglianisi (Orgs.) Cidadania, debate público e seguridade social a partir de Amartya Sen. 
Porto: Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos, 2020, p. 456-470. 
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dos serviços de saúde, educação, seguridade social etc. contribui diretamente para a qualidade 

da vida e seu florescimento.”15 

Sendo assim, os benefícios previdenciários exigem importante espaço na agenda 

governamental, primando pela existência de políticas públicas que estimulem sua correta 

concessão, eis que, conforme bem trabalhado na teoria do desenvolvimento, constituem 

instrumento para eliminação de privação de liberdade, qual seja, a falta de renda alimentar, 

em momentos de grande necessidade do cidadão (velhice, doença, maternidade, morte). 

 

Considerações finais 

Os direitos de segurança social possuem grande importância no desenvolvimento de 

países, em razão de sua capacidade redistributiva de renda, que estimula os mercados locais, 

e ainda garantem recebimento de verba alimentar ao cidadão, nos momentos de maior 

necessidade, como velhice, doença ou morte do responsável pela família.   

Em âmbito previdenciário, não faltam leis e regramentos específicos. O problema 

verificado na prática está na falta de estrutura das instituições envolvidas, aliado à burocracia 

excessiva, tanto administrativa quanto judicial.  

Os dados aqui apresentados comprovam a grandiosidade da Previdência Social no 

Brasil e contribuem para as dificuldades de regulação na concessão de benefícios. De acordo 

com os dados extraídos da PNAD/IBGE, no ano de 2018, cerca de 59 milhões de pessoas 

entre 16 e 59 anos estavam protegidas, de modo que há milhões de segurados que podem vir 

a necessitar de benefícios previdenciários, sendo dever do Estado garantir seu acesso do 

modo mais ágil possível. 

Essa mesma população multitudinária perfaz o potencial de demandantes perante o 

Poder Judiciário em matéria previdenciária. Obviamente, não haverá tamanha demanda, pois 

a maioria dos requerimentos administrativos é concedida. No entanto, em havendo interesse 

do segurado de requerer uma revisão de seus pedidos, deve existir a possibilidade de ser o 

ato administrativo revisto. 

Embora exista a previsão de recurso administrativo para o Conselho de Recursos da 

Previdência Social, a prática demonstra que o tempo para análise é longo e burocrático. 

Contudo, o aprimoramento tecnológico tem trazido boas expectativas, agilizando a 

 
15  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, fl. 191 
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tramitação e transparência do sistema recursal, de modo que tal iniciativa merece ser 

aprimorada. Além da satisfação ou saneamento de dúvidas do segurado, um recurso 

administrativo custa, em média, quatro vezes menos do que um processo judicial, 

mostrando-se de grande interesse público o seu aprimoramento.  

O investimento em novas tecnologias a serem implementadas no sistema 

previdenciário merece figurar na agenda de políticas públicas, pois garantem agilidade e boa 

comunicação ao segurado no processamento administrativo dos requerimentos. E, embora 

sempre exista a necessidade de alocação de recursos específicos para tal finalidade, as 

iniciativas já em execução demonstram que o aprimoramento tecnológico produz redução 

de gastos públicos, pois a boa tramitação dos requerimentos de forma eletrônica diminui 

gastos com pessoal e ainda pode evitar os custos com ações judiciais. 

O desenvolvimento socioeconômico só pode ser realizado onde o desenvolvimento 

humano, como liberdade, é potencializado por instituições sociais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas públicas e relações humanas. Nesse ponto, um maior investimento em 

tecnologias para o sistema previdenciário se mostra de indiscutível importância para a 

exclusão de barreiras de liberdades.  
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Resumo: A consagração do estatuto da cidadania da União pelo Tratado de Maastricht, em 
1992, mudou o paradigma dos direitos das pessoas da então CEE (Comunidade Económica 
Europeia): de direitos de conteúdo economicista para direitos de cidadania, com expressão 
no domínio central de qualquer cidadania, o político. Ainda que de alcance limitado e 
conteúdo restrito mas de consequências e implicações não negligenciáveis, destacamos, neste 
trabalho, a consagração de uma cláusula evolutiva de direitos atestando o caráter dinâmico 
do processo de integração europeu. Não tem este texto como propósito efetuar uma análise 
material do estatuto da cidadania da União, nem discorrer sobre as respetivas consequências, 
sociais, económicas e políticas, mas antes focalizar na natureza dinâmica da cidadania da 
União Europeia.  Não obstante, e apesar do carácter evolutivo constituir uma das principais 
notas características deste estatuto, a verdade é que desde a sua consagração, em 1992, poucas 
foram as alterações e os aprofundamentos introduzidos. Neste processo destacamos a 
proclamação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia que reune, no título V, 
um conjunto de direitos de que os cidadãos da União são beneficários e cujo elenco não é 
totalmente coincidente (material e estruturalmente) com o disposto no Tratado de 
Funcionamento da União Europeia. 
Palavras-chave: Cidadania da União Europeia; Direitos e deveres; Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. 

 

Abstract: The establishment of Union's citizenship by the Maastricht Treaty in 1992, 
changed the paradigm of people's rights of the EEC (European Economic Community): 
from rights of economic scope to citizenship rights, with clear expression in the central 
domain of any citizenship, the political domain. Although limited in scope and restricted in 
content, but with important consequences, it is worth noting the establishment of an 
evolutionary clause of rights attesting the dynamic character of the European integration 
process itself. We are not going to focus our attention on a material analysis of the status of 

 
1 Professora Adjunta e Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais da Escola Superior de Educação e 
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the European Union citizenship, nor to discuss its social, economic, and political 
consequences, but rather focus our attention on the dynamic nature of Union citizenship. 
Being that one of the main characteristic features of this statute, the truth is that, since its 
implementation, in 1992, few changes have been introduced. Along this process the Charter 
of Fundamental Rights of the European Union, proclaims in Title V, a set of rights that the 
citizens of the European Union are beneficiaries and whose list is not totally coincident, both 
materially and structurally, with the provisions of the Treaty of Functioning of the European 
Union. 

Keywords: European Union citizenship; Rights and duties; Charter of Fundamental Rights 
of the European Union 

 

1. A Cidadania da União: enquadramento  

A Cidadania da União encontra-se prevista na Parte II do Tratado de Funcionamento 

da União Europeia (TFUE), relativo à “Não discriminação e Cidadania da União”. Dos oito 

artigos aí incluídos, dois referem-se ao princípio da não discriminação (um, em razão da 

nacionalidade e outro, de alcance mais alargado) e os outros seis, à cidadania da União. Nestes 

podemos distinguir três núcleos: o primeiro formado pelo art.º 20 do TFUE, que se destina 

a instituir a cidadania da União, definindo quem são os seus titulares e que, após as alterações 

do Tratado de Lisboa, enumera em lista os direitos que lhe assistem; o segundo, que inclui 

as regras constantes dos arts. 21.º a 24.º, fornece o conteúdo e alcance da categoria instituída, 

ao desenvolver o enunciado dos direitos ligados à condição de cidadão e, finalmente, o art. 

25.º que estabelece o mecanismo de evolução, ou seja, da progressiva aquisição de direitos. 

De entre os direitos enunciados contam-se o direito de livre circulação e residência (art. 21.º 

do TFUE); os direitos de participação política eleitoral, consubstanciados no direito de voto 

e de elegibilidade nas eleições municipais e para o Parlamento Europeu (art. 22.º do TFUE); 

os diretos de participação política não eleitoral, onde incluímos o direito de petição ao PE e 

de recurso ao Provedor de Justiça, o direito de iniciativa europeia e o direito de se dirigir por 

escrito a qualquer instituição, órgão ou organismo da União e de obter uma resposta redigida 

na mesma língua (art. 24.º do TFUE) e a vertente internacional do estatuto da cidadania da 

União decorrente do direito de proteção diplomática e consular (art. 23.º do TFUE).  

Apesar do alcance limitado dos direitos, previstos no TUE, aquando da instituição 

da cidadania da União, os Estados optaram pela inclusão de uma cláusula dita evolutiva nos 

termos da qual os direitos conferidos pelo estatuto da cidadania são objeto de avaliação 

periódica2. Neste sentido e com base em relatórios a apresentar trienalmente pela Comissão, 

 
2 Os relatórios podem ser consultados no sitio web da Comissão Europeia em 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-
citizenship_en#eucitizenshipreports. Ver o último Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship_en#eucitizenshipreports
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship_en#eucitizenshipreports
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ao PE, ao Conselho e ao CES, sobre a aplicação das disposições relativas à cidadania da 

União, e que terão em conta o desenvolvimento da União, “(…) o Conselho, deliberando por 

unanimidade, de acordo com um processo legislativo especial, e após aprovação do Parlamento Europeu, pode 

aprovar disposições destinadas a aprofundar os direitos (…)” dos cidadãos da União3.  

De acordo com esta disposição, o TUE forneceu a base constitucional de um estatuto 

embrionário. Foi criado o conceito da cidadania e prevista a dinâmica interna do conceito 

através da consagração de um procedimento específico destinado a dotar este conceito de 

um conteúdo mais preciso. Assim, o futuro desenvolvimento da cidadania da União passou 

a depender da evolução da União, da vontade política e, portanto, discricionária dos Estados 

membros, quer pela sua manifestação institucional no seio do Conselho, quer pela 

necessidade de adoção das novas disposições nos termos das respetivas normas cons-

titucionais. Na altura Closa escrevia que “[t]he progressive evolution of citizenship of the 

Union depends on the evolution of the Union itself (…)” (Closa, 1994, p. 118). No mesmo 

sentido, O`Keeffe defendia que “the importance of the citizenship lies not in their content 

but rather in the promise they hold out for the future” constituindo o enunciado de direitos 

de Maastricht um “first step towards a more complete catalogue of rights, with a wider 

personal scope” (O`Keefe, 1994, pp. 106-107).  

A cidadania da União surge, em Maastricht, como um conceito dinâmico destinado 

a reconhecer, no presente e no futuro, os desenvolvimentos mais importantes da União no 

sentido de uma “união cada vez mais estreita entre os povos da Europa” (art. 1.º do TUE), 

contribuindo para aproximar os cidadãos da União e reforçar o processo democrático 

europeu. 

Mas, apesar do carácter evolutivo constituir uma das principais notas características 

deste estatuto, a verdade é que, desde a sua consagração, em 1992, poucas foram as alterações 

e os aprofundamentos introduzidos. A primeira alteração decorre da revisão operada pelo 

Tratado de Amesterdão (1997), que incluiu um novo direito de petição, a saber, o dos 

cidadãos se dirigirem a uma instituição, órgão ou organismo da União e obterem uma 

resposta redigida na mesma língua (atual art. 24.º, § 4.º, do TFUE). Para além deste, e ainda 

em Amesterdão, foi consagrado e atribuído aos cidadãos da União, o direito de acesso aos 

documentos das instituições, direito de que beneficiam, também, “todas as pessoas singulares ou 

coletivas que residam ou tenham a sua sede estatutária num Estado-Membro” num claro reforço de 

 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões nos termos do artigo 25 .º do 
TFUE sobre os progressos rumo a uma efetiva cidadania da UE 2016-2020 - COM/2020/731 final in 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0731 
3 Art. 8º-E do TCE, que corresponde ao atual art. 25.º do TFUE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0731
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transparência e aproximação dos cidadãos da entidade a que pertencem (atual art 15.º do 

TFUE). Destes, apenas o primeiro foi formal e sistematicamente, incluído no estatuto da 

cidadania da União. Mais tarde, com o Tratado de Lisboa (2007), foi consagrado o direito de 

iniciativa europeia, visando reconhecer e atribuir aos cidadãos um papel mais ativo na vida e 

no desenvolvimento da União (art. 24.º, § 1.º do TFUE e art. 11.º, n.º 4, do TUE).  

 

2. A extensão dos direitos da cidadania da União: duas dimensões 

Analisar a possibilidade de extensão dos direitos dos cidadãos da União impõe 

distinguir dois planos ou dimensões distintas: o da extensão subjetiva e o da extensão material 

dos direitos. 

Quanto à extensão subjetiva, cabe desde logo realçar que alguns dos direitos incluídos 

na Parte II do (atual) TFUE, não são exclusivos dos cidadãos da União. Começando pelo 

direito de livre circulação e residência importa destacar que o seu gozo foi estendido a alguns 

familiares dos cidadãos da União (i.e., cônjuge, descendentes e ascendentes do cidadão da 

União e do seu cônjuge), ainda que não dispondo da nacionalidade de um Estado membro 

e, portanto, não sejam cidadãos da União4. Esta extensão é perfeitamente compreensível 

tendo em conta a importância que o valor família e reagrupamento familiar sempre 

assumiram ao longo da integração europeia, mantendo-se assim a unidade e a estabilidade 

familiares. Os direitos de petição ao PE, de recurso ao Provedor de Justiça (assim como o 

direito de acesso aos documentos das instituições previsto no art. 15.º TFUE) são, também, 

direitos de qualquer pessoa singular ou coletiva com residência ou sede estatutária no 

território da União (arts. 226.º e 227.º do TFUE)5. Impõe-se uma última nota, para o facto 

de a atribuição destes direitos de participação política não eleitoral a pessoas coletivas, os 

afastar do paradigma clássico dos direitos de cidadania. 

Quanto à extensão material dos direitos, a cidadania não se esgota nos direitos 

consagrados nos arts. 20.º a 24.º do TFUE. O art. 25.º contém uma cláusula de extensão 

 
4 Para uma análise da evolução interpretativa, legal, jurisprudencial e doutrinal, do direito de livre circulação e 
residência das pessoas, antes e após a consagração da cidadania da União, vide Monteiro, Susana Sardinha. (2015) 
La configuración jurídico-política de la ciudadania de la Unión Europea: Europa de los ciudadanos y identidad europea, (Tese de 
Doutoramento não publicada). Universidad de Extremadura, Espanha. 
http://dehesa.unex.es/bitstream/10662/4376/1/TDUEX_2016_Monteiro_SI.pdf (pp. 357-377). 
5 Para uma análise dos requisitos materiais e formais destes direitos vide Monteiro, Susana Sardinha (2015). La 
configuración jurídico-política de la ciudadania de la Unión Europea: Europa de los ciudadanos y identidad 
europea, op. cit (pp. 423-491). Não obstante, no que concerne o direito de petição, o PE aumentou 
consideravelmente o respetivo âmbito de aplicação ratio personae ao prever no seu Regimento que a Comissão 
de Petições pode “tomar conhecimento das petições” apresentadas por “pessoas singulares ou coletivas que não sejam cidadãos 
da União Europeia nem tenham a sua residência ou a sua sede social num Estado-Membro”, ainda que estas sejam “registadas 
e arquivadas separadamente” (art. 226.º, n.º 15 do Regimento do PE ). Vide Regimento do Parlamento Europeu in 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-226_PT.html 
 

http://dehesa.unex.es/bitstream/10662/4376/1/TDUEX_2016_Monteiro_SI.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-226_PT.html
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material dos direitos da cidadania permitindo que o Conselho, respeitando o procedimento 

aí previsto, aprove as disposições destinadas a aprofundá-los. Realçamos a ideia de os 

Tratados “apenas” permitem o aprofundamento, ou seja, o alargamento dos direitos dos 

cidadãos da União. O texto final do Tratado rejeitou a visão restritiva que permitia uma 

modificação, pelo Conselho, do catálogo dos direitos, modificação esta que podia levar, 

inclusivamente, a uma restrição dos mesmos por maioria qualificada. Com esta formulação 

visou-se acautelar duas possibilidades de aprofundamento: a do enriquecimento do conteúdo 

dos direitos já previstos, revendo as modalidades para o respetivo exercício contribuindo 

para assegurar uma melhor execução, mas também, a extensão de direitos, com a introdução 

de direitos novos. 

Apesar de os cidadãos da União gozarem dos direitos e deveres previstos no Tratado, 

não só esses deveres não foram previstos, tal como o art. 25.º do TFUE que estabelece um 

mecanismo para progressiva aquisição de direitos, nada refere a propósito dos deveres. Ou 

seja, não existe nenhuma disposição semelhante para os deveres. 

A previsão, em Maastricht, de uma cláusula evolutiva de extensão de direitos, assume 

relevância não negligenciável. Neste sentido foi prevista uma base jurídica própria e 

específica para o aprofundamento dos direitos que impunha deliberação do Conselho “por 

unanimidade, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu” e “cuja adopção 

recomendará aos Estados-membros, nos termos das respectivas normas constitucionais”6, atestando a 

delicadeza da matéria e reconhecendo as possíveis implicações nos ordenamentos jurídicos 

nacionais.   

Hoje e após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o processo para 

aprofundamento dos direitos, impõe “deliberação unânime do Conselho, de acordo com um processo 

legislativo especial, e após aprovação do PE” (art. 25.º do TFUE). Mas a versão atual desta 

disposição alterou, não só o procedimento, como também a forma de acautelar as 

disposições constitucionais nacionais, ao estabelecer que “essas disposições entram em vigor após a 

sua aprovação pelos Estados membros, em conformidade com as respetivas normas constitucionais”. 

Pese embora a previsão nos Tratados, da natureza evolutiva da cidadania da União, 

poucos foram, em cerca de três décadas, os aprofundamentos introduzidos neste estatuto. 

Não obstante e atestando a centralidade da cidadania para a União, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (CDFUE), proclamada em Nice, a 7 de dezembro de 2002 

dedica-lhe o Título V. Importa, assim, destacar as implicações desta “duplicação” do elenco 

de direitos da cidadania, no TFUE e na Carta.  

 
6 Art. 8.º - E do TCE. 
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2. O estatuto da cidadania no âmbito da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia 

Em Nice, a Carta ficou “reduzida” a uma mera declaração de princípios sem caráter 

vinculativo, não tendo sido incorporada nos Tratados. Com a reforma introduzida pelo 

Tratado de Lisboa e ainda que não integrada nos Tratados, foi-lhe reconhecida força 

vinculativa ao prever-se que a Carta “tem o mesmo valor jurídico que os Tratados” (art. 6.º do TUE). 

Num total de 54 artigos, a Carta enumera todos os direitos e liberdades que corporizam os 

valores comuns da União em torno de alguns princípios base, a saber: a dignidade (humana), 

as liberdades (fundamentais), a igualdade (entre as pessoas), a solidariedade, a cidadania e a 

justiça. 

A inclusão dos direitos da Cidadania no texto da Carta decorre do Mandato conferido 

à Convenção pelo Conselho Europeu de Colónia que expressamente consagra que, para além 

dos “direitos em matéria de liberdade e igualdade e os direitos processuais fundamentais (…) [a] Carta 

deverá ainda consagrar os direitos que apenas são outorgados aos cidadãos da União” assumindo que “[a] 

defesa dos direitos fundamentais constitui um princípio fundador da União Europeia e uma condição 

imprescindível para a sua legitimidade”7. Visou-se, não apenas realçar a importância que os direitos 

da cidadania assumem para a União mas, também, contribuir para reforçar a consciência por 

parte dos cidadãos dos seus direitos.  

Assim, o Título V da Carta, com a epígrafe “Cidadania”, é constituído por um 

conjunto de oito artigos, (art. 39.º a 46.º) nos quais, para além dos direitos previstos na Parte 

II do TFUE, são proclamados dois “outros” direitos, a saber: o “Direito a uma boa 

administração”, consagrado no art. 41.º e o “Direito de acesso aos documentos”, no art. 42.º.  

A consagração de um título exclusivamente dedicado aos cidadãos da União, numa 

Carta de direitos fundamentais suscita algumas questões e observações críticas. Apesar de no 

respetivo Título estarem enunciados alguns direitos de conteúdo geral enunciam-se, também, 

alguns direitos específicos dos cidadãos da União. Esta situação põe em causa o princípio da 

universalidade dos direitos humanos constante, desde logo, do Preâmbulo da Carta e 

constitui um fator de discriminação entre os nacionais dos Estados membros e, portanto, 

cidadãos da União, e os nacionais de Estados terceiros (ainda que alguns dos direitos que 

integram este estatuto sejam também aplicáveis aos nacionais de Estados terceiros residentes 

 
7 Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Colónia, de 3 e 4 de junho de 1999. Anexo IV - Decisão 
do Conselho Europeu sobre a elaboração de uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, in 
https://www.europarl.europa.eu/summits/kol2_pt.htm#an4. 
 

https://www.europarl.europa.eu/summits/kol2_pt.htm#an4
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na União). Em suma, estes direitos não são direitos inerentes à pessoa, caraterística identitária 

e intrínseca dos direitos humanos. Para além do mais, a dignidade humana exige a igualdade 

e a universalidade dos direitos. Nunca é demais realçar que o desenvolvimento democrático 

da Europa passa, em boa medida, pela capacidade que a União e os Estados têm em 

conseguir demonstrar, exigir e estender os valores constitucionais europeus aos nacionais 

dos Estados terceiros. Pronunciando-se sobre a inclusão dos direitos da cidadania no texto 

da Carta, Bargrión escreve que “la introducción de estos derechos junto a otros que limitan 

su reconocimiento a los ciudadanos o a los residentes en situación legal, (…) quiebra la 

universalidad de los derechos fundamentales.” (Barrigón, 2005, p. 99) 

Analisando o enunciado dos direitos e tendo presente que a Carta deveria refletir o 

direito vigente no ordenamento da União, não seriam de esperar significativas alterações ao 

respetivo elendo. Assim, a maior parte dos direitos inscritos neste título decorre da Parte II 

do TFUE, relativo à “Não discriminação e Cidadania da União” e relativo às “Disposições de 

Aplicação Geral”8, ainda que, em termos materiais e formais não se verifique uma total 

concordância de redação, tal como nos propomos analisar mais à frente neste texto.  

Incidindo, agora, na análise dos direitos, comecemos pelo direito de livre circulação 

e de permanência, previsto no art. 45.º da Carta, a penúltima disposição inserida no Título 

V. Este é um dos primeiros direitos atribuído aos nacionais dos Estados membros pelo 

processo de integração, um direito que foi alvo de alargamentos vários, quanto ao círculo 

dos seus beneficiários e aos direitos que lhe são atinentes. No n.º 2 consagra-se a 

possibilidade de ser “concedida a liberdade de circulação e de permanência, de acordo com as disposições 

do Tratado que institui a Comunidade Europeia, aos nacionais de países terceiros que residam legalmente no 

território de um Estado membro”. Assim, se a livre circulação for assegurada a nacionais de 

Estados terceiros, residentes legalmente no território de um Estado membro, o direito de 

livre circulação deixa de ser um direito da cidadania da União stricto sensu. Enquanto direito 

da cidadania da União é, por si só, bastante anómalo, não apenas por ser potencialmente 

discriminatório, em face da dependência dos requisitos económicos impostos pela legislação 

 
8 Elencamos os direitos dos cidadãos da União reafirmados na Carta, com referência à sua previsão nos 
Tratados: art. 39.º relativo ao direito de eleger e ser eleito nas eleições para o PE, que corresponde ao art. 22.º, 
n.º 2 do TFUE; o art. 40.º, relativo ao direito de eleger e ser eleito nas eleições municipais, que corresponde ao 
art. 22.º, n.º 1 do TFUE; o art. 41.º, n.º 3 e 4, que retoma, respetivamente, o art. 340.º do TFUE, relativo ao 
direito de obter reparação por danos causados pelas Comunidades, e o art. 24.º do TFUE, relativo ao direito 
de qualquer cidadão se dirigir às instituições numa das línguas oficiais; o art. 42.º, relativo ao direito de acesso 
aos documentos, que se inspira no atual art. 15.º do TFUE (anterior art. 255.º do TCE, relativo às disposições 
institucionais); o art. 43.º, relativo ao direito de recorrer ao Provedor de Justiça, que corresponde aos artigos 
24.º e 228.º do TFUE; o art. 44.º, relativo ao direito de petição ao PE, que corresponde aos artigos 24.º e 227.º 
do TFUE; o artigo 45.º relativo à liberdade de circulação e de permanência, que corresponde ao art. 21.º do 
TFUE; o art. 46.º relativo à proteção diplomática e consular, que corresponde ao art. 23.º do TFUE. 
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de direito derivado, mas também por contrariar, o princípio identitário da cidadania, o da 

igualdade e por não implicar uma relação direta entre o cidadão e a União, enquanto entidade 

política.  

Os arts. 39.º e 40.º da Carta relativos, respetivamente, ao direito de voto nas eleições 

municipais e europeias no Estado membro da residência, limitam-se a enunciar os direitos 

de participação política. Não é, aí, feita qualquer referência às condições, limitações e 

possibilidade de estabelecer derrogações que se encontram previstas no art. 22.º do TFUE9. 

Uma última nota decorre da necessidade de articular o direito de participação política nas 

eleições para o PE, previsto no art. 40.º da Carta, com o disposto no art. 12.º, n.º 2 do mesmo 

texto, que reconhece que “os partidos políticos ao nível da União contribuem para a expressão da 

vontade dos cidadãos da União”.   

O direito à proteção diplomática e consular é aplicado a todos os cidadãos da União, 

por igual, sem discriminação. O art. 46.º da Carta limita-se a reiterar este direito, não fazendo 

referência às condições necessárias para garantir a sua aplicação, previstas no art. 23.º do 

TFUE.  

Quanto aos direitos incluídos no que designámos de participação política não 

eleitoral ou mais precisamente a dimensão política dos cidadãos no sistema institucional da 

União, cumpre afirmar que a Carta reitera estes direitos, nos arts. 41.º a 44.º. Destacamos, 

contudo, no que concerne os direitos de petição ao PE e de recurso ao Provedor de Justiça, 

que o texto dos arts. 43.º e 44.º da Carta é mais completo do que o do art. 24.º do TFUE. 

Assim, e enquanto o Tratado se limita a enunciar os direitos remetendo, quanto às respetivas 

condições de exercício, para o disposto nos arts. 227.º e 228.º do TFUE, a Carta especifica 

alguns requisitos de admissibilidade, quer ratio personae, quer ratio materiae. Realçamos, 

contudo, a inversão na ordem por que são apresentados. Assim, no Tratado, primeiro está 

consagrado o direito de petição ao PE e depois ao Provedor, e depois às outras instituições 

enquanto que na Carta essa ordem aparece invertida.  

Já quanto ao direito de acesso aos documentos das instituições, órgãos e organismos 

da União, previsto no art. 15.º do TFUE e, portanto, não incluído estruturalmente nas 

disposições da Parte II do TFUE relativas à cidadania, mas que incluímos no elenco dos 

 
9 Nada se refere, também, quanto à possibilidade da atribuição destes direitos a nacionais de Estados terceiros. 
Não obstante, defendemos que as razões que determinam a atribuição destes direitos de participação política 
aos cidadãos da União valem, também, para os nacionais de Estados terceiros, muitas vezes nascidos e criados 
nesse Estado membro e perfeitamente integrados na vida local. Se assim é para as eleições municipais, também 
assim poderia ser para as eleições europeias, permitindo a participação desses nacionais de Estados terceiros, 
desde que demonstrassem o seu compromisso e o seu envolvimento para com o Estado membro onde estão a 
exercer o seu direito de voto e para com a UE, envolvimento esse aferido através da imposição de um período 
de residência mínimo obrigatório. 
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direitos de participação política não eleitoral, encontra-se previsto no art. 42.º da Carta, 

relativo à cidadania. Afirma-se, assim, no texto da Carta, tratar-se de um direito dos cidadãos 

da União, ainda que não exclusivo destes, dado que também se encontra ao dispor de 

qualquer pessoa singular ou coletiva com residência ou sede social num Estado membro. 

Parece-nos mais correta a posição adotada pela Carta e a sua inclusão nas disposições da 

cidadania. A ausência da inclusão deste direito na Parte II do TFUE não pode, sequer, 

fundar-se no facto de não ser um direito exclusivo dos cidadãos da União, dado que o mesmo 

sucede com o direito de petição ao PE e ao Provedor de Justiça integrados estruturalmente 

nas disposições do Tratado relativas à cidadania. Mais uma vez a disposição da Carta 

“simplifica” a do Tratado não se prevendo a subordinação da aplicação do direito à “reserva 

dos princípios e condições a definir” (art. 15.º n.º 3.º do TFUE) pelo que, à semelhança do que 

acontece com os direitos de participação política eleitoral, é necessário recorrer aos Tratados 

para a sua plena aplicação.  

Ainda no domínio da dimensão política dos cidadãos no sistema institucional, e no 

que concerne o direito dos cidadãos se dirigirem às instituições e órgãos da União e delas 

obterem uma resposta redigida na mesma língua, a Carta inclui-o conjuntamente com outros, 

no que designa de “Direito a uma boa administração” (art. 41.º, n.º 4 da CDFUE). Consagra-se, 

desta forma e nestes termos, o direito dos cidadãos de usar uma das línguas oficiais. Não 

obstante, enquanto no TFUE foi entendido como um direito de petição às instituições sendo 

atribuído, exclusivamente, aos cidadãos da União (art.º 24.º, § 4.º do TFUE), a Carta incluí-

o num âmbito mais geral, enquanto decorrência de um direito a uma boa administração e 

atribui-o a “todas as pessoas” (art.º 41.º, n.º 4 da CDFUE). De referir, ainda, outras alterações 

na redação das duas disposições. Assim, enquanto no TFUE os cidadãos se podem dirigir 

por escrito a qualquer das instituições ou órgãos, (remetendo quanto ao seu elenco para o 

art. 13.º do TUE) numa das línguas da União; na Carta esse é um direito que todas as pessoas 

têm, de se dirigirem às instituições da União, não mencionando quaisquer outras entidades, 

nem o modo de o fazer, a saber, a exigência da forma escrita10. 

Para além deste e incluídos neste “Direito a uma boa administração” a Carta prevê o 

direito de que “os assuntos sejam tratados pelas instituições e órgãos da União de forma imparcial, 

equitativa e num prazo razoável”. Para tal consagra-se o “direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes 

de a seu respeito ser tomada qualquer medida individual que a afete desfavoravelmente; o direito a ter acesso 

aos processos que se lhe refiram, no respeito pelos legítimos interesses da confidencialidade e do segredo 

 
10 O art. 41.º, n.º 4 da CDFUE prescreve que [t]odas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições 
da União numa das línguas dos Tratados, devendo obter uma resposta na mesma língua.” 
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profissional e comercial; a obrigação, por parte das instituições de fundamentar as suas decisões”. Prevê-se, 

ainda, o “direito à reparação, por parte da Comunidade, dos danos causados pelas instituições ou pelos seus 

agentes no exercício das respetivas funções, de acordo com os princípios gerais comuns às legislações dos Estados 

membros”.  

Como referimos supra aos direitos da cidadania da União previstos na Parte II do 

TFUE, a Carta proclamou dois “outros” direitos, a saber: o “Direito a uma boa administração”, 

consagrado no art. 41.º e o “Direito de acesso aos documentos”, no art. 42.º. Estas disposições 

constituem, sem dúvida, um bom exemplo do valor acrescentado da Carta em relação aos 

instrumentos e documentos existentes sem, no entanto, extravasar o quadro fixado pela 

jurisprudência do Tribunal. A Carta dá assim resposta às legítimas expectativas de 

transparência e imparcialidade no funcionamento da administração da União. 

Referimos “outros” dado que não são, na realidade, direitos novos, uma vez que já 

se encontravam previstos noutras disposições dos Tratados. Atente-se no facto de o direito 

a uma boa administração por parte das instituições da União que não tinha/tem acolhimento 

expresso e geral nos Tratados (nem no TCE, nem no atual TFUE) se encontrar 

implicitamente previsto, desde logo, a propósito da figura do Provedor de Justiça com 

poderes para receber queixas “respeitantes a casos de má administração na atuação das instituições, 

órgãos ou organismos da União, com exceção do Tribunal de Justiça da União Europeia no exercício das 

suas funções jurisdicionais” (art. 228.º do TFUE), bem como a previsão, ainda que com alcance 

mais restrito, da obrigação das instituições fundamentarem os seus atos11. 

Duas notas finais a propósito deste “Direito a uma boa administração”. A primeira deriva 

do facto de as modalidades do exercício deste direito decorrerem do estabelecimento de um 

conjunto de regras básicas de procedimento administrativo, extraídas da jurisprudência 

constante do TJ. A segunda, já anteriormente enunciada, decorre do facto de estes direitos 

não serem exclusivos dos cidadãos da União, radicando na esfera jurídica de “todas as pessoas”. 

 

2.1. Os direitos dos cidadãos da União: no Tratado e na Carta 

Efetuada a análise material dos direitos inscritos no Título V da CDFUE relativos à 

“Cidadania” percebemos que não há total coincidência entre o enunciado dos direitos nos 

dois textos, Carta e Tratado. A inclusão de “outros” direitos na Carta decorre, em nossa 

opinião, da preocupação dos redatores de incluírem no texto de direitos fundamentais da 

União outras disposições dos Tratados, em especial do TFUE que pudessem beneficiar os 

 
11 Nos termos do art. 296.º do TFUE “[o]s atos jurídicos são fundamentados e fazem referência às propostas, 
iniciativas, recomendações, pedidos ou pareceres previstos pelos Tratados.” 
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indivíduos, quer sejam cidadãos ou não, na medida em que beneficiando os indivíduos, 

beneficiam sempre, e por maioria de razão, todo e qualquer cidadão da União. 

Mesmo quando há coincidência entre os direitos previstos nos dois instrumentos, a 

sua redação, apesar de idêntica, não é igual. Mais ainda, não é, também, respeitada a ordem 

pela qual são apresentados e enunciados os direitos da cidadania previstos no Tratado.  

Há, efetivamente, algumas diferenças quer em termos materiais, ou seja, de redação, 

quer em termos formais, ou seja, estruturais, que importa analisar, tentando perceber as 

implicações desta desconformidade (entre o texto dos Tratados e o da Carta no que concerne 

as disposições relativas à cidadania da União).  

Em termos de redação destacamos a “simplificação” ou, diríamos mesmo. 

“linearidade” da redação dos direitos dos cidadãos no texto da CDFUE. São várias as 

disposições da Carta que, ao contrário dos Tratados, não remetem para a possibilidade do 

estabelecimento de condições e limites para a sua aplicação. Atente-se na possibilidade do 

estabelecimento de “limitações e condições previstas nos Tratados e nas disposições adotadas em sua 

aplicação” para o exercício do direito de livre circulação e permanência (art. 20.º do TFUE); 

ou dos direitos de participação nas eleições europeias e municipais  serem “exercido[s] sem 

prejuízo das modalidades adotadas pelo Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um processo 

legislativo especial, e após consulta do Parlamento Europeu; [e da possibilidade de]essas regras podem 

prever disposições derrogatórias, sempre que problemas específicos de um Estado-Membro o justifiquem” (art 

22.º TFUE); ou mesmo da possibilidade da previsão das “disposições necessárias e (…) [d]as 

negociações internacionais requeridas para garantir [a] proteção” diplomática e consular, prevista no 

art. 23.º do TFUE; ou da remissão para outras disposições dos Tratados que consagram as 

condições do exercício dos direitos de petição e de recurso ao Provedor de Justiça (art. 24.º 

que remete para os arts. 227.º e 228.º do TFUE) ou até do exercício do direito de aceder aos 

documentos das instituições, órgãos ou organismos da União se encontrar subordinado à 

definição de “princípios e condições” (art. 15.º, n.º 3 do TFUE). 

No sentido de aferir as implicações a retirar desta “diferença” de redação entre o 

Tratado e a Carta, importa atender ao disposto no n.º 2 do art. 52.º da Carta, que a propósito 

do “Âmbito e interpretação dos direitos e dos princípios” prescreve que “[o]s direitos reconhecidos pela 

presente Carta que se regem por disposições constantes dos Tratados são exercidos de acordo com as condições 

e limites por eles definidos”. Acresce, ainda, o disposto no art. 6.º do TUE que após atribuir força 

vinculativa à Carta, explicita que “de forma alguma o disposto na Carta pode alargar as competências 

da União, tal como definidas nos Tratados”. 
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Assume-se, desta forma, a prevalência e preferência dos direitos dos cidadãos da 

União enunciados nos Tratados cujas disposições devem ser escrupulosamente respeitadas, 

tanto no que concerne a definição dos direitos, como no que concerne a imposição de 

condições e reservas para o respetivo exercício, mantendo-se (para todos os direitos), as 

limitações existentes quer nos Tratados, quer nos adotados em sua aplicação. O mesmo vale 

para a possibilidade de completar a lista dos direitos prevista na segunda parte do TFUE com 

base no seu art. 25.º.  

Quanto ao futuro e, na eventualidade de a Carta vir a ser formalmente inserida nos 

Tratados, importa equacionar a pertinência de manter, nos dois textos (Carta e Tratados), o 

elenco dos direitos da cidadania da União. 

 

Considerações finais  

Criada na década de 90 do século passado, a cidadania da União Europeia 

representou uma mudança de paradigma no entendimento das pessoas no e para o processo 

de integração: de beneficiário de um conjunto de liberdades de cariz essencialmente 

económico para o status de um verdadeiro cidadão europeu. Mas, em Maastricht, os Tratados 

forneceram a base constitucional de um estatuto embrionário e suscetível de ser objeto de 

extensão e alargamento. Importa destacar no âmbito do estatuto da cidadania o seu carácter 

evolutivo. Não obstante, quase três décadas volvidas desde a sua consagração, poucas foram 

as alterações introduzidas. Destacamos, a este propósito, o impulso preconizado pela Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia que dedica todo um título à cidadania não se 

limitando a (re)afirmar os direitos enunciados no Tratado, mas incluindo outros direitos de 

que são beneficiários os cidadãos da União e que se encontram dispersos noutras disposições 

dos Tratados. 
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Sistema de seguridade social e revolução industrial 4.0 

Social Security System and Revolution 4.0 
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Sumário: Introdução; 1. Sistema de proteção social, Política social, Estado do bem estar 
social e seguridade social: conceitos convergentes, mas que não se confundem; 2. O sistema 
de proteção social inglês – Plano Beveridge; 3. Seguridade social e as novas premissas da 
sociedade moderna; Considerações finais. 
 
Resumo: O presente trabalho visa apresentar reflexões iniciais sobre a compatibilidade do 
modelo atual de proteção social (denominado seguridade social) e a nova estruturação das 
relações de trabalho trazida pela Revolução 4.0. Valendo-se das premissas empregadas no 
Plano Beveridge, modelo atual de sistema de proteção social, busca-se apontar, com os dados 
da atual realidade laboral brasileira, os contrastes e paradoxos que levam a necessidade de 
reformulação do modelo de proteção social existente. 
Palavras-chave: Sistema de Proteção Social; Revolução 4.0, Seguridade Social Brasileira.  

 

Abstract:. the aim of this work is to present initial reflections about the compatibility of the 
social security and the current reality of labor relations brought by the 4.0 Revolution. Based 
on the Beveridge Plan's paradigms, that design the social protection system, it is pointed out, 
using data of the current Brazilian labor reality, the contrasts and paradoxes that indicate the 
necessity of social protection model reformulation. 

Keywords: Social Security System; Revolution 4.0; Brazilian Social Security 

 

Introdução 

Desde os primórdios a ideia de proteção entre os indivíduos sempre existiu: das mais 

simples e fundamentais proteções familiares, passadas pela proteção de grupos, chegando até 

as atuais e complexas perspectivas de tutelas estatais ou coletivas, o cuidado para com o outro 

sempre compôs a historicidade da sociedade. 

No entanto, definir e compreender proteção social hoje implica muito mais do que 

traçar e descrever serviços ou medidas isoladas e desarticuladas que atentem e atendam às 

necessidades humanas. Proteção social remete necessariamente à ideia de algo maior, 

 
1 Professor da Faculdade de Direito do Centro Universitário Adventista – UNASP/EC e do curso de Pós-
gradução em Direito do Trabalho da Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. Doutor em Direito Político e 
Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP. 
Procurador Federal – E-mail: cgmoimaz@ig.com.br 
O presente artigo foi elaborado como resultado de parte das pesquisas desenvolvidas no programa de pós-
doutoramento do Centro Internacional de Pesquisa em Direitos do Humanos do Mediterrâneo (MICHR).   

mailto:cgmoimaz@ig.com.br
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desenhada e pensada de forma sistematizada por uma política nacional, englobando e se 

interrelacionando com os mais diversos serviços ligados à satisfação das diversas 

necessidades humanas.  

Daí porque se afirmar que o termo “política social” não pode ser confundido com 

“proteção social”. Na verdade, este está bem além da própria ideia de política social, devendo 

ser compreendida como verdadeiro “sistema de proteção social”, ou seja, instrumento 

completo que, ao mesmo tempo que delimita a postura ativa do Estado e da sociedade, à luz 

da solidariedade, buscando assegurar um padrão mínimo de vida para todos, vale-se dos mais 

diversos serviços e programas sociais, que operam de forma coordenada, muitas vezes 

delimitados pelas mais diversas políticas sociais. 

Dessa forma, delimitar proteção social na atualidade exige compreender qual é o 

“regime jurídico” que delimita, de forma sistematizada, o conjunto de direitos, deveres e 

garantidas de toda sociedade e do Estado nas relações sociais, tendo como objeto garantir a 

todo cidadão um padrão mínimo de vida digna. 

Quando se fala em proteção social sob a perspectiva de “regime de proteção social 

articulada”, o Plano Beveridge é indicado como marco e referencial teórico na medida em 

que se apresenta como pioneiro na propositura de política concreta e articulada, com 

indicação de reformas sociais amplas, coordenadas e universais. Seu pioneirismo e 

importância é dada pela proposta de trabalhar de forma coordenada para tutelar as mais 

diversas medidas de satisfação das necessidades humanas. 

No Brasil, por exemplo, há consenso na doutrina que a Constituição Federal de 1988 

acolhe essa perspectiva de proteção social  trabalhada por políticas públicas articuladas: no 

Capítulo da Ordem Social, aponta-se com fundamento o primado do trabalho e conceitua-

se como instrumento de proteção social a “seguridade social” (art. 194), que tem escopo 

assegurar, de forma articulada, os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social 

(base, conceito e estruturação retratada no mencionado plano inglês). 

Hoje, no entanto, com o desenvolvimento tecnológico atingindo e reformulando os 

meios de produção (Revolução 4.0), com significativa e abrupta alteração na composição das 

relações de trabalho, a pergunta que apresentada é a seguinte: o regime de proteção social 

articulado e desenhado no pós-guerra na Inglaterra com o Plano Beveridge, que serviu de 

gênese para a construção mundial da técnica da seguridade social, ainda se encontra apto à 

nova realidade mundial? 
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Para responder ao questionamento, o presente artigo busca analisar se as premissas 

que fundamentam o modelo beveridgiano ainda encontram alicerce na realidade social que 

vem apresentada com a Revolução 4.0, no que diz respeito às relações de trabalho.  

Ora, nunca é demais lembrar que a historicidade de cada nação é elemento definidor 

de seu respectivo regime de proteção. As perspectivas e interesses de uma determinada 

sociedade e seu contexto histórico, político e econômico é que permitem a apreensão e 

delimitação da compreensão do respectivo sistema de proteção e da sua efetividade. Como 

observa Bochetti (2016, p. 42), “os conceitos possuem profunda ligação com a historicidade 

de cada nação”, exigindo que, para se apurar e constatar a exata concepção da “seguridade 

social”, deve-se tomar como objeto de investigação a realidade histórica. Assim, só será 

possível melhor compreender a adequação do modelo atual de proteção social se verificado 

for sua possível compatibilização com os paradigmas sociais que endossaram sua construção. 

Com isto, será factível aferir se tal mecanismo mostra-se apto ou não para responder e 

satisfazer as necessidades atuais do século XXI. 

 

1. Sistema de proteção social, política social, Estado do bem estar social e 

seguridade social: conceitos convergentes, mas que não se confundem 

Como mencionado anteriormente, o termo “sistema de proteção social” tem sido 

empregado a partir do Plano Beveridge, como mecanismo de proteção que o Estado utiliza 

para garantir um padrão mínimo de vida digna de seus cidadãos, instrumento este  pensado 

pela atuação articulada de várias técnicas e ações. Como explica Boschetti (2016, p. 26), “o 

que configura a existência de um sistema de proteção social é o conjunto organizado, 

coerente, sistemático, planejado de diversas políticas sociais, financiado pelo fundo público 

e que garante proteção por meio de amplos direitos, bens e serviços sociais”. 

O destaque dado ao plano Beveridge, como quebra de paradigma, reside justamente 

na proposição de pensar a proteção social de forma coordenada e organizada por diversas 

frentes que atuam sistematicamente. Como destaca Rosanvallon (1997) até meados do século 

XX as políticas sociais eram isoladas, sem coerência ou interligação, não podendo ser 

apontadas como verdadeiro plano ou regime de bem estar social pleno. Foi pelo estudo de 

Beveridge que surgiu a proposição de pensar a proteção social de forma sistêmica. 

Justamente porque parte da premissa da atuação articulada e coerente, a ideia de 

sistema de proteção social não pode ser confundida com política social, nem tampouco deve 
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ser compreendido com a junção ou aglomerados de políticas e/ou programas sociais.  Dentro 

do sistema de proteção social há várias políticas públicas (sociais) que trabalham 

necessariamente de forma coordenada. 

Por outro lado, o sistema de proteção social (desenhado por Beveridge e conceituado 

como seguridade social) também não pode ser confundido com a terminologia “estado do 

bem estar social”. Este é apontado como o fenômeno histórico que se caracteriza pela 

incorporação do conceito ampliado de seguridade social (já que aqui estão inseridas todas as 

políticas sociais, articuladas ou não), com princípios básicos comuns: responsabilidade estatal 

da manutenção das condições de vida, regulação da economia de mercado para garantia do 

pleno emprego e fornecimento de serviços sociais à população. O welfare state absorve o 

próprio conceito de seguridade social, mas com ele não se confunde, já que aquele é 

configurado pelo tipo de composição de políticas sociais adotadas por um Estado (que 

podem ou não estarem organizadas/sistematizadas). A seguridade social, por seu turno, 

apresenta-se apenas como um modelo de proteção social articulada e coordenada por 

serviços e programas cujo escopo é garantir um nível mínimo de vida digna para todos os 

cidadãos (exigindo, unidade e organização de seus elementos para o fim comum). Fala-se, 

assim, em “absorção” da ideia de seguridade social beveridgiana  para a formação da 

compreensão do welfare state, uma vez que a base ideológica que justifica os tipos de políticas 

sociais desse tipo de estado são as mesmas que lastrearam a construção do sistema de 

seguridade social (ideia de que é responsabilidade do estado regular o mercado com intuito 

de conseguir tutelar as situações de riscos sociais, garantindo padrão mínimo de vida digna 

para todos os cidadãos). 

Marshall (1967, p. 95), ao abordar a compreensão do welfare state, chama atenção para 

um outro dado que não pode ser esquecido e que pressupõe o êxito também da ideia 

defendida por Beveridge: a solidariedade coletiva. Como adverte, a ideia do “welfare state” 

anglo saxão não deve ser vista apenas como fruto exclusivo do Plano Beveridge, mas também 

pelas circunstâncias sociais vividas na Inglaterra durante a Segunda Grande Guerra, que fez 

emergir a perspectiva da solidariedade coletiva povo/Governo cujo intuito era “meterem 

mãos à obra de elaborar o projeto de uma nova sociedade (...) orientada pelos mesmos 

princípios de reunião e partilha que orientaram as medidas de emergência da guerra. Desse 

modo, a ideia do Estado de Bem-Estar Social veio a identificar-se com os objetivos de guerra 

de uma nação que lutava por sua sobrevivência” . É justamente dentro dessa realidade de 

reivindicações e solidariedade da população que o novo modelo de pensar a proteção social 
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ganha  guarida e se transforma em protótipo de proteção social a ser seguido em grande parte 

da Europa Ocidental e na America Latina, como é o caso do Brasil (MORENO, 2000). 

 

2. O Sistema de proteção social inglês – Plano Beveridge 

O Plano Beveridge é fruto, como apontado acima, da realidade experimentada na 

Inglaterra, que pode ser sintetizada nos seguintes acontecimentos:  1. A nova realidade trazida 

pela Revolução Industrial, com a formatação e o desequilíbrio da relação capital x trabalho 

tensionando a cenário social; 2.  Os períodos entre as duas grandes guerras marcado pela 

crise econômica, reforçando a necessidade de políticas sociais e atuação na economia pelo 

Estado ; 3. A expansão do comunismo soviético ; 4. A potencialização do agravamento 

econômico e social com a segunda grande guerra . 

Mais do que isso, ganhou importância e se apresentou como vetor a ser considerado 

por várias outras nações justamente porque se propõe a traçar um plano concreto para 

resolução dos problemas sociais diagnosticados naquela ocasião: a tarefa da Comissão 

Interministerial era a reformulação e construção de um modelo de segurança social 

considerando as experiências históricas inglesas e os outros sistemas existentes em outras 

nações. Como destacava Beveridge (1942, §7º), o momento era de superação, “revoluções – 

não para remendos” de modelos já existentes. 

Para diagnóstico da situação, a Comissão Interministerial estudou o histórico das 

políticas sociais inglesas dos últimos 45 anos anteriores à Comissão, a Lei dos Pobres, todos 

os seguros sociais vigentes na Inglaterra na ocasião, os serviços de socorro médico, de 

proteção à infância, os serviços sociais prestados pela sociedade, bem como os instrumentos 

de proteção social de 30 países, inclusive do Brasil. Alinhados a isto, foram investigados 

também as condições de vida das principais cidade da Inglaterra (Londres, Liverpool, 

Sheffield, Plumouth, Southampton, York e Bristol), bem como os principais causas da 

pobreza. 

Desta análise a Comissão constatou: 1. A ausência de centralização ou coordenação 

dos serviços gera morosidade, redundância de serviços para uns e ausência para outros, altos 

custos, etc.; 2. A lacuna deixada a grande parte da população (ativa ou inativa) já que os 

serviços sociais estavam ligados apenas às pessoas com contrato de trabalho (os 

trabalhadores autônomos estavam excluídos); 3. As prestações pagas aos trabalhadores não 

correspondiam às necessidades; 4. O combate à miséria exige atenção não apenas das 

necessidades do indivíduo mas também do grupo familiar (inclusive para garantir um serviço 
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fixo e universal às crianças), devendo fazer presente até o desaparecimento dessas 

necessidades; 5. A condição e manutenção do emprego deve ser usada como condição 

essencial para o êxito de qualquer regime de proteção social.   

Como destaca Costa (2019, p.12) ainda que se possa falar historicamente em modelos 

de proteção social (modelo alemão x modelo bismarckiano) o ponto de convergência em 

todos eles residem em serem pensados e desenvolvido tendo como foco o trabalho. É o 

trabalho que norteia a intervenção do estado (busca da garantia do pleno emprego) bem 

como delimita e organiza as técnicas de proteção para garantir aos cidadãos o padrão de vida 

digna, ou seja, um dos objetivos estruturante do plano é a centralidade do trabalho na 

conformação do modelo de seguridade. Como enfatizado no próprio Plano, qualquer 

instrumento que busque efetivamente a proteção social deve se alicerçar e pressupor a 

“manutenção do emprego e a prevenção do desemprego em massa” (Beveridge, 1942, § 440), 

até porque é o trabalho o principal instrumento para afastar a pobreza e as demais causas de 

vulnerabilidade social. Consequentemente, “a abolição da miséria exige, primeiramente, um 

aperfeiçoamento no seguro social, ou seja, providências contra a interrupção e a perda da 

produtividade. Todas as causas principais de interrupção ou perda dos salários são, agora, 

assunto dos projetos do seguro social” (Beverdige, 1942, § 12). 

No entanto, mesmo tendo com norte o trabalho e, por consequência, a proteção do 

trabalhador, o propósito do plano era universalista, buscando atingir todos (cidadão e grupo 

familiar) na satisfação das necessidades básicas, o que exigiu pensar e assegurar direitos 

também para quem estava fora do mercado de trabalho. Esta via de proteção seria subsidiária 

“para o limitado número de casos, em que as necessidades não forem cobertas pelo seguro 

social”, quando atuará a “assistência nacional” (Beveridge, 1942, § 19, X).  

Outro ponto de destaque no plano era a proteção limitada ao mínimo, que de certa 

forma, mais uma vez, reforca a primazia do trabalho: o Estado deveria se preocupar em 

oferecer o mínimo, deixando margem para a ação voluntária do indivíduo o fomentasse a 

conquistar, até para não desencorajar a busca pelo trabalho. 

Dentro desse contexto, para reestruturação e efetiva proteção social, a Equipe 

Interministerial sugere a “seguridade social”2. 

 
2 Define o próprio Plano: o Conceito de Seguridade Social – a expressão Seguridade Social é aqui usada para 
designar a garantia de um rendimento que substitua os salários, quando estes se interromperem pelo 
desemprego, por doença ou acidente, que assegure a aposentadoria na velhice, que socorra os que perderam o 
sustento em virtude da morte de outrem e que atenda a certas despesas extraordinárias, tais como as decorrentes 
do nascimento, da morte e do casamento. Antes de tudo, segurança social significa segurança de um rendimento 
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O plano para resolução dessas situações se alicerçava em três pilares, trabalhando 

com técnica distintas e coordenadas de ajuda e provisão: 1. O seguro social (para as 

necessidades básicas do trabalhador e seus familiares); 2. A assistência nacional (auxílios para 

os necessitados pagos pelo Tesouro Nacional) e; 3. Seguro voluntário (para coberturas 

adicionais) .  

Como o foco é a primazia do trabalho, deixa-se claro que “o plano é um plano de 

seguro, porque conserva o princípio da contributividade” (Beveridge, 192, §24). Trata-se do 

principal instrumento de proteção e determina que, cada cidadão trabalhador deve contribuir 

conforme as regras do seguro, recebendo, quando das ocorrências dos riscos sociais (doença, 

morte, etc.) rendimentos (benefício pecuniário) necessários a subsistência (Beveridge, 1942, 

§ 20-21).  

Já “a assistência nacional é um método subsidiário” (Beveridge, 1942, § 23) ao seguro 

social, na medida que só estará disponível para atender os necessitados que não estão 

cobertos pelo seguro” e comprovem efetiva situação de precariedade. E mais, deve atender 

as necessidades básicas de subsistência, porém deve “ser colocada como algo menos 

desejável que a proteção do seguro social” (Beveridge, 194, § 369). 

Como se nota, o pleno trabalho é a bússola que guia o sistema de proteção social: 

seja para delimitar a intervenção do estado no mercado, seja para orientar a técnica de 

proteção para a garantia do padrão mínimo de vida digna. Como destacado, “um sistema de 

seguridade social de sucesso pressupõe a manutenção do emprego e a prevenção do 

desemprego em massa” (Beveridge, §440). Até porque, raciocínio em sentido inverso poderia 

afastar a responsabilidade individual de cada um para com sua própria emancipação3: 

Pelo que foi dito até então, pode-se dizer que são premissas do sistema de seguro 

social inglês (que é seguido atualmente por grande parte dos países) a obrigação do Estado 

garantir padrão mínimo de vida para todos. Justamente para conseguir prestar serviços que 

 
mínimo; mas esse rendimento deve vir associado a providências capazes de fazer cessar tão cedo quanto 
possível à interrupção dos salários (Beveridge, 1942, § 300). 
 
3 Como destacado no Plano: Muita gente crê que a aspiração de segurança constitui um objetivo errado, 
partindo da suposição de que toda segurança é incompatível com a iniciativa, a aventura e a responsabilidade 
individual. Consideramos, porém, neste Relatório, que tal ponto de vista não é justo. O nosso plano não visa 
dar a todo indivíduo algo em que emancipe os beneficiários de quaisquer responsabilidades pessoais. O que ele 
visa é assegurar um rendimento para a subsistência, sob a condição de trabalho e contribuição, e a fim de 
conservar os homens aptos a continuar trabalhando. Ora, isso não poderá ser obtido sem esforço físico e 
mental. É algo que só se poderá realizar pela forte determinação da democracia britânica de libertar-se, de uma 
vez por todas, de toda a miséria física ostensiva, para a qual não há justificativa moral, nem econômica 
(Beveridge, 1942, §455).  
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manterão o padrão de vida de todos, o Estado precisa garantir lastro financeiro, e assim o 

faz intervindo na economia para garantir o pleno emprego. A intervenção para garantia da 

empregabilidade é essencial para a sobrevivência do plano: é o emprego o melhor e principal 

instrumento para se combater as grandes causas que levam a vulnerabilidade, além de ser a 

via em que prestigia a autonomia individual que deve ordenar qualquer regime solidário (não 

exclui de cada indivíduo seu papel e importância para o objetivo comum, ao contrário, dá a 

ele a co-responsabilidade para o êxito da proteção coletiva). Daí porque colocar a proteção 

e efetivação do trabalho como “regra de ouro” na organização do sistema: ele organiza a 

intervenção do Estado e delimita a organização das técnicas de proteção. 

3. Seguridade Social e as Novas Premissas da Sociedade Moderna 

Como observam Soria, Pérez, Navarrete e Segura (2010) definir e estruturar qualquer 

forma ou sistema de proteção social exige necessariamente se ater ao contexto histórico que 

o originou, já que tais mecanismos são resultado deles. É, na verdade, o processo histórico 

que o define. Consequentemente, é também a mudança da realidade social que sinaliza a 

necessidade de revisão, tanto que mencionado atores apontam que o projeto de proteção 

social é algo inacabado, exigindo alterações na medida em que a sociedade vai se 

transformando. 

Passados quase 80 anos da idealização do Plano Beverdige é possível afirmar que ele 

continua se mostrando apto à delimitar a atual realidade social?  

Várias abordagens e as mais diversas perspectivas podem ser apresentadas buscando 

responder à questão: a equação responsabilidade social/individual x responsabilidade estatal 

continua a mesma?; as novas (re)estruturações das relações de trabalho continuam atendendo 

às premissas beveridgiana?; o pensamento da autoresponsabilidade no mundo 

contemporâneo ainda continua calibrado com aquele apontado no Plano?; as novas 

dinâmicas familiares que reformataram as relações e a própria caracterização deste 

agrupamento exigem readequação entre assistência familiar x assistência pública?;  quanto o 

avanço tecnológico deve impactar na calibração das técnicas de proteção?, dentre outras. 

O presente artigo se aterá ao elemento central da ideia beveridgiana: a força do 

trabalho. 

O mercado de trabalho nesse período passou por várias transformações. Hoje,  no 

entanto, com a Revolução 4.0 o cenário que se apresenta é de total desfragmentação. A quarta 

revolução industrial (revolução da inteligência artificial e robotização”), subsequente à 
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“revolução digital - “internet das coisas” e dos “big datas” traça uma realidade em que não 

será mais possível falar em pleno emprego, trabalhos contínuos e típicos vínculos 

empregatícios permanentes e estáveis. Segundo aponta CABRAL (2021) e a própria 

Organização Internacional do Trabalho – OIT (2018), o protótipo de relção de trabalho visto 

até hoje tende a desaparecer consideravelmente a curto prazo, na medida que não existirá 

mais o trabalho operário que justificou a própria criação do direito do trabalho e do seguro 

social, sem falar na massa real de pessoas que não terão atividade laborativa integral e 

permanente.  

Se “um sistema de seguridade social de sucesso pressupõe a manutenção do emprego 

e a prevenção do desemprego em massa” (Beveridge, §440), como é possível a manutenção 

dessa teia de proteção sem atividade laborativa para todos ou, ainda, que parcialmente 

existentes, deixando de se tornarem permanentes e estáveis? 

    Fazendo uma comparação do mercado de trabalho, empregada no Plano 

Beveridge, com o atual brasileiro, já é possível verificar o profundo abismo entre realidades 

e o caminho desconstrutivo dos vínculos laborais típicos: a população inglesa, na época, 

segundo o Plano (Beveridge, 1942, p. 301), era de 47.000.000 de habitantes, sendo 44% de 

trabalhadores (empregados e/ou autônomos), 5% desempregados e 10% de aposentados. 

Dentre os 44% de trabalhadores, a grande maioria era empregados 38%, ficando apenas 6% 

para as demais espécies. 

Tomando como exemplo a realidade atual brasileira, já há queda drástica dos vínculos 

empregatícios considerados por Beveridge: dos mais de 200 milhões de cidadãos brasileiros 

(IBGE, 2020) hoje, apenas 99,6 milhões de brasileiros possuem idade para trabalhar (14 anos 

ou mais), estão trabalhando ou procurando trabalho. Deste quantitativo, no entanto,  apenas 

1/3 (30 milhões) estão dentro da categoria do que o Plano Beveridge destacava como a 

principal espécie de vinculação do sistema protetivo.   

Agravando-se ainda mais esse contexto, verifica-se que no Brasil atual 40% dos 

trabalhadores brasileiros (33,5 milhões de trabalhadores) estão na informalidade, inexistindo 

para a grande maioria destes, em razão da precariedade do vínculo, qualquer vinculação com 

à Previdência, sem falar dos trabalhadores por conta própria (14 milhões), cujo recolhimento 

nem sempre espelha a real remuneração.  

Não menos, sob a perspectiva da precarização de trabalho face à revolução 

tecnológica e a vinculação com sistema de proteção social (seguro social), ao analisar  as 
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experiências vividas pelos trabalhadores das atuais plataformas digitais, a OIT (2019) já é 

enfática em apontar que a desvinculação da proteção social cresce na mesma proporção da 

precarização dos vínculos. 

Mais do que isto, segundo estudos da consultoria Mackinsey (2015), estima-se a curto 

prazo, com a absorção dos efeitos da Resolução 4.0, a perda de 50% dos postos de trabalho, 

gerando ilhas de desocupados. 

 

    Considerações Finais 

          Seguindo o paradigma básico do Plano Beveridge, sem pleno emprego não há sistema 

de seguridade social eficaz, já que é o trabalho o principal instrumento que elimina a maior e 

principal causa de vulnerabilidade social (miséria). E mais, é pelo labor que se prestigia a 

autoresponsabilidade de cada um para o coletivo, ideia básica da qual orbital qualquer sistema 

de solidariedade. Justamente pela centralidade e importância do trabalho, ele é que orienta a 

principal forma de se financiar o sistema (contributividade dos seguros sociais) e a “regra de 

ouro” que organiza as várias técnica protetivas (a principal via de proteção é o seguro social, 

sendo a assistência social supletiva e subsidiaria).  

Se a realidade que vem sendo configurada demonstra o desaparecimento do modelo 

de vínculos empregatícios tradicionais, agregada a precarização e, até mesmo, a escassez de 

trabalho, há necessidade de se reformular o sistema de seguridade social. 
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Sumário: Introdução; 1. Contextualização temporal dos direitos fundamentais; 2. Os custos 
dos direitos; 3. Os deveres como sustentáculo dos direitos; Considerações finais; Referências. 
 
Resumo: A compreensão acerca da prestação dos direitos segue uma tendência peculiar. A 
crença em uma prestação ilimitada, como se no caminho de acesso aos direitos não existissem 
critérios de seletividade, definição de prioridades e gestão dos recursos, conduz o debate a 
um nível que oferece pouca contribuição prática ao operador do direito. Além disso, a 
insustentabilidade de tal perspectiva vem sendo cada vez mais demonstrada, de modo que 
deve ser repensada a dinâmica de oferta dos direitos. Isso porque, se por um lado as 
necessidades são infinitas, por outro, os recursos são finitos.  Nesse viés, importa 
compreender que direitos fortalecidos demandam compromisso com os deveres, 
pensamento que é central quando da análise dos custos dos direitos. 
Palavras-chave: Direitos sociais; Custos dos direitos; Deveres.  
 
Abstract: The understanding of the provision of rights follows a peculiar trend. The belief 
in unlimited provision, as if in the path of access to rights there were no criteria for selectivity, 
definition of priorities and management of resources, leads the debate to a level that offers 
little practical contribution to the operator of the right. In addition, the unsustainability of 
such a perspective has been increasingly demonstrated, so the dynamics of the supply of 
rights must be rethought. This is because, on the one hand, the needs are infinite, on the 
other, the resources are finite. In this bias, it is important to understand that strengthened 
rights require commitment to duties, a thought that is central when analyzing the costs of 
rights. 
Keywords: Social rights; Costs of rights; Duties. 
 
Introdução  

  A concessão de direitos é um assunto que permeia muitas das discussões não apenas 

no Brasil.  

 
1 Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, vinculada à Graduação e ao Programa de Pós-graduação 
em Direito Político e Econômico. Líder do Grupo de Pesquisa CNPq “O Sistema de Seguridade Social”. 
Doutora e Mestre em Direito pela PUC/SP. Estágio de Pós-doutorado na Universidade Complutense de Madri. 
Procuradora Regional da República. E-mail: zelia.pierdona@hotmail.com.  
2 Professor Doutor de Direito Empresarial da Universidade de Almería, Espanha. Doutor em Direito 
Empresarial pela Universidade de Vigo – Prêmio Extraordinário de Tese de doutorado. Pesquisador da CAPES 
no Exterior – Universidade de Alcalá Presidente do Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos – Iberojur. 
E-mail: fabiojus@ual.es. 



O custo dos direitos e os deveres: outras perspectivas de análise sobre os direitos sociais   

 425 

  No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição brasileira3, em seu art. 5º, 

estipulou um extenso rol de direitos e garantias individuais e coletivas, o qual é sucedido de 

78 (setenta e oito) minuciosos incisos. Além deles, o art. 6º enuncia uma série de direitos 

sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, 

previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. 

  Sem contar os capítulos, títulos e sessões dedicados exclusivamente a determinação 

de direitos como segurança pública (capítulo III do título V), política urbana (capítulo II do 

título VII), política agrícola e fundiária (capítulo III do título VII), seguridade social (capítulo 

II do título VIII) e seus três subsistemas (saúde, previdência social e assistência social), 

educação, cultura e desporto (capítulo III do título VIII), dentre outros.  

  Tantos direitos sociais previstos na Constituição levou à crença de que bastaria 

solicitá-los ao Estado para que fossem prontamente concretizados. Contribui para o referido 

entendimento o disposto no art. 5º, §1º da Constituição4, segundo o qual “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.  

 Contudo, a realidade impõe desafios maiores. Num país com históricos de 

desigualdade sociais tão profundas, como o Brasil, o enunciado do art. 6º se mostrou um 

alvo difícil de alcançar, o que desafia constantemente os governantes no sentido de  equilibrar 

intenção e possibilidade, ideal e real, hipótese e fato.  

  A busca por esse equilíbrio é conturbada e muitas vezes mal interpretada. Algumas 

vezes é entendida como uma espécie de militância pela regressão dos direitos sociais. 

Entretanto, o equilíbrio entre possibilidade e necessidade não implica na defesa pela 

regressão dos direitos sociais. Ao contrário, a referida percepção deriva do reconhecimento 

de que se os recursos são escassos e finitos (como de fato o são), imprescindível que algum 

critério de seleção seja aplicado quando do seu fornecimento, de maneira que aqueles que 

mais necessitam sejam contemplados com prioridade. 

  Com o término das chamadas “décadas gloriosas” do Welfare Satate, cresceu o 

reconhecimento de que o aludido modelo de Estado é difícil de ser sustentado. Nasceu daí a 

preocupação em contrabalancear dois elementos: necessidade e possibilidade, de maneira 

que soluções passaram a ser pensadas com o intuito de encarar o referido desafio.  

  O equilíbrio entre necessidades e possibilidades exige a análise dos custos dos 

direitos, bem como dos deveres correlatos ou autônomos, temas que serão objetos do 

presente estudo.  

 
3 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988. 
4 Idem. 
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  Intimamente relacionada à análise dos custos dos direitos está a ideia de que direitos 

fortes exigem deveres igualmente fortes. Essa noção, exprime que uma prestação estatal 

vigorosa requer do cidadão um comprometimento com o seu papel na sociedade. Em outras 

palavras, requer consciência e aceitação sobre os deveres.    

O artigo utilizará do método dedutivo, com suporte no ordenamento jurídico 

brasileiro e nas principais revisões bibliográficas atinentes ao assunto.  

 

1. Contextualização temporal dos direitos fundamentais 

  A história dos direitos fundamentais tem origem com o advento do 

constitucionalismo moderno, que se iniciou por volta dos anos 1787/1791, com a 

promulgação das Constituições norte-americana e francesa5. De cunho notadamente liberal, 

essas constituições tinham como objetivo limitar os poderes políticos do Estado, até então 

marcado pelo absolutismo e pela concentração do poder nas mãos de um único dirigente6.  

  Se num primeiro momento a intenção foi resguardar direitos e garantias individuais, 

posteriormente, com o advento da Primeira Guerra Mundial, ficou evidenciado que não 

bastava a previsão constitucional da igualdade para que ela, de fato, fosse realizada7. Carências 

materiais mínimas, como fome e desemprego, representavam um enorme entrave no 

caminho para a liberdade. Para Flávio Martins8 “a liberdade por si só, era um remédio inócuo 

aos famintos e oprimidos”.  

  Nasce daí o chamado constitucionalismo social, cuja principal característica é a 

elevação de direitos sociais no âmbito constitucional, com obrigações prestacionais que 

devem ser fornecidas especialmente pelo Estado, de maneira a pavimentar o caminho até as 

liberdades. São marcos relevantes desse momento a Constituição Mexicana de 1917 e a 

Constituição Alemã de Weimar, de 19199.  

  Logo o constitucionalismo social se espalhou, levando a um novo momento, à 

denominada “era dos direitos”, a qual é caracterizada pela “inversão (...) ocorrida na relação 

entre Estado e cidadãos”10. Em outras palavras, os direitos foram elevados a um patamar 

superior, enquanto o debate sobre as condições necessárias à sua prestação foram perdendo 

forças. Nenhum argumento é suficientemente importante para questionar determinado 

direito. 

 
5 MARTINS, Flávio. Curso de Direito Constitucional. 3 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 920.   
6 Idem.  
7 Idem.  
8 Idem.  
9  Idem.  
10 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 8ª tiragem, p. 02. 
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  Se isso funcionou por um período, nos dias de hoje se mostra insustentável. Crises, 

pandemias e transformações sociais, marcas tão próprias dos tempos atuais, passaram a 

questionar a sustentabilidade dessa dinâmica, de maneira que um novo debate, em torno dos 

custos dos direitos e dos deveres a eles correlatos passou a surgir.   

 

2. Os custos dos direitos 

  Reflexões preocupadas com a sustentabilidade da prestação dos direitos sociais 

começaram a germinar quando as “três décadas gloriosas” (assim compreendidas como o 

período que se seguiu ao final da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente entre os anos 

de 1945 a 1975, e que foi marcado como uma era de expansão dos direitos sociais) passaram 

a evidenciar seus sinais de cansaço.  

  No início da década de 90, nos Estados Unidos, com o lançamento da obra O custo 

dos direitos: porque a liberdade depende dos impostos, de Stephen Holmes e Cass Sunstein11, o custo 

inerentes a todos os direitos (individuais e sociais) passou a ser analisado.  

 Segundo os autores, a tradicional separação entre direitos individuais e sociais (como 

se os primeiros fossem direitos negativos, de abstenção, e os segundos direitos positivos, de 

ação) não merece prosperar, já que todos os direitos envolvem custos para que sejam 

efetivados.   

  Pensamento similar é o de Catarina dos Santos Botelho, para quem: 
Em boa verdade, não são apenas os direitos constitucionais positivos – nos quais 
se incluem os direitos sociais – que custam dinheiro. Com efeito, tem-se como 
apodítico que os custos são transversais, pelo que todos os direitos fundamentais 
constitucionalmente garantidos têm “implicações orçamentais” (...). Os direitos 
fundamentais, quer os direitos, liberdades e garantias, quer os direitos sociais 
possuem custos financeiros públicos, pelo que não existem “direitos 
fundamentais gratuitos, direitos fundamentais de borla”12. 

   

Nesse sentido, impingir aos direitos sociais o carimbo de “direitos que demandam 

custos do Estado”, em contraposição aos direitos individuais, conduz ao falso entendimento 

de que basta a inação estatal para que os direitos de liberdade sejam cumpridos. Basta que o 

Estado não interfira na esfera de liberdade das pessoas e tem-se concretizado um direito 

individual.  

Passa-se a impressão de que os direitos individuais são gratuitos, ausentes de 

dispêndios materiais e, para sua efetivação não exigem outro comportamento do Estado 

 
11 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: Porque a liberdade depende dos impostos. 1 ed. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019, ePub.  
12 BOTELHO, Catarina Santos. Os Direitos Sociais em Tempos de Crise: ou revisitar as normas programáticas. 
Coimbra: Almedina, 2015, p. 122. 
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senão a conduta omissiva, o que não condiz com a realidade, tampouco com a forma pela 

qual os direitos individuais são operados.  

Alguns exemplos como a proteção da propriedade privada, a disponibilização de 

serviços de resgates (como Corpo de Bombeiros e SAMUs), a organização do processo 

eleitoral e a própria organização do Poder Judiciário, demonstram que, na prática, a estrutura 

de proteção dos direitos negativos também exige investimentos. 

  Para Holmes e Sunstein13, é comum a ideia de que “o governo liberal deve se abster 

de violar direitos; deve ‘respeitar’ os direitos. Mas essa maneira de falar é enganosa, pois 

reduz o papel do governo ao de um mero observador inativo”.  

 De fato, os direitos de liberdade, assim como os direitos sociais demandam custos, 

uma vez que “só serão protegidos caso encontrem um protetor, caso exista um órgão 

supervisor do Estado (...) capaz de impor sua vontade aos violadores ou potenciais 

violadores”14 dos direitos inividuais. 

  Sempre haverá custos inerentes ao exercício dos direitos, ainda que os gastos 

dispendidos com os direitos individuais não perfaçam o mesmo montante que os 

dispendidos com os direitos sociais.  

  Nesse aspecto, Catarina dos Santos Botelho15 esclarece que “apesar das reservas com 

que a doutrina hoje encara a figura dos direitos negativos versus direitos positivos, certo é 

que os direitos sociais tendem a apresentar-se classicamente como direitos de prestação e 

talvez aí possamos inserir a esmagadora maioria deles”. E continua: “não se estranhe ou se 

tome por bizarra a afirmação de que os direitos sociais são direitos especialmente onerosos 

e, nessa medida, a sua proteção varia consoante as possibilidades económicas, financeiras e 

culturais de um determinado Estado”16.  

  Importa esclarecer, todavia, que por custos, entende-se não apenas os recursos 

financeiros empregados para a execução de determinada política pública, mas também custos 

não financeiros, como pessoal especializado, equipamentos, aparelhagem etc.  

  Veja-se, por exemplo, o atual momento da pandemia do novo coronavírus (Covid-

19): chegou-se a um ponto no qual as perguntas ficaram mais complexas. Hoje é necessário 

responder não apenas à questão de quanto dinheiro será investido nas ações de 

enfrentamento da doença. É preciso oferecer respostas à escassez de profissionais; à carência 

 
13 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: Porque a liberdade depende dos impostos. 1 ed. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019, ePub, n.p. 
14 Ibidem, n.p. 
15 BOTELHO, Catarina Santos. Os Direitos Sociais em Tempos de Crise: ou revisitar as normas programáticas. 
Coimbra: Almedina, 2015, p. 119.   
16 Ibidem, p. 121.   
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de leitos e equipamentos médicos, como respiradores e oxigênio (relembrando os recentes e 

lamentáveis acontecimentos que acometeram o Norte do país) e a incapacidade de produção 

de vacinas em larga escala.  

  Nem todo investimento financeiro tem o condão de lidar com essas restrições, uma 

vez que são limitações impostas por outros fatores que não os econômicos, como a 

capacidade de produção, (in)existência de insumos no mercado e a formação profissional. 

  De acordo com Gustavo Amaral17 “além da questão financeira, há recursos não 

financeiros, como órgãos, pessoal especializado e equipamentos, que são escassos em 

comparação com as necessidades”. Para o autor: 
Mesmo que não houvesse restrições financeiras, haveria necessidade da adoção 
de critérios de escolha, de alocação de recursos, na distribuição de recursos 
médicos, mesmo aqueles necessários ao salvamento de vidas. Todo 
desenvolvimento tecnológico é seguido por um extenso período no qual o 
tratamento é escasso18.  

 

  Se todos os direitos têm custos, sejam eles financeiros ou não, quanto mais direitos 

existirem maior deverá ser o aparato voltado à sua proteção. E a proteção e a consequente 

promoção de direitos não se dá sem que alicerces fortes sejam construídos para sustentá-los. 

Alicerces esses capazes de imprimir aos direitos a potência e o vigor que as normas jurídicas 

buscam conferir-lhes.  

  Nesse contexto, não há como afastar que o principal alicerce do Estado em prol da 

concessão de direitos é a cobrança de tributo. Para José Casalta Nabais: 
os actuais impostos19 são um preço: o preço que todos, enquanto integrantes de 
uma dada comunidade organizada em estado (moderno), pagamos por termos a 
sociedade que temos. Ou seja, por dispormos de uma sociedade assente na 
liberdade, de um lado, e num mínimo de solidariedade, de outro20.  

 

  No mesmo sentido, Marianna Martini Motta Loss21 sustenta que “não é por meio do 

vácuo orçamentário que os direitos, (...), são implementados”.  

  Se direitos são garantidos mediante a cobrança de tributos, uma sociedade que 

valoriza os seus direitos assume conscientemente a contrapartida necessária à sua prestação. 

 
17 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: em busca de critérios jurídicos para lidar com a escassez de 
recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 136. 
18 Ibidem, p. 145.  
19 Considerando o ordenamento jurídico brasileiro é mais adequado utilizar o termo tributos e não apenas 
impostos. Isso porque no Brasil as contribuições sociais, especialmente as de seguridade social, representam, 
no âmbito federal, um volume de receita superior àquela dos impostos. Além disso, muitas delas só se 
diferenciam dos impostos pela destinação. Exemplo disso é a contribuição social sobre o lucro e o imposto de 
renda das empresas.   
20 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. Revista 
Direito Mackenzie, v. 3, n. 2, 2015, p. 22.  
21 LOSS, Marianna Martini Motta. O dever fundamental de pagar impostos como meio de efetivação dos 
Direitos Sociais. Revista Jurídica Luso-Brasileira, ano 1, nº 2, 2015, p. 1485-1486.  



Zélia Luiza Pierdoná & Fábio da Silva Veiga 

 430 

Ou seja, reconhece a importância da participação de todos na construção desse objetivo, 

tomando-o como dever.   

 

3. Os deveres como sustentáculo dos direitos 

Embora pacífico que direitos só existem se há deveres, a contraprestação do cidadão 

é matéria que muitas vezes fica renegada a um segundo plano, como se dessa relação não 

dependessem as mais caras intenções normativas.   

Norberto Bobbio22 sustenta que a formação do Estado Moderno trouxe consigo uma 

radical inversão de perspectiva, representada pela sucessão da relação soberano/súditos pela 

relação Estado/cidadão. Segundo o autor essa relação: 
é encarada, cada vez mais, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos não mais 
súditos, e não do ponto de vista dos direitos do soberano, em correspondência 
com a visão individualista da sociedade, segundo a qual, para compreender a 
sociedade, é preciso partir de baixo, ou seja, dos indivíduos que a compõem, em 
oposição à concepção orgânica tradicional, segundo a qual sociedade como um 
todo vem antes dos indivíduos23.   

 

A marca desse período é a colocação do indivíduo como centro do sistema normativo 

constitucional, o que acabou por enfraquecer o sentimento comunitário. Tanto que o 

reconhecimento de si próprio enquanto parte essencial do processo de construção coletiva 

dos direitos restou diminuído. No momento atual, “se é verdadeiro que a população a cada 

dia está mais consciente de seus direitos, não se pode dizer o mesmo dos deveres”24. 

No mesmo sentido, Júlio Pinheiro Faro assevera que: 
(...) os deveres fundamentais são o óbvio que não se quer ver, e que quando são 
vistos, normalmente o são de uma maneira egoística, ou seja, apenas o outro tem 
deveres a cumprir. E isso tem resultado em um paradoxo. O excesso de 
preocupação com a eficácia dos direitos tem deixado na penumbra a questão dos 
deveres, resultando em algo bastante interessante, o impedimento da 
concretização dos próprios direitos25.  

 

Para Henrique da Cunha Tavares e Adriano Sant'Ana Pedra26, falar em deveres não 

é algo bem recebido por parte da sociedade, pois, remete à compreensão de supressões, 

limitações e imposições.  

 
22 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 8ª tiragem, p. 04. 
23 Idem.  
24 TAVARES, Henrique da Cunha; PEDRA, Adriano Sant'Ana. A eficácia dos deveres fundamentais. Derecho y 
cambio social, v. 11, n. 37, p. 05. 
25 FARO, Júlio Pinheiro. Políticas públicas, deveres fundamentais e concretização de direitos. Revista Brasileira 
de Políticas Públicas, Brasília, v. 10, n. 1, 2013, p. 266. 
26 TAVARES, Henrique da Cunha; PEDRA, Adriano Sant'Ana. A eficácia dos deveres fundamentais. Derecho y 
cambio social, v. 11, n. 37, p. 05. 



O custo dos direitos e os deveres: outras perspectivas de análise sobre os direitos sociais   

 431 

Esse entendimento, na acepção de José Casalta Nabais27, decorre do momento 

histórico do pós-guerra. De fato, após um longo período de privação de liberdades e de 

desrespeito a direitos humanos fundamentais, foi necessário buscar mecanismos que 

garantissem que as barbáries ocorridas nesse período não tornariam a acontecer. “Era, pois, 

necessário exorcizar o passado dominado por deveres, ou melhor, por deveres sem 

direitos”28. 

  Tanto que a maior preocupação vigente naquele momento era “a instituição 

ou fundação de regimes constitucionais suficientemente fortes no respeitante à proteção dos 

direitos e liberdades fundamentais”29. 

Justificável a preocupação naquele contexto. Contudo, atualmente não há mais 

espaço para se falar em direitos desconsiderando os correspondentes deveres.  

As situações cotidianas sofisticaram o estudo dos custos dos direitos a tal ponto que 

se tornou possível conceber o estabelecimento dos deveres como uma expressão da 

solidariedade e do comunitarismo. Portanto, são os deveres que possibilitam que os direitos 

sejam gozados em sua plenitude.   

  Nesse sentido, Holmes e Sunstein30 compreendem que o estabelecimento de 

impostos nada mais é que uma forma comunitária de cooperação institucionalizada, que age 

em prol da efetivação tanto das liberdades individuais quanto dos direitos sociais. Desse 

modo, o estudo do custo dos direitos destina-se a incentivar políticas públicas ponderadas31.  

  Felipe Barcarollo32 assevera que o dever fundamental de pagar impostos 

constitui “requisito intransponível para a implementação de políticas públicas, com vistas à 

concretização da justiça e da solidariedade sociais”.  

O autor defende ainda que: 
A concretização dos direitos sociais, através das políticas públicas, torna-se 
possível através dos meios ou instrumentos de que disponibiliza o Estado: os 
serviços públicos. Destarte, para a implementação de políticas públicas, que 
garantam aos cidadãos os direitos sociais elencados na Carta Constitucional de 
1988, necessário se faz o financiamento estatal, através do papel/função do 
imposto no contexto do Estado Democrático de Direito brasileiro33.  

 

 
27 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. Revista 
Direito Mackenzie, v. 3, n. 2, 2015, p. 13.  
28 Idem.  
29 Idem. 
30 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. O custo dos direitos: Porque a liberdade depende dos impostos. 1 ed. 
São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2019, ePub, n.p. 
31 Idem. 
32 BARCAROLLO, Felipe. O dever fundamental de pagar impostos como condição de possibilidade para a 
implementação de políticas públicas. Revista de finanças públicas, tributação e desenvolvimento, v. 1, n. 1, 2013. p. 03. 
33 Idem. 
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  Além do pagamento de tributos, há outras formas de participação e 

cumprimento dos deveres fundamentais, como os deveres de defesa, deveres de participação 

política, deveres de acesso à educação e de respeito ao ordenamento jurídico, dentre outros. 

Para Nabais34 “se foram formando tantas camadas de deveres fundamentais quantas as 

camadas de direitos”. 

 Segundo o referido autor:  
Os deveres ou custos dos direitos que outra coisa não são senão a 
responsabilidade comunitária que os indivíduos assumem ao integrar uma 
comunidade organizada, mormente uma comunidade organizada no estado 
(moderno). O que faz dos indivíduos, verdadeiras pessoas, ou seja, membros ao 
mesmo tempo livres e responsáveis da sua comunidade35. 

  

  Assim, a conscientização acerca da necessidade de cumprimento dos deveres 

não compreende única e exclusivamente o dever de pagar tributos, mas, de maneira mais 

ampla, a adoção de medidas comprometidas com o coletivo, 

  De fato, é preciso compreender os deveres como as ferramentas, os 

instrumentos que conduzem à realização de direitos, e não o contrário. Não são os deveres 

mitigadores dos direitos e sequer possuem uma função meramente impositiva sobre o 

cidadão, já que são formas de efetivação de direitos.  

Enfim, a íntima relação existente entre a prestação de direitos e os correspondentes 

deveres, ou ainda, os correspondentes custos, não pode mais ser ignorada. É preciso 

compreender os deveres como sustentáculos dos direitos, de maneira que a quantidade de 

direitos almejada deve ser proporcionalmente a de deveres exigidos.  

Do contrário, a situação na qual a Constituição deixa de responder satisfatoriamente 

aos anseios sociais será perpetuada ainda por mais tempo, levando ao agravamento da 

confiança nas instituições públicas.  

 

Considerações finais   

  A dinâmica de prestação dos direitos vem mudando já há algum tempo. As 

promessas de prestações amplas e “ao alcance das mãos” se mostraram algo difícil de 

subsidiar a longo prazo, de maneira que é imperioso procurar por modelos de prestação mais 

sustentáveis, o que representa um enorme desafio.  

 Embora não existam soluções fáceis para problemas difíceis, tais constatações 

verteram luz sobre pontos até então subestimados nas ciências jurídicas: o tratamento dado 

 
34 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. Revista 
Direito Mackenzie, v. 3, n. 2, 2015, p. 15. 
35 Ibidem, p. 28.  
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aos correspondentes deveres e os custos dos direitos. Subjugados por muito tempo, 

recentemente tal debate voltou à tona. Busca-se possíveis soluções para os problemas 

causados pela expansão de direitos ocorrida no período do pós-guerra. 

  Antes de limitações ou supressões de liberdades, os deveres devem ser 

entendidos como os instrumentos que fomentam os direitos e permitem que eles sejam 

efetivados. São eles codependentes, de maneira que o apreço por direitos vastos deve 

necessariamente estar calcado na consciência e no comprometimento com os 

correspondentes deveres.  

  Para que o equilíbrio entre necessidade e possibilidade seja alcançado, 

imprescindível que cada um tome parte de seu papel de cidadão na sociedade, reconhecendo 

que o liame entre administrador e administrado é uma via de mão dupla.      
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Ex officio legal assistance appointment procedure in polish 
civil cases. Could it be streamlined and streamlined and could 

AI “lend a helping hand”?1 
 

                                                                                                             ALEKSANDRA PARTKY2  
 

Contents: 1. Introduction. 2. Current model of appointing an ex officio legal assistant in 
civil cases. 3. Decisions concerning petitions for appointment of an ex officio legal assistant. 
4. Proposed changes. 5. Adjudication of a petition for appointment of an ex officio legal 
assistant performed by AI. 6. In lieu of an ending. 

 

Abstract: The article presents the procedure of appointing an ex officio legal assistant by a 
court within the realm of the Polish Code of Civil Procedure. The above mentioned 
institution is applied when a party cannot afford to bear the costs of legal representation. It 
is fundamental to the realization of the right to a fair trial. Pursuant to the regulations 
remaining in force courts have the power to appoint a legal assistant for a party ex officio 
when the following circumstances occur: firstly, when the party is not able to cover the 
remuneration of a legal representative and secondly, when a legal representative is needed. 
The author analyzes cases in which the court can use this legal institution, with particular 
attention given to the concept of ‘the need for a legal representative’s participation’. The 
article points out deficiencies of the currently used system. They are connected with the 
lengthiness of proceedings regarding the appointment of an ex officio legal representation. 
They stem from the fact that having issued a decision the court is forced to wait for the 
appointment of an assistant by a competent legal body. Yet, the legal solutions which are 
currently applied could be improved. The article presents several proposals concerning 
improvements to the procedure, in particular by introducing proper changes to the law. The 
author points out the purposefulness of constructing appropriate teleinformatic systems 
connecting courts and units of professional organizations of lawyers. Thanks to such systems 
the time needed for appointing a particular lawyer as an ex officio legal assistant would be 
significantly shortened. The introduction of such a system is justifiable by the necessity to 
modernize the tools utilized by the Polish administration of justice. What’s more, the author 
ponders the admissibility of using artificial intelligence systems for adjudicating petitions 
submitted by parties in that matter. It is weighed out whether artificial intelligence systems 
could – without any violation of the parties’ rights – analyze petitions for appointment of an 
ex officio legal assistant. The proposed article is a yet another voice in an ongoing debate 
concerning the need to improve the courts using teleinformatic systems, computerization of 
courts and introduction of artificial intelligence systems into the administration of justice. 

 

Keywords: Polish civil procedure; appointment of a legal assistant by a court; artificial 
intelligence; computerization of courts; changes in law 
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1. Introduction 

Within the Polish model of civil procedure parties – as a rule – have a possibility to 

act independently and in person, both in the course of proceedings in courts of first instance 

and of second one3. More often than not, however, parties decide to grant a power of 

attorney to an attorney (Polish: adwokat) or a legal adviser (Polish: radca prawny)4. Nevertheless, 

not every party involved in a lawsuit can afford to cover the costs arising from it. The Polish 

legislator, having acknowledged the issue, offers the parties a possibility to ask the court to 

assign an ex officio legal assistant to help them during a particular court case. This institution 

enables impoverished individuals who have found themselves in dire financial circumstances 

to get professional help from a qualified lawyer5. As it has been pointed out in the body of 

judicial decisions the purpose of appointing an ex officio legal assistant is to ensure an 

appropriate representation of a party during a particular judicial procedure. At the same time 

it is aimed neither at supporting the party regarding other court cases, nor at offering further 

legal advice to such a party6. 

Even though the way this institution functions does not raise major reservations, it 

is worth considering whether an opportunity to improve how it works in practice could 

occur, provided that further computerization of courts takes place and artificial intelligence 

systems are implemented7. Reflections shared in this paper are supposed to initiate a debate 

on the way changes should be introduced into the Polish civil procedure so that cases are 

proceeded quickly, without unnecessary delays. In my opinion the current mode of 

proceeding regarding petitions for appointment of a legal assistant for a party could be 

reorganized in order to speed up the course of a lawsuit. Because now, after a petition for 

appointment of an ex officio legal assistant is deemed legitimate, more often than not several 

 
3 Before the Supreme Court, however, parties must be represented by qualified lawyers (with some exceptions) 
(art. 87(1) of the Act of 17 November 1964 Code of Civil Procedure (Dz. U. 2020, poz. 1575, CCP hereinafter). 
Cf. PIETRZKOWSKI, Henryk. Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, 
LexisNexis, Warszawa 2010, p. 19; PARTYK, Aleksandra. „Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez 
pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu odmówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do 
postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV Cz 115/19” in Roczniki Administracji i Prawa, 
2020/XX, pp. 350-351.  

4 It is worth pointing out that translating certain terms from Polish such as 'adwokat' or 'radca prawny' poses 
some difficulties as within different legal systems the terms 'attorney' and 'legal adviser' can have different 
meanings and can be interpreted variously. The limited frame of this article does not allow, however, for an in-
depth analysis of the issue. 
5 PARTYK, Aleksandra (ed.), Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do 
prawomocnego wyroku, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, pp. 61-62. 
6 Judgement of the Court of Appeal in Warsaw, 30.06.2020, VI ACa 653/19, LEX no 3060627. 
7 The limited frame of this article does not allow for deliberation regarding the scope of the term ‘artificial 
intelligence’.   
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weeks pass between the day the decision is issued and the moment the appointed attorney 

or legal adviser becomes active regarding the matter. Nevertheless, this period could be 

significantly shortened if certain organizational solutions were adopted, taking the current 

state of computer technology into account. One could even try to analyze whether 

introducing a new mode of adjudicating such petitions were admissible, namely adjudication 

by artificial intelligence systems8. On the other hand, the idea of replacing the legal aid offered 

by ex officio legal assistants with AI systems does not undergo consideration. Such a solution, 

being highly controversial, seems to be too distant from the existing regulations9.  

 The first part of the article presents the regulations which remain in force; 

next, proposed solutions are listed, which could be implemented so that courts – after issuing 

a decision concerning the appointment of an ex officio legal assistant – could initiate 

proceedings accordingly faster.  

 

2. Current model of appointing ex officio legal assistants in civil cases 

The procedure for deciding on a petition submitted by a party is regulated by article 

117 and following articles of the Code of Civil Procedure. On the grounds of the existing 

regulations the court can appoint an attorney or a legal adviser both for parties who use an 

exemption from bearing court costs (entirely or in part), and for those who do not avail of 

such benefits. A natural person not exempted by the court from court costs can demand an 

appointment of an attorney or a legal adviser, if they submit a statement informing that they 

are not able to bear the cost of an attorney’s or a legal adviser’s fees without affecting their 

or their family’s maintenance. On the one hand, granting a petition for the appointment of 

a proxy depends on proving one’s difficult financial situation, namely not possessing means 

sufficient for covering the attorney or legal adviser’s fees. However, this condition is not the 

only one. For on the other hand, the approval of the petition hinges on whether the court 

admits that involvement of an attorney or a legal adviser in the case is needed. Both 

conditions should be met jointly so that the court could grant to the party a possibility to use 

an ex officio legal assistant.  

 
8 The issue of utilizing the benefits offered by artificial intelligence in the course of lawyers’ work keeps drawing 
attention of specialists around the world, since the combination of AI and law is of a revolutionary character. 
Cf. ASHLEY, Kevin D., Artificial intelligence and Legal Analytics. New Tools for Law Practice in the Digital 
Age, Cambridge University Press, 2017, p. 3. 
9 Cf. CHŁOPECKI, Aleksander. Sztuczna inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne, Wydawnictwo C.H. 
Beck, Warszawa 2018, p. 63-64. 
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First of all, for the evaluation of the grounds for a petition, information provided by 

the party in an appropriate financial assets statement is crucial. According to article 117 § 4 

sentence 1 of the Code of Civil Procedure a petition for appointment of an attorney or a 

legal adviser is submitted by a party either along with a petition for an exemption from court 

costs, or separately, either in writing or orally as entered in the minutes in the court where 

the respective case will be filed or is already proceeded. Such a statement by the party is 

supposed to present their family, personal, and financial situation to the court. The party 

points out in such a statement, in particular, information regarding the number of people 

relying on their financial support, their income levels and their expense levels. The party can 

also attach documents proving their claims included in the statement. In particular, they can 

submit statements regarding their salary or other earnings, values of any social benefits they 

receive, loans or credit installments they pay, and so forth. The opportunity to use the help 

of an ex officio legal assistant is reserved for people on low income who are unable to bear 

such costs. And so, the court evaluating the grounds for such a petition needs to determine 

whether the party has assets sufficient for covering the cost of a lawyer’s remuneration. 

Next, the court should verify whether the participation of a professional legal 

assistant is needed.10. The difficult financial situation of the party alone does not constitute 

an essential condition for accepting the party’s petition11. It is possible for the court not to 

accept the party’s demands even if they are not able to bear the cost of an attorney’s or a 

legal adviser’s fees. This will happen if in the court’s opinion there is no need for a legal 

assistant to take part in the proceedings because, for instance, the party on their own 

formulate pleadings correctly and the case is not complex. It is worth pointing out that the 

need for a proxy in a case is a concept that has not yet been defined in any legal act. It has 

been assumed in the body of legal decisions that such a need occurs when the party is 

incapable, they have difficulty performing actions related to proceedings or when the case is 

complicated concerning the subject matter and its legal aspect12. To give an example one 

could point out that such a need occurs when a party suffering from emotional disorders is 

not able to face the court by themselves. In literature troubles encountered by the visually 

impaired are emphasized, for whom taking part in proceedings in person is significantly 

 
10 The Court of Appeal of Białystok in the 11.10.2019 decision in the case I ACa 236/19, LEX no 2937450 
emphasized that the sheer submission of a petition for the appointment of an attorney or a legal adviser by a 
party does not oblige the court to grant it unless the involvement of a professional holding the power of attorney 
in the case is indeed needed (art. 117 § 5 CCP). Cf: PIETRZKOWSKI, Henryk, Metodyka pracy sędziego w 
sprawach cywilnych, LexisNexis, Warszawa 2009, p. 165. 
11 PARTYK, Aleksandra (ed.), Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do 
prawomocnego wyroku, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, p. 64. 
12  Cf. Supreme Court decision, 15.06.2020, II CSK 554/19, LEX no 3051694. 
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hindered13. The court may also recognize that the need of participation in the course of a 

case is connected with the necessity for analyzing complicated legal regulations, including 

those based on EU law. And so a court could assume that a consumer in litigation with a 

bank concerning a mortgage settlement may not be capable of articulating their legal position 

correctly and formulating appropriate pleadings. Simultaneously, the court could assume that 

the same party involved in another litigation (an uncomplicated one, with a subject of the 

dispute being of low value) is capable of preparing a set of pleadings themselves. And so the 

fate of a petition for the appointment of a legal assistant for a party depends on the realities 

of a particular situation and an an casum evaluation of a need for such a representation.   

 

3. Decisions concerning petitions for appointment of an ex officio legal 

assistant  

When a court acknowledges that a petition for the appointment of a legal assistant is 

not well-grounded it issues an appealable decision to dismiss the petition. The party may 

demand that reasons for the ruling are formulated and, subsequently, file a complaint.  

Whereas when the court deems a petition for an appointment of a proxy well-

grounded it issues a decision which is non-appealable by any means. In the decision the court 

does not, however, appoint an assistant for the party in the form of a particular attorney or 

legal adviser. The court – pursuant to art. 117(3) § 1 CCP – turns to a competent regional 

bar council or regional chamber of legal advisers’ council and applies for an appointment of 

a lawyer.  

Pursuant to art. 117(3) § 2 CCP the competent regional bar council or regional 

chamber of legal advisers’ council appoints an attorney or a legal adviser promptly, within 

maximum two weeks, and notifies the court of the fact. In such a notification the competent 

regional bar council or regional chamber of legal advisers’ council includes the name and 

surname of the appointed attorney or legal adviser along with their address for servings. The 

legislator stated that an appointment of an attorney or a legal adviser by a court is tantamount 

to granting a power of attorney to represent in court proceedings.   

It is worthwhile to analyze the exact course of action taken when a party’s petition is 

evaluated positively by the court. In such a situation upon issuing the decision by the court 

the files concerning the relevant case are presented to a court employee who sends a copy of 

 
13 Cf. SKORUPKA, Agnieszka, Realizacja zasady równości w aspekcie materialnym na przykładzie osób 
niewidomych in Polski Proces Cywilny, 2018/3, p. 152. 
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the decision to a competent professional self-governing body of attorneys or legal advisers. 

The paper copy of the decision is sent by post. Upon receiving the document the dean of 

the regional bar council or the dean of the regional chamber of legal advisers’ council 

executes the appointment of a particular lawyer. Later the chief’s decision statement is sent 

– also by post – to the court. And although the legislator stipulated that the appointment of 

a legal assistant ought to take place immediately (and not later than within two weeks), the 

process itself takes much longer due to the correspondence being sent by post. And so in 

practice about a month passes by from the day when the decision on the establishment of 

an ex officio legal assistant to the moment the court receives the decision concerning the 

appointment of a particular person to perform the duties. Meanwhile, an opportunity to 

significantly streamline the process lies within reach. 

4. Proposed changes 

Looking at how advanced the procedure of computerization of Polish courts is at the 

moment, one cannot really see any obstacles for the correspondence regarding a petition for 

appointing a proxy to be sent to the competent regional bar council or regional chamber of 

legal advisers’ council not by post but electronically. Nevertheless, the relevant act does not 

allow for this. Of course, a judge in a particular case could order a scan of their decision 

statement to be sent to the competent unit of a professional self-governing body of attorneys 

or legal advisers. Apart from that that, sending a copy of the decision in the paper form 

remains necessary, however. Only after receiving it the chief of the competent council can 

undertake any formal steps towards appointing a legal assistant. 

Nevertheless, it should be demanded that a possibility or even an obligation is 

introduced for courts to send scans of decision electronically and for units of professional 

lawyers’ organizations to send information concerning the appointed assistant to courts using 

the same method. One could even go one step further and create an appropriate dedicated 

teleinformatic system which could be accessed by courts and all the regional bar councils and 

regional chamber of legal advisers’ councils alike. After a decision regarding the appointment 

of an ex officio assistant were issued, a court employee would put appropriate information 

regarding this fact info the system and the competent unit of a self-governing attorneys or 

legal advisers’ body would immediately receive a notification saying that in a particular judicial 

proceedings an ex officio legal assistant was granted to this and this party and an attorney or 

legal adviser needs to be chosen to serve the role. Consequently, the court would be notified 

instantly once such a choice were made. And so the length of proceedings regarding the 
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establishment of a legal assistant could be remarkably limited which would constitute a 

significant step towards shortening the time a civil case takes to be completed. 

 

5. Adjudication of a petition for appointment of ex officio legal assistants 

performed by AI  

Regardless of what was stated before, it is worth considering briefly whether 

introducing further changes to the procedure of appointing an ex officio legal assistant and 

allowing artificial intelligence systems to adjudicate in such matters would be permissible. 

Admittedly, Polish system of administration of justice currently does not utilize artificial 

intelligence, yet at the same time within other legal systems machine systems do support the 

administration of justice in various ways. Here it is unavoidable to mention the Brazilian 

system called VICTOR, for instance14. Nevertheless, artificial intelligence systems’ presence 

in courts needs to be approached with caution, taking all the possible positive and negative 

aspects into account. The very issue was highlighted in the Resolution of European 

Parliament of 20 October 2020 which contains guidelines for the Commission regarding a 

framework for ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies15. In 

this act of momentous importance it is stipulated that AI should never replace humans in 

issuing judgments. It was underlined that that decisions, such as getting bail or probation, 

that are heard in court, or decisions based solely on automated processing producing a legal 

effect concerning the individual or which significantly affect them, must always involve 

meaningful assessment and human judgement. 

Taking the above into account one could point out that while allowing artificial 

intelligence systems to adjudicate in civil cases would be impermissible, they could, however, 

perform supportive actions in the course of a procedure. Therefore it cannot be ruled out 

that an artificial intelligence-based system could be created which would analyze the parties’ 

petitions concerning appointment of a legal assistant. A machine system could analyze not 

only the party’s financial situation (by ‘reading’ their financial statement), but also take into 

account circumstances arising from other submissions, as well as the nature of the 

proceedings and the level of their complexity. It seems to be realistically achievable to create 

 
14 Cf. DYMITRUK, Maria, 2020. Rozdział XX. Sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości? (in:) LAI, 
Luigi, ŚWIERCZYŃSKI, Marek (eds.). Prawo sztucznej inteligencji. Warszawa: C.H. Beck. 2020. 
15 European Parliament resolution of 20 October 2020 with recommendations to the Commission on a 
framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (2020/2012(INL)). 
Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies. 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=710002&l=en  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2012(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=710002&l=en
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software which would comprehensively analyze whether a party in a particular case should 

be granted the appointment of a legal assistant, or their involvement is not needed. 

At a further stage two solutions seem to be admissible. According to the first scenario 

an AI system would not issue a binding decision, it would only prepare a draft constituting a 

proposal for the judge adjudicating in the case. The second possibility would involve 

establishing the legal power of an artificial intelligence system to a binding grant of a petition 

for the appointment of an ex officio legal assistant (but not to its dismissal), if having 

analyzed the data the system determines that statutory prerequisites for such a grant exist 

(the party cannot afford to cover the cost of a lawyer’s fee and – at the same time – the 

presence of a proxy is needed). The fact of determining by the system that help of an ex 

officio legal assistant to the party is required would result in an automatic notification sent 

by a teleinformatic system to the competent unit – a relevant regional bar council or a 

regional chamber of legal advisers’ council in order for a particular legal assistant to be 

appointed. On the other hand, authorizing an artificial intelligence system to commandingly 

decide on dismissal of a petition seems impermissible. Such a decision, which could actually 

restrict the right to a fair trial, should be reserved for a human judge. At the same time 

permitting the mode of evaluating such a petition by the system alone seems to be justified, 

provided that it cannot issue a negative decision. Once the system recognized the lack of 

grounds for granting the petition, the submission would be presented to a court empowered 

to independently decide on its grant or dismissal. Undoubtedly, however, automation of the 

procedure for appointment of ex officio legal advisers would contribute to relieving judges 

in obvious situations – when the party is poor and the court case is complex – they would 

be helped out by the issuance of a decision granting a justified petition.  

 

6. In lieu of an ending 

While determining the grounds for a petition for appointing a legal assistant is not a 

complicated activity, the solutions included in the normative law which are currently applied 

are not optimal. Once a court establishes that a party’s petition deserves to be granted, after 

the issuance of an appropriate decision it has to wait for a relevant decision of a competent 

unit of attorneys or legal advisers’ self-governing body. Since it is there where the decision 

regarding the appointment of a particular legal assistant is taken. The problem presented 

becomes part of a wider debate on modernization of the Polish civil procedure. Deliberations 

on the subject have been ongoing for a long time; still, not many ideas have been turned into 
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practice. Nevertheless, wider and wider usage of IT solutions within the Polish 

administration of justice looks unavoidable.  In the context of this study’s subject matter it 

seems to be particularly desirable to implement a solution that would enable a quick exchange 

of information between courts adjudicating regarding appointment of ex officio legal 

assistants and the entities assigning particular attorneys or legal advisers to the role. In a more 

distant perspective it is worth considering whether it would not be a real improvement to 

the courts when artificial intelligence systems were authorized to adjudicate in selected 

incidental matters in the course of civil proceedings, for instance regarding taking decisions 

on appointing ex officio legal assistance.    
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Confront Between Fundamental Rights Of Freedom And Security 
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Resumo: O presente trabalho tem por objeto abordar os temas relacionados ao Direito de 
Liberdade e ao Direito de Segurança, ambos previstos pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e pela Constituição da República Federativa do Brasil, referendando as condições 
de Direitos Humanos e de Direitos Fundamentais a ambos. O objetivo da pesquisa é trazer 
a discussão envolvendo essas importantes Funções Sociais e precípuas do Estado. O trabalho 
traz uma noção de entendimento de Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, bem como 
o entendimento de Liberdade e de Segurança, ambas necessárias e reconhecidamente 
importantes para a vida individual e da Sociedade. O problema dialoga com a afirmação 
prévia de que a Liberdade e Segurança tivessem o exercício e alcance inversamente 
proporcionais, o que é refutado pelos argumentos, pois no entendimento apresentado seria 
diretamente proporcional, como esclarecido no decorrer do trabalho. Nas considerações 
finais, são expostas a síntese da pesquisa central envolvendo o Direito a Liberdade e o Direito 
Segurança, este que visa assegurar o exercício dos demais direitos em sua plenitude. A 
metodologia da pesquisa bibliográfica empregada foi pelo foi pelo método indutivo na fase 
de tratamento dos dados.  A conclusão inicial é a de que em havendo conflito entre ambos 
Direitos Fundamentais, deve ser sopesado e analisado o interesse da coletividade, pois a 
busca por ambiente seguro pode ser restringida temporariamente a Liberdade, no entanto, 
num ambiente seguro, a Liberdade deve ser plena. 
Palavras-chave: Segurança; Liberdade; Direitos Fundamentais. 
 

Abstract: This work aims to address the issues related to the Right to Freedom and the Right 
to Security, both provided for by the Universal Declaration of Human Rights and the 
Constitution of the Federative Republic of Brazil, endorsing the conditions of Human Rights 
and Fundamental Rights for both. The objective of the research is to bring up the discussion 
involving these important Social Functions and the main ones of the State. The work brings 
a notion of understanding Fundamental Rights and Human Rights, as well as the 
understanding of Freedom and Security, both necessary and recognized as important for the 
individual and society life. The problem dialogues with the previous statement that Freedom 
and Security had the exercise and reach inversely proportional, which is refuted by the 
arguments, because in the presented understanding it would be directly proportional, as 
clarified in the course of the work. In the final remarks, the synthesis of the central research 
involving the Right to Freedom and the Right to Security is exposed, which aims to ensure 
the exercise of the other rights in their fullness. The methodology of the bibliographic 
research used was by the inductive method in the data treatment phase. The initial conclusion 

 
1 Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade Vale do Itajaí - UNIVALI; Mestre em Direito Processual 
e Cidadania pela Universidade Paranaense - UNIPAR; Email tenentegoncalves2005@yahoo.com.br. 
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is that if there is conflict between both Fundamental Rights, the interest of the community 
must be weighed and analyzed, since the search for a safe environment can be temporarily 
restricted to freedom, however, in a safe environment, freedom must be full . 

Keywords: Safety; Freedom; Fundamental Rights. 

 

1. Direitos Fundamentais 

A convergência entre os Direitos Humanos e Direitos Fundamentais é nítida, muitos 

Direitos Humanos são Direitos Fundamentais, no entanto há que se fazer a distinção de 

entendimento das referidas expressões, Casado Filho esclarece sucintamente que os Direitos 

Humanos normalmente são mencionados quando se referem a valores e Direitos 

consagrados em tratados internacionais, supranacionais, independentemente de positivação 

constitucional, enquanto que os Direitos Fundamentais fazem menção ao conjunto de 

direitos albergados constitucionalmente, no entanto, a própria Doutrina confunde esses 

conceitos em determinadas circunstâncias2 

Do mesmo modo entende Sarlet, afirmando que os Direitos Fundamentais e os 

Direitos Humanos não são excludentes e não são incompatíveis, mas tais expressões são: 

“[...] de dimensões cada vez mais relacionadas entre si, o que não afasta a circunstância de se 

cuidar de expressões reportadas a esferas distintas de positivação, cujas consequências 

práticas não podem ser desconsideradas.” 1 

As expressões Direitos e Garantias Fundamentais, abrangem uma série de direitos, 

são utilizadas dessa maneira pioneira pela Constituição Federal de 1988, as quais de acordo 

com a terminologia e classificação consagrada no direito constitucional positivo brasileiro 

vigente são: [...] os assim chamados direitos (e deveres) individuais e coletivos, os direitos 

sociais (incluindo os direitso dos trabalhadores), os direitos de nacionalidade e os direitos 

políticos.”3 

Notadamente, impõe-se ao Estado a devida observância de exigências 

constitucionais, incluindo deveres e limites ao Estado, a fim de assegurar de Liberdade, 

igualdade, dignidade da pessoa humana, para que seus concidadãos vivam dignamente. 

De acordo com Dalmo de Abreu Dallari o significado do conteúdo dos Direitos 

Humanos são: 
Direitos Humanos é uma forma sintética de nos referirmos a direitos 
fundamentais da pessoa humana, aqueles que são essenciais à pessoa humana e 
que precisa ser respeitada como pessoa. São aqueles necessários para a satisfação 
das necessidades humanas fundamentais. Respirar é uma necessidade básica, 

 
2 CASADO FILHO, Napoleão. Direitos Humanos e fundamentais. São Paulo. Editora Saraiva, 2012, p. 19. 
3 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 395.. 



Confronto entre os direitos fundamentais de liberdade e de segurança   
 

 446 

portanto a pessoa tem direito a um ar puro e não ar poluído que pode ser o 
caminho da morte.4 

 
Os Direitos Humanos são “[...] direitos protegidos pela ordem internacional 

(especialmente por meio de tratados multilaterais, globais ou regionais) contra as violações e 

arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição”5, eles 

garantem direitos às pessoas sujeitas de um Estado para além do plano interno frente o 

cenário internacional, tal como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

A categoria de Direitos Fundamentais “afeta à proteção interna dos direitos dos 

cidadãos, ligada aos aspectos ou matizes constitucionais de proteção, no sentido de já se 

encontrarem positivados nas Cartas Constitucionais Contemporâneas”6, esses textos são 

previstos constitucionalmente. 

 

2. Liberdade 

Definir o conceito de Liberdade não é tão simples, de qualquer forma pode-se ter 

que “a liberdade é a faculdade que todo indivíduo tem de escolher, sem restriões, fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa, em virtude de sua exclusiva e íntima determinação”7, dentre os 

limites da Liberdade pode ser citado a impossibilidade de causar prejuízo a outrem. 

De acordo com John Locke “a liberdade natural do homem deve estar livre de 

qualquer poder superior da terra e não depender da vontade ou da autoridade legislativa do 

homem, desconhecendo outra regra além da lei da natureza”8. 

Alexy afirma que o conceito de Liberdade é um dos mais fundamentais e menos 

claros e que “quase tudo aquilo que, a partir de algum ponto de vista, é considerado como 

bom ou desejável é associado ao conceito de liberdade” 9. 

Na explicação de Bobbio, a palavra Liberdade tem conotação laudatoria e por isso 

“tem sido usada para acobertar qualquer tipo de ação, política ou instituição considerada 

 
4 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos: Histórico, Conceito e Classificação. Disponível em < 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/dalmodallari/dallari_dh_historico_conceito_classificacao.pdf> 
Acesso em 26 de fevereiro de 2021. 
5 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 6ª edição. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2019, 
p. 26. 
6 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 6ª edição. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2019, 
p. 28 
7 CASADO FILHO, Napoleão. Direitos Humanos e fundamentais. São Paulo. Editora Saraiva, 2012, p. 96. 
8 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo civil. Trad. de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1994. p. 95 
9 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo. Malheiros 
Editores, 2011, p. 218. 
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como portadora de algum valor, desde a obediencia o direito natural ou positivo até a 

prosperidade econômica.” 10 

O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a liberdade 

como um dos pilares da dignidade humana, na sequencia o artigo 2º assegura a capacidade 

do ser humano em gozar os direitos e liberdades estabelecidos na referida Declaração, bem 

como na sequencia afirma incisivamente que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade 

e a segurança pessoal.”11 

A Liberdade citada na Declaração Universal dos Direitos Humanos é ampla, dentre 

elas pode ser citada a Liberdade de locomoção, de pensamento, consciência, religião, opinião 

e expressão, voto12, nesse trabalho especificamente preferimos direcionar somente na 

Liberdade de locomoção, no entanto, todas demais podem ser afetadas se o Estado não 

garantir o Direito a Segurança, no caso a Segurança Individual e Pública. 

O preambulo da Constituição Federal assegura a Liberdade como um dos falores 

supremos, logo no artigo 5º do texto constitucional a Liberdade é citada com um do Direitos 

Fundamentais. A Constituição também cita uma pluraridade de Liberdades tidas como 

fundamentais, entre elas a de consciência e de crença, de associação, a de locomoção, de 

imprensa, reunião, de aprendizagem e ensino, de informação, o que confirma a complexidade 

e condição fundamental para a Liberdade. 

Na descrição de José Afonso da Silva, a Liberdade é dividia em cinco grupos, a saber: 

1) Liberdade da pessoa física (liberdade de locomoção, de circulação); 

2) Liberdade de pensamento, com todas as suas liberdades (opinião, religião, 
informação, artística, comunicação do conhecimento); 

3) Liberdade de expressão coletiva em suas várias formas (de reunião, de 
associação); 

4) Liberdade de ação profissional (livre escolha e de exercício de trabalho, ofício 
e profissão); 

5) Liberdade de conteúdo econômico e social.13  

 

 
10 BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política, Tradução Carmem C, Varrialle er ai.; coor. trad. João Ferreira. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1998, p. 708. 
11UNICEF. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em 
<https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos> Acesso em 27 de fevereiro de 
2021. 
12UNICEF. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em 
<https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos> Acesso em 27 de fevereiro de 
2021. 
13 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 7ª ed., São Paulo, RT, 1991, p. 208-209. 
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A Liberdade está vinculada a algo desejável, tem uma conotação emotiva positiva, 

uma definição persuasiva que estimula e induz determinada ação em nome da liberdade14, a 

Liberdade tem a conotação de se fazer ou deixar de fazer o que seja licitamente permitido, 

de acordo com convicções próprias. 

Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto a Constituição da 

Republica Federativa do Brasil defendem a Liberdade em suas variadas concepções, 

colocando no justificável rol de Direitos Humanos e positivando como Direito Fundamental, 

o que não há de ser simplesmente abstrata, mas no regime democrático deve prevalecer em 

nas mais variadas manifestações do Direito, não devendo ser tolhida senão por previsão legal. 

 

3.  Direito de Segurança 

Aristóteles explica que a intenção do homem viver em Sociedade é justamente a 
Segurança, faz um comparativo tal como todos estivessem numa embarcação, com funções 

distintas, mas almejando Segurança: 
Podemos comparar os cidadãos aos marinheiros: ambos são membros de 
uma comunidade. Ora, embora os marinheiros tenham funções muito 
diferentes, um empurrando o remo, outro segurando o leme, um terceiro 
vigiando a proa ou desempenhando alguma outra função que também tem 
seu nome, é claro que as tarefas de cada um têm sua virtude própria, mas 
sempre há uma que é comum a todos, dado que todos têm por objetivo a 
segurança da navegação, à qual aspiram e concorrem, cada um à sua 
maneira. De igual modo, embora as funções dos cidadãos sejam 
dessemelhantes, todos trabalham para a conservação de sua comunidade, 
ou seja, para a salvação do Estado. Por conseguinte, é a este interesse 
comum que deve relacionar-se a virtude do cidadão.15 

 

De acordo com Norberto Bobbio, a busca por Segurança é anseio da Sociedade e 

vem de longa data, exemplo é o próprio artigo 1º da Declaração de Direitos do Estado de 

Virgínia já era descrito como direito de todos os homens, também na Revolução Francesa, 

na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 “o artigo fundamental é o 

segundo, no qual são enunciados os seguintes direitos: à liberdade, à propriedade, à segurança 

e à resistência a opressão”16. 

 
14 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo. Malheiros 
Editores, 2011, p. 218. 
15ARISTÓTELES. Política: Texto Integral. Coleção A Obra-Prima de Cada Autor. São Paulo. Martin Claret, 
2006. p. 32. 
16 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Editora Elsevier. Rio de Janeiro, 
2004, p. 44. 
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A própria Constituição Francesa de 1793 traz a definição de Segurança sendo “a 

proteção concedida pela sociedade a cada um de seus membros para a conservação de sua 

pessoa, de seus direitos e de suas propriedades”17. 

Na explicação de Zygmun Bauman, atualmente os cidadãos são transformados em 

exércitos de consumidores e deixam de ser cosmopoles para terem a aparência de cidades do 

medo, a Segurança é um valor obcecado e normalizamos o estado de emergência, numa 

perspectiva ampla ou especifica, seja entre as fronteiras do Estado ou na própria sociedade 

civil, perdeu-se a nitidez18. A insegurança seria a marca desses tempos, através do terrorismo, 

crime organizado, desemprego e solidão, principalmente nas grandes cidades onde a 

segurança soa como perigo e o medo legitima a política contemporânea. 

Direitos primários, Liberdade, Propriedade e Segurança, devem ser promovidos pelo 

Estado e caso sejam violados, darão origem aos direitos secundários como a de resistência19, 

Norberto Bobbio esclarece que “os direitos da nova geração, como foram chamados [...] 

nascem todos dos perigos à vida, à liberdade e à segurança, provenientes”20 

Na explicação de Wilson Odirley Valla Segurança é “a condição que permite ao País 

a preservação da soberania e da integridade territorial dos seus interesses nacionais, livre de 

pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos 

e deveres.”21 

Na mesma toada, Jorge Miranda afirma em linhas gerais que a garantia de Segurança 

interna e externa é uma das características gerais do Estado, a preservação de Segurança 

torna-se um fim específico, o Estado promove a integração, direção e defesa da Sociedade.22 

O Direito a Segurança, tratado neste trabalho, refere-se à condição de proteção, 

garantia, de maneira ampla, como: “uma espécie de cláusula geral, que abrange uma série de 

 
17 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Editora Elsevier. Rio de Janeiro, 
2004, p. 44. 
18 BAUMAN, Zygmunt. Vida a Crédito. Tradução Alexandre Werneck. Editora Zahar. Rio de Janeiro, 2010, p. 
16. 
19BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Editora Elsevier. Rio de Janeiro, 
2004, p. 44.  
20 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 
2004, p. 97 
21 VALLA, Wilson Odirley. Doutrina de Emprego de Polícia Militar e Bombeiro Militar.  3ª edição revista e ampliada. 
AVM. Curitiba, 2012, p. 6 
22 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 5ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2019, p. 10. 
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manifestações específicas, como é o caso da Segurança Jurídica, da Segurança Social, da 

Segurança Pública, da Segurança Pessoal, apenas para referir das mais conhecidas23. 

A Segurança diz respeito a ausência de perturbações que porventura possa impedir a 

fruição dos demais direitos que o Estado deve assegurar. 

A Constituição Federal reconhece já em seu preâmbulo o compromisso da instituição 

do Estado Democrático em assegurar a Segurança junto a outros importantes valores, como 

direitos sociais e individuais, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, igualdade e 

justiça24.  

Em âmbito de Direitos Fundamentais, como vimos, aquilo positivado pela 

Constituição Federal, a Segurança também consta nesse rol ombreado ao direito à vida, 

liberdade, e propriedade. 25. 

A necessidade, a pluraridade de abrangencia em vários ambientes e a obrigação do 

Estado em prover Segurança ganha mais impacto Constitucional quando repetido 

novamente, agora no rol dos Direitos Sociais junto a educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, transporte, lazer, previdencia social, proteção à maternidade e infância e assistencia 

aos desamparados. 26 

Além de Direito Fundamental positivado constitucionalmente, a Segurança é 

também um dos importantes Direitos Humanos constantes na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos quando afirma que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal.”27 

 

4.  Confronto entre Direito de Liberdade e Direito de Segurança; 

 
23SARLET, Ingo Wolfigang. A eficácia do Direito Fundamental a Segurança Jurídica – Dignidade da Pessoa 
Humana, Direitos Fundamentais e Proibição de Retrocesso Social no Direito Constitucional Brasileiro. In:  Estudos em 
homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2ª edição. Belo Horizonte/MG : Editora Fórum, 2005, p. 88. 
24 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 24 de fevereiro 
de 2021. 
25 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 24 de fevereiro 
de 2021. 
26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 24 de fevereiro 
de 2021. 
27UNICEF. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em 
<https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos> Acesso em 24 de fevereiro de 
2021. 
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Na explicação de Robert Alexy, “uma restrição a direitos fundamentais só é permitida 

por meio de lei e sob condições de que seja absolutamente necessária em face da segurança 

pública, moral ou saúde”. 28 O entendimento do conceito de restrição a determinado direito 

sugere o direito e sua restrição, existindo uma relação, a explicação pela teoria externa afirma 

que “[...] entre o conceito de direito e o conceito de restrição não existe nenhuma relação 

necessária. Essa relação é criada somente a partir da exigência, externa ao direito em sí, de 

conciliar os direitos de diversos indivíduos, bem como direitos individuais e coletivos.”29  

Deve ficar claro que, não há se falar em supressão de Direitos Fundamentais, mas 

uma complementaridade de Direitos, neste caso em específico o Direito a Segurança existe 

justamente para assegurar o Direito a Liberdade e não o contrário. Num ambiente seguro, é 

possível ter liberdade, quando não existe Segurança, ela está em risco, daí então, ações se 

fazem necessárias para o restabelecimento da Segurança, conciliando direitos individuais e 

interesses coletivos. 

A supressão da Liberdade em nome da Segurança é explicado pela teria interna, que 

num entendimento diferente afirma que “não há duas coisas – o direito e sua restrição -, mas 

apenas uma: o direito com um determinado conteúdo. O conceito de restrição ´esubstituído 

pelo conceito de limite.” 30 

Essa dualidade não fica somente na questao conceitual, pode ser explicada pelo ponto 

de vista de pessoas, pois “alguém que defenda uma teoria individualista do Estado e da 

sociedade tenderá mais à teoria externa, enquanto alguém para o qual o importante é o papel 

de membro ou participante de uma comunidade tenderá mais para a teoria interna”31 

Alexy afirma são restringíveis “os bens protegidos por direitos fundamentais 

(liberdades/situações/posições de direito ordinário) e as posições prima facie garantidas por 

princípios de direitos fundamentais” .32 

Zygmunt Bauman afirma que Estado de bem-estar ou social, comporta uma 

contradição em tentar conciliar Liberdade e Segurança, ambas indispensáveis para uma vida 

 
28 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo. Malheiros 
Editores, 2011, p. 122 
29 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo. Malheiros 
Editores, 2011, p. 277 
30 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo. Malheiros 
Editores, 2011, p. 277 
31 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo. Malheiros 
Editores, 2011, p. 278 
32 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo. Malheiros 
Editores, 2011, p. 281 
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satisfatória ou suportável, “mas que têm uma notória relação de amor e ódio: cada elemento 

é incapaz de viver sem o outro, mas, ainda assim, nenhum dos dois é capaz de viver com o 

outro (pelo menos viver pacificamente e sem nuvens à vista”33.  

Zygmunt Bauman explica que a Segurança pode ser ampliada à custa da liberdade, 

quando uma aumenta a outra diminui e o Estado Social foi criado justamente para romper 

essa regra, mas a pergunta que permanece é se tal regra pode ser quebrada, pois em algumas 

explicações são tidas como inversamente proporcionais pelo autor. 

Na obra Comunidade, a busca por Segurança no Mundo Atual, Zygmunt Bauman 

reafirma a contenda entre Liberdade e Segurança: 

A segurança e a liberdade são dois valores igualmente preciosos e desejados que 
podem ser bem ou mal equilibrados, mas nunca inteiramente ajustados e sem 
atrito. De qualquer modo, nenhuma receita foi inventada até hoje para esse ajuste. 
O problema é que a receita a partir da qual as “comunidades realmente existentes” 
foram feitas torna a contradição entre segurança e liberdade mais visível e mais 
difícil de consertar.34 

A contextualização do atual momento de pandemia por Covid-19deve ser levada em 

conta para a explicação, ações em nome da Segurança são tomadas, neste caso aliado a 

questão de Saúde Pública, e consequentemente a Liberdade das pessoas, ou aquilo que se 

tem como Liberdade, são minoradas até se restabeleça o ambiente seguro de circulação de 

pessoas, neste caso a Segurança própria, seria um ambiente em que as pessoas não 

transmitissem o vírus às demais pessoas, realidade esperada pela vacinação em massa da 

população. 

Frente dois conflitos de direitos fundamentais, há de se valer pela técnica de 

ponderação que “trata-se de uma técnica para a solução dos casos em que a mera subsunção 

do fato à norma e insuficiente. Como os direitos humanos fundamentais são normalmente 

consagrados de forma genérica, tal técnica é frequentmente empregada.” 35 

Para que a análise seja objetiva o operador do Direito deve:  

1) identificar quais os direitos fundamentais em conflito;  

2) examinar os fatos e sua repercussão sobre as normas conflitantes;  

 
33BAUMAN, Zygmunt. Vida a Crédito. Tradução Alexandre Werneck. Editora Zahar. Rio de Janeiro, 2010, p. 
55. 
34 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade – A busca por Segurança no Mundo Atual. Rio da Janeiro, Jorge Zahar Editor, 
p. 10. 
35 CASADO FILHO, Napoleão. Direitos Humanos e fundamentais. São Paulo. Editora Saraiva, 2012, p. 1222. 
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3) analisar a repercussão que tais fatos terão sobre tais direitos, atribuindo “pesos” 
a tais consequencias e privilegiando o direito fundamental que estiver sendo mais 
prejudicado. 36 

 

A ponderação deve ser atrelada a proporcionalidade e razoabilidade, sem excessos, 

privilegiando o princípio da dignidade da pessoa humana, então “[...] o interpréte deve 

sopesar os direitos em conlito e buscar a solução que preserve ao máximo cada direito 

fundamental, mesmo que tal decisao privilegie um desses direitos em detrimento do outro.”37 

 

5. Considerações Finais 

Os Direitos à Liberdade e à Segurança são inerentes a condição humana, seja na 

condição individual ou coletiva, são elevados a condição de Direitos Humanos e Direitos 

Fundamentais. 

Quando a Liberdade e Segurança estiverem em condição de eventul conflito, deve 

ser sopesado e considerado as devidas circunstâncias, a afirmação de atual é de que num 

ambiente seguro há de se ter Liberdade, ambos Direitos são diretamente proporcionais, no 

entanto num ambiente ou momento de insegurança, em determinado momento a Liberdade 

pode ser restringida até se recupere com plenitude a Segurança tão importante ao convívio 

da Sociedade, seja ela na mais ampla maneira de entendimento. 

Um dos motivos pelos quais os seres humanos vivem em Sociedade é de fato a busca 

pela Segurança, o que garante o exercicio dos demais Direitos, entre eles a Liberdade.  

Vale salientar que o interesse da coletividade deve ser colocado na balança quando 

houver de se escolher entre a Liberdade Individual e a Segurança Coletiva, como o que ocorre 

na atualidade e que deve ser norte para ações envolvendo a Administração Pública.  

 
36 CASADO FILHO, Napoleão. Direitos Humanos e fundamentais. São Paulo. Editora Saraiva, 2012, p. 1222. 
37 CASADO FILHO, Napoleão. Direitos Humanos e fundamentais. São Paulo. Editora Saraiva, 2012, p. 1222. 
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Possíveis contribuições (inclusive tecnológicas) da 
Conferência da Haia sobre direito internacional privado no 

tratamento do risco de a nacionalidade decorrente da gestação 
por substituição transnacional 

The Hague Conference on Private International Law´s possible contributions (include technological ones) in 
addressing the risk of anationality arising from transnational surrogacy 
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Sumário: 1. Introdução; 2. Gestação por substituição transnacional – ideias gerais; 3. 
Conferencia da Haia sobre Direito Internacional Privado (CHDIP) e suas possíveis 
contribuições; 4. Considerações Finais. 
 
Resumo: O presente trabalho visa analisar o tema da gestação por substituição transnacional 
do ponto de vista do Direito Internacional Privado e dos reflexos jurídicos decorrentes da 
falta de uniformização normativa, em especial o risco de “anacionalidade” dos filhos nascidos 
de tais procedimentos dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Esta reflexão visa fazer 
breves apontamentos a respeito da gestação por substituição transnacional, mediante uma 
análise dinâmica das múltiplas implicações dela advindas. Por fim, é abordado o papel da 
Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado como agente capaz de contribuir 
(inclusive com inovações tecnológicas) com a criação de uma normatização mínima ou até 
mesmo um modelo geral de solução com previsões suficientes para tutelar os direitos 
fundamentais de todos os envolvidos, garantindo efetividade à tutela dos direitos humanos 
(cidadania e nacionalidade) e o adequado desenvolvimento social. Foi usada uma 
metodologia dedutiva, com o estudo dos trabalhos desenvolvidos sobre o tema, desde a 
Jornada de 2011 (marco inicial: Documento Preliminar n. 03B, de 2014) até os dias atuais 
(última reunião ocorrida entre 12 e 16 de outubro de 2020: Documento Preliminar n. 02A 
de outubro de 2020), com análise da possibilidade de a Conferência da Haia harmonizar os 
ordenamentos jurídicos tanto alienígena quanto nacional, ou ser um agente capaz de formular 
um compromisso internacional standart sobre o tema da gestação por substituição 
transfronteiriça e criar, através de mecanismos tecnológicos, uma ferramenta informatizada 
de cadastro mundial padronizado de identificação de todos os envolvidos no projeto 
parental, tudo para conferir uniformidade, segurança e eficiência do procedimento, de modo 
a melhor tutelar juridicamente os direitos dos envolvidos, em especial as crianças nascidas 
por meio desta técnica. 
Palavras-chave: Gestação por substituição transnacional; Conferência da Haia; 
Nacionalidade.  

 

Abstract: The propose of this paper is to analyse the issue of transnational surrogacy from 
the point of view of Private International Law and the legal consequences resulting from the 

 
1 Mestranda em Direito - UNESP - Universidade Estadual Paulista ; Faculdade de Ciências Humanas     e 
Sociais - Campus de Franca - SP – Brasil;  daniella.teixeira@unesp.br 
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lack of normative uniformity, in particular the risk of “anationality” of children born from 
such procedures within the Brazilian legal system. This reflection aims to make brief notes 
about transnational surrogacy, through a dynamic analysis of its multiple implications. 
Finally, the role of the Hague Conference on Private International Law is addressed as an 
agent capable of contributing (including technological innovations) to the creation of a 
minimum normatization or even a general model of solution with sufficient provisions to 
protect the fundamental rights of all involved, ensuring the effectiveness of the protection 
of human rights (citizenship and nationality) and adequate social development. A deductive 
methodology was used, with the study of the work developed on the subject, since the 
Journey of 2011 (initial milestone: Preliminary Document No. 03B, 2014) to the present day 
(last meeting held between 12 and 16 October 2020: Preliminary Document No. 02A of 
October 2020), with analysis of the possibility of the Hague Conference to harmonize both 
alien and national legal systems, or to be an agent able to formulate a standard international 
commitment on the issue of gestation by cross-border surrogacy and create, through 
technological mechanisms, a computerized tool for a standardized global registry of 
identification of all those involved in the parental project, all to give uniformity, security and 
efficiency of the procedure, in order to better protect legally the rights of those involved, 
especially the children born through this technique. 

Keywords: Transnational surrogacy; Hague Conference; Nationality. 

 

1. Introdução 

O atual panorama social e jurídico prestigia o indivíduo como titular exercente dos 

direitos decorrentes da cidadania civil, especialmente na defesa de sua liberdade jurídica para 

a garantia de sua dignidade enquanto pessoa humana. Nesse caminhar, tanto acena com um 

comando negativo aos poderes públicos para a abstenção de posturas perniciosas frente aos 

indivíduos, quanto reclama o oferecimento de uma estruturação estatal mínima, apta a 

permitir tal exercício direto e efetivo em seus diversos desdobramentos, tais como nas 

liberdades individuais, nos direitos da personalidade, no livre planejamento familiar e no 

próprio exercício da cidadania em si, entre outros.  

A conjugação de tais fatores, aliada à possibilidade da desbiologização da filiação e 

da sua determinação pelo critério afetivo-volitivo, confere novo viés ao conceito de filiação. 

Situações que até bem pouco tempo poderiam parecer utópicas ou inatingíveis, estão 

hoje na ordem do dia e carecem de uma estruturação normativa mínima para a consecução 

de direitos fundamentais do ser humano; até mesmo porque arrastam consigo diretamente o 

tema dos direitos humanos, podendo ser exposto como o “direito a ter direitos” desvendado 

por Hannah Arendt2 sob a perspectiva de pertencimento em relação à Humanidade (direitos 

 
2 Cfr. ARENDT, Hannah. “Origens do Totalitarismo – Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo”. Trad. 
Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 332.  
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humanos), ao Estado (nacionalidade), ou à comunidade politicamente organizada 

(efetividade e participação). Entre tais questões atuais estão as técnicas de reprodução 

humana assistida que, nos últimos tempos tiveram a sua procura majorada, seja pelo intenso 

progresso médico-científico, seja pelo aumento das mulheres no mercado de trabalho com a 

consequente postergação da maternidade, seja pelo crescente reconhecimento e amparo legal 

à formação de famílias menos tradicionais, tais como as de pessoas solteiras e de casais do 

mesmo gênero, entre outros fatores. 

Contudo, o tema esbarra em questões intensas e delicadas, como são, os valores 

culturais, sociais e religiosos que a ordem pública de cada Estado elege como basilares.  

Aliado à facilitação da mobilidade das pessoas entre os países, mencionadas 

diferenças têm impulsionado a procura de tais procedimentos fora dos domicílios originários 

dos pais de intenção, o quê, por consequência, potencializa as incertezas quanto ao status 

jurídico da filiação e demanda incidência do Direito Internacional Privado em razão do seu 

contato com mais de um sistema jurídico, o que enseja um estudo a respeito da melhor 

técnica de qualificação aplicável ao tema, trazendo à luz a análise que se buscará desenvolver, 

partindo da Conferência da Haia para o ordenamento jurídico brasileiro. 

Assim, ao mesmo tempo em que a gestação por substituição transfronteiriça 

possibilitou a realização do projeto parental no estrangeiro, como meio de se contornar as 

restrições impostas pelo ordenamento jurídico do país de origem, criou incertezas e riscos 

quanto às crianças advindas de tais procedimentos, com implicações diretas na esfera do 

Direito, o que frisa a importância do estudo pretendido, que se avaliza ainda mais pela 

multidisciplinaridade de tratamentos que o tema reclama, inclusive o seu viés bioético.   

Disso irrompe a análise da possibilidade de criação de uma harmonização 

internacional por intermédio da Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado e 

da sua efetividade frente ao ordenamento pátrio para tutela da cidadania. 

 

2. Gestação por substituição transnacional – ideias gerais 

Partindo do gênero para as respectivas espécies, temos que a reprodução humana 

medicamente assistida pode ser entendida como o conjunto de técnicas que objetiva a 

gestação através da facilitação ou da substituição de alguma fase supostamente ineficiente no 
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processo de reprodução, onde o encontro dos gametas (óvulo e espermatozoide) ocorre sem 

necessidade de cópula carnal3.  

Também denominada como fertilização, concepção ou reprodução artificial; ou ainda como 

fertilização ou fecundação assistida; tal gênero se divide em dois tipos, quais sejam:  

1. inseminação artificial, método pelo qual há a introdução do 

material genético masculino no corpo feminino; e,  

2. fertilização in vitro, meio reprodutivo em que há prévia 

fecundação do óvulo em laboratório com posterior introdução no corpo da 

mulher em que será gestado. 

 A reprodução humana medicamente assistida ainda pode se desdobrar, por outra 

classificação, tanto na chamada fecundação homóloga, quando são utilizadas as células 

germinativas das pessoas envolvidas no projeto parental (óvulos e espermatozoides daqueles 

que não conseguem ou não desejam ter filhos por métodos naturais); quanto na denominada 

fecundação heteróloga, quando é utilizado o material genético de pelo menos um terceiro sujeito 

que não o casal do projeto parental. 

Pois bem, passemos agora à análise, ainda que breve, da gestação por substituição, 

entendida neste momento em sentido amplo. 

Em tal tipo de técnica reprodutiva, de acordo com Ingeborg Schwenzer4 é possível 

identificar três tipos de maternidade: a de intenção, social ou afetiva (a mulher assume a 

maternidade para criar a criança mediante um projeto parental); a genética (a mulher cede seu 

óvulo para a fertilização); e, a biológica (a mulher gesta a criança).  

Sendo que no entender de citado autor5, é possível (mas não obrigatório), a 

ocorrência da chama maternidade cindida (split motherhood) com a reunião das figuras da 

maternidade genética e biológica numa só mulher. 

À hipótese em que a mulher cede seu corpo (mãe biológica) e eventualmente até seu 

material genético (mãe genética) para gestar filho de outrem dá-se o nome de: a) maternidade em 

substituição ou de sub-rogação, situação em que há ligação genética entre a criança e a mãe 

 
3 Cfr. SCARPARO, Monica Sartori. “Fertilização assistida: questão aberta – aspectos científicos e legais”. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 242.  
4 Cfr. SCHWENZER, “Ingeborg, Model Family Code: from a Global Perspective”, Antwerpen: Intersentia, 
2006.  
5 Ibidem.  
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gestante (com a reunião numa só mulher das figuras das mães genética e biológica)6; e, b) 

gestação por substituição ou por conta de outrem, evento em que não existe vínculo genético entre 

a criança e a mãe gestante, que é “apenas” a mãe biológica. 

No mais, tomando por base todas as diferenciações até aqui feitas, é possível esboçar 

uma ideia geral de gestação por substituição como o procedimento reprodutivo em que uma 

mulher se dispõe a receber um embrião para gestar uma criança que, ao final da gravidez, 

não ficará consigo. Tal embrião será implantado diretamente em seu útero (fertilização in vitro 

heteróloga) e a família de intenção irá dispor de uma cessão temporária até o parto. Deste 

modo, a portadora do embrião gesta o feto no lugar da mãe de intenção. 

No Brasil, não existe uma legislação “formal” específica (uma lei federal) a respeito 

do gênero reprodução humana assistida ou ao menos da espécie gestação por substituição. Por aqui 

há a chamada “regulação intermediária”, onde o tema é tratado através de dois instrumentos 

infralegais: a Resolução n. 2.168/17 do Conselho Federal de Medicina; e, o Provimento n. 

63/17 do Conselho Nacional de Justiça (que trata dos aspectos registrais dos filhos 

concebidos por técnica de reprodução assistida). 

Ao fazermos um resumo da Resolução n. 2.168/177 do Conselho Federal de 

Medicina, temos que as técnicas de reprodução humana assistida: a) podem ser utilizadas 

desde que exista probabilidade de sucesso e não incorra em risco grave de saúde para o(a) 

paciente ou o possível descendente, com exclusiva finalidade procriativa, proibido o uso de 

procedimentos que visem a redução embrionárias nos casos de gestação múltipla; b) a 

candidata à gestação conte com até 50 anos; c) haja prévio consentimento livre e esclarecido 

de todos os envolvidos; d) em mulheres com até 35 anos, podem ser transferidos até 02 

embriões, em mulheres entre 36 e 39 anos, podem ser transferidos até 03 embriões, e em 

mulheres com 40 anos ou mais, transferem-se até 04 embriões; e) são permitidas para 

heterossexuais, homoafetivos e transgêneros8, inclusive para relacionamentos homoafetivos 

e pessoas solteiras, respeitado o direito a objeção de consciência por parte do médico, assim 

como para gestação compartilhada9 em  união homoafetiva feminina em que não exista 

 
6 Cfr. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. “A nova filiação: o biodireito e as relações parentais. O 
Estabelecimento da Parentalidade-Filiação e os Efeitos Jurídicos da Reprodução Assistida Heteróloga”, Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p 40.  
7Cfr. Conselho Federal de Medicina, Resolução CFM n. 2.168/2017. Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168>. Acesso em: 03 abr. 2021. 
8 Redação modificada pela Resolução n. 2283/2020 do Conselho Federal de Medicina.  
9 Quando o(s) oócitos(s) fundado(s) de uma mulher é(são) transferido(s) pra o útero de sua parceira.  



 

Possíveis contribuições (inclusive tecnológicas) da Conferência da Haia sobre direito internacional privado... 

 

 460 

infertilidade, f) são autorizadas post-mortem desde  que haja prévia e específica autorização 

do(a) falecido(a) nesse sentido. 

Quanto à doação de material genético, de acordo com a mesma Resolução10: a) 

nas doações considera-se a idade do doador no momento da coleta (máximo de 35 anos para 

as mulheres e 50 anos para os homens), sendo proibido o caráter lucrativo ou comercial, bem 

como o conhecimento da identidade do doador pelo receptor e vice-versa, com obrigatório 

sigilo da identidade dos envolvidos, ressalvadas as situações especiais médicas em que as 

informações sobre os doadores poderão ser fornecidas exclusivamente aos médicos, 

resguardada a identidade civil do doador; b) as clínicas onde são feitas as doações devem 

manter um permanente registro com dados clínicos gerais, características fenotípicas e uma 

amostra de material celular dos doadores; c) na região de localização da unidade, o registro 

dos nascimentos evitará que um doador tenha produzido mais de duas gestações de crianças 

de sexos diferentes numa área de um milhão de habitantes; d) um mesmo doador poderá 

contribuir com quantas gestações forem desejadas, desde que numa mesma família receptora, 

sendo de responsabilidade médica a escolha do doador, com observância da maior 

semelhança fenotípica possível com a receptora; e) é permitida tanto a doação voluntária de 

gametas, quanto à doação compartilhada de oócitos11. 

Por fim, no que diz respeito à gestação por substituição (ou cessão temporária do 

útero), de acordo com a mesma Resolução n. 2.168/1712 do Conselho Federal de Medicina: a) 

tal técnica é permitida desde que não tenha caráter lucrativo ou comercial, caso haja algum 

problema médico que impeça ou contra indique a gestação na doadora genética, no caso de 

união homoafetiva ou de pessoa solteira; b) a cedente temporária do útero deve pertencer à 

família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau, com os demais 

casos sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina; c) as clínicas devem arquivar 

no prontuário da paciente o termo de consentimento livre e esclarecido assinado por todos 

os envolvidos, prevendo aspectos biopsicossociais e riscos envolvidos no ciclo gravídico-

puerperal e aspectos legais da filiação, relatório médico com o perfil psicológico e atestado 

de adequação clínica e emocional dos envolvidos, termo de compromisso entre o(s) 

paciente(s) e a cedente temporária do útero, estabelecendo  claramente a questão da filiação 

 
10 Ibdem. 
11 Quando doadora e receptora, ambas com problemas de reprodução, compartilham do material biológico e 
dos custos financeiros, tendo a doadora preferência sobre o material biológico que será produzido. 
12 Cfr. Conselho Federal de Medicina, Resolução CFM n. 2.168/2017. Disponível em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2168>. Acesso em: 03 abr. 2021. 
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da criança, compromisso pelos envolvidos de tratamento  e  acompanhamento  médico 

eventualmente necessário à cedente do útero até o puerpério, compromisso do registro civil 

da criança pelos pacientes, e, aprovação escrita do(a) cônjuge ou companheiro(a) se a cedente 

temporária do útero for casada ou viver em união estável.  

Em que pese os esforços e méritos das regulações administrativas acima indicadas, 

ainda assim, o ordenamento jurídico interno conta com limitações para solucionar todas as 

multifacetadas situações decorrentes da gestação por substituição, notadamente a 

transnacional, com especial enfoque no risco de anacionalidade das crianças envolvidas. Tal 

risco pode ser constatado, por exemplo, na hipótese envolvendo mãe de intenção brasileira 

e pai desconhecido ou estrangeiro, com nascimento da criança em país que não adota a regra 

do ius soli, e a nacionalidade brasileira não for atribuída pela lei brasileira (ius sanguinis - pelo 

não reconhecendo do vínculo parental entre a mãe de intenção brasileira e a criança), onde a 

criança será apátrida e não possuirá vínculo com qualquer nação.  

Diante de situações excepcionais como esta, passemos à análise das eventuais 

contribuições da Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado na harmonização 

dos ordenamentos jurídicos. 

 

3. Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado (CHDIP) e 

suas possíveis contribuições 

Criada em 1893 e atualmente composta por 88 membros, a CHDI é uma organização 

intergovernamental integrada por países com diferentes tradições jurídicas, que tem por 

missão harmonizar as regras entre estes, por meio da edição de instrumentos legais 

supranacionais13. Assim consta do artigo 1º do seu Estatuto sua finalidade de “trabalhar para 

a unificação progressiva das normas de direito internacional privado”14.  

Anualmente os Conselhos dos Estados se reúnem (Reunião de Assuntos Gerais) para 

discutirem os temas da agenda e do mandato e decidirem os rumos da Convenção.   

 
13 Conselho da Justiça Federal. Manual de aplicação da Convenção da Haia de 1980. Disponível em: 
<https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-
1/outras-publicacoes/manual-haia-baixa-resolucao.pdf/>. Acesso em: 03 abr. 2021. 
14 Vide artigo 1º do Estatuto: Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Estatuto. Disponível em: 
<https://www.hcch.net/pt/instruments/conventions/full-text>. Acesso em: 03 abr. 2021. 
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Sob tal cenário, a questão da gestação por substituição foi abordada na Jornada de 

2011, tendo por marco documental inicial o Documento Preliminar n. 03B, de 2014, e segue 

até os dias atuais por intermédio de reuniões, em regra, anuais. 

E em que pese a importância de todas as decisões resultantes das diversas reuniões 

sobre o tema, a pretensão deste breve trabalho é analisar, ainda que singelamente, os dois 

últimos documentos resultantes das reuniões de 2019 e 2020, a saber: 

Iniciando pelo Documento Preliminar n. 02 de novembro de 201915, que merece 

destaque por ser o primeiro instrumento em que o Grupo de Especialistas, numa postura 

inovadora, propõe a adoção de dois documentos distintos sobre o tema: 

1. um Instrumento Geral de Direito Internacional Privado sobre 

o reconhecimento de decisões judiais estrangeiras a respeito do parentesco 

legal; e, 

2. a criação de um Protocolo sobre o reconhecimento de 

decisões judiciais estrangeiras atinentes à filiação legal oriunda de um arranjo 

internacional de barriga de aluguel (international surrogacy arrengement - ISA). 

Na oportunidade, os especialistas reafirmaram a necessidade premente de um acordo 

internacional comum com soluções para evitar a chamada “limping legal parentage”16, 

destacando que o objetivo de qualquer instrumento futuro seria fornecer previsibilidade, 

certeza e continuidade da filiação legal em situações internacionais para todos os indivíduos, 

tendo em conta os seus direitos, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança e, em particular, o melhor interesse da criança. 

Prosseguindo, veio a lume o Documento Preliminar n. 02A de outubro de 202017, 

fruto dos encontros virtuais mantidos entre 12 e 16 de outubro de 2020 entre os membros 

do Grupo de Especialistas no Projeto de Paternidade, que em seu Anexo II fornece uma 

breve visão geral dos principais pontos discutidos na sétima reunião, que lhe deu origem. 

Confirmando a orientação tomada na reunião de 2019, a discussão do Grupo de 

Especialistas focou em provisões potenciais para a inclusão, num futuro possível18: 

 
15 Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Estatuto. Disponível em: 
<https://assets.hcch.net/docs/d435cffc-65ce-4047-b603-ff63ed20591c.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2021.  
16 Em tradução livre: “ascendência legal manca”.  
17 Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Estatuto. Disponível em: < 
https://assets.hcch.net/docs/a6aa2fd2-5aef-44fa-8088-514e93ae251d.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2021.  
18 Ibdem, Anexo I, 2. 



Daniella de Almeida Teixeira 

 463 

1. de um instrumento geral de direito internacional privado 

sobre filiação legal (uma Convenção); e,  

2. de um possível protocolo futuro com regras de direito 

internacional privado sobre paternidade legal estabelecida em decorrência de 

um acordo internacional de gestação por substituição (um Protocolo). 

Quanto à questão da criação de um instrumento geral de direito internacional privado 

sobre filiação legal (uma Convenção), na oportunidade, o Grupo discutiu a respeito de 

eventuais disposições provisórias para um capítulo sobre o tema a ser registrado num 

documento público, com especial enfoque, para: a) o modo pelo qual tal capítulo 

complementaria as normas jurídicas uniformes aplicáveis e uma regra de reconhecimento de 

sentenças sobre a filiação legal a ser prevista na Convenção, e se o cumprimento de tais regras 

precisaria ser verificado em todos os casos ou apenas em caso de dúvida; b) verificar se a 

filiação legal registrada num documento público emitido no Estado de origem deve ter o 

mesmo efeito transfronteiriço ou se, para os fins da futura Convenção, a filiação legal deve 

ser presumida validamente estabelecida, até que o contrário seja determinado; e, c) analisar 

como um certificado opcional de filiação legal poderia facilitar a aceitação do parentesco legal 

registrado num documento público. 

Por outro lado, visando incluir o parentesco legal estabelecido como resultado de 

uma ISA (por qualquer método e não apenas por um julgamento) através do referido 

Protocolo, o Grupo de Especialistas ponderou a viabilidade de criação de dois mecanismos 

para ampliar o seu escopo, por meio de uma abordagem: a) mais moderna (“abordagem de 

reconhecimento”), onde a filiação legal seria reconhecida através de um processo de 

certificação, independentemente do método pelo qual foi estabelecida; e, b) mais clássica 

(baseada nas disposições apresentadas na Convenção), aplicando diferentes regras a 

depender do modo de estabelecimento da filiação. 

Sobre o mote, o Grupo discutiu as possíveis proteções cabíveis, se as mesmas devem 

ser enquadradas como condições de reconhecimento ou como obrigações gerais e, ainda, 

sobre como e quando a conformidade com as proteções poderia ser verificada, incluindo: 

uma abordagem a posteriori, em que a verificação seria feita após o nascimento da criança; 

uma abordagem a priori, em que um mecanismo de cooperação teria como objetivo garantir 

o cumprimento das proteções relevantes ao longo do acordo, desde antes da concepção até 

após o nascimento da criança; a viabilidade de combinação das duas abordagens em capítulos 

distintos de um protocolo e a possibilidade de os Estados terem um mecanismo de opt-in ou 
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opt-out; e, a possibilidade de um mecanismo de certificação para verificar se as condições do 

Protocolo foram cumpridas e, portanto, facilitar o reconhecimento da filiação legal. 

 

4. Considerações finais 

Diante das breves ponderações feitas no decorrer deste singelo trabalho, é possível 

constatar que a gestação por substituição transnacional é um tema multifacetado que engloba 

valores de diversas matizes, e que, por tal razão, não possui uma fórmula matemática de 

solução, justamente pelo fato de o seu fim primeiro e resultado último ser a vida humana, ou 

seja, o nascimento de uma criança fruto de um projeto parental. Por tal razão seus 

imbricamentos precisam ser enfrentados pelos Estados para tutelarem os sujeitos envolvidos. 

Neste passo, no nosso entender, a Conferência da Haia mostra-se diligente e atuante sobre 

as questões que envolvem o reconhecimento da filiação como um todo, especialmente na 

busca pela unificação progressiva das normas de direito internacional privado. Tanto assim 

é, que mesmo em tempos de pandemia, adequou-se às restrições físicas da realidade atual, 

por intermédio de reuniões virtuais, e deu prosseguimento aos seus trabalhos com o 

estabelecimento de metas a serem implementadas em curto prazo. Entre elas, um Protocolo 

uniformizador do tema, bem como um mecanismo de certificação capaz de analisar o 

cumprimento das condições daquele, tudo a prestigiar o melhor interesse da criança. E, 

diante dos novos ventos que nos impulsionam, na mesma medida em que a Conferência 

adotou mecanismos tecnológicos para manter a regularidade e sequência de suas reuniões, 

também poderia estabelecer uma certificação eletrônica apta a verificar o implemento das 

condições de seu Protocolo. 

Assim, a criação de um instrumento regulatório da gestação por substituição 

transnacional, aliado a uma certificação eletrônica abarcando os sujeitos do projeto parental, 

seus termos e obediência à regulamentação, mostra-nos o caminho mais promissor na 

efetivação dos direitos fundamentais de todos os envolvidos, especialmente as crianças. 
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Sumário: 1. Introdução; 2. A Lei de Liberdade Econômica e a desburocratização das 
atividades das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 3. A Lei Geral de Proteção de 
Dados e seus impactos sobre as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 4. 
Considerações finais. 
  
Resumo: A Lei da Liberdade Econômica consubstancia-se marco legal de grande relevância 
para reforçar a regra matriz republicana, qual seja, o império da liberdade e autonomia 
privadas sobre a regulação Estatal, de modo que promove importantes alterações no 
ordenamento jurídico brasileiro, principalmente de cunho regulatório econômico, na medida 
em que preza pela eliminação da burocracia estatal para o exercício da atividade econômica, 
enrijecimento da segurança jurídica nas relações contratuais, bem como pelo fomento à 
concorrência entre empresas brasileiras de capital nacional em face daquelas de capital 
estrangeiro, questão essencial em tempos de uma Sociedade Informacional, ligada em rede. 
Por outro lado, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visa justamente estabelecer regras 
e procedimentos ligados à tutela de um novo – e já reconhecido – direito fundamental, qual 
seja, a proteção de dados pessoais, fruto da autodeterminação informativa, que decorre da 
dignidade da pessoa humana, outro dos fundamentos da República brasileira. Desta feita, 
considerando os polos aparentemente opostos entre uma lei cuja tônica é a liberdade 
econômica e outra cujo objetivo é regular e, assim, constituir deveres de conduta e limites 
quanto aos atos de tratamento de dados pessoais, o presente trabalho tem por principal 
objetivo avaliar como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) podem, 
valendo-se da Lei da Liberdade Econômica, obter respaldo para mitigar o peso de obrigações 
e deveres de cuidado a serem observados no âmbito da LGPD.  
Palavras-chave: Lei da Liberdade Econômica; Livre Iniciativa; Lei Geral de Proteção de 
Dados; Microempresas; Empresas de Pequeno Porte. 
 
Abstract: Inspired by the social values of work and free enterprise, foundations of the 
Federative Republic of Brazil stamped in article 1 of the Brazilian Constitution, Law No. 
13,874, of September 20, 2019 - Law of Economic Freedom (LLE), is considered a legal 
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framework of great relevance to reinforce the republican matrix rule, that is, the empire of 
private freedom and autonomy over State regulation. In effect, LLE promotes important 
changes in the Brazilian legal system, mainly of an economic regulatory nature, as it values 
the elimination of state bureaucracy for the exercise of economic activity, the strengthening 
of legal security in contractual relations, as well as fostering competition between Brazilian 
companies with national capital compared to those with foreign capital, an essential issue in 
times of an Information Society, networked. On the other hand, the brazilian General Data 
Protection Law (LGPD), aims precisely to establish rules and procedures related to the 
protection of a new - and already recognized - fundamental right, namely, the protection of 
personal data, the result of informational self-determination, which stems from the dignity 
of the human person, another of the foundations of the Brazilian Republic. This time, 
considering the apparently opposite poles between a law whose focus is economic freedom 
and another whose objective is to regulate and, thus, constitute duties of conduct and limits 
regarding the acts of processing personal data, the main objective of this paper is to evaluate 
as Microenterprises (ME) and Small Companies (EPP) can, using the Economic Freedom 
Act, obtain support to mitigate the burden of obligations and duties of care to be observed 
under the LGPD.  
Keywords: Economic Freedom Law; Free Enterprise; General Data Protection Law; Micro 
companies; Small Business. 
 

1. Introdução 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte atuam em um cenário de entraves, 

muitas vezes submetidas à intensa interferência estatal. Nesse sentido, dentre os prejuízos 

causados ao empreendedorismo pátrio, pode-se citar a pesada carga tributária sobre a 

atividade produtiva e as custosas amarras burocráticas ocasionadas por uma regulamentação 

excessiva. Por esse motivo e com o intuito de modificação do cenário atual minado de altos 

índices de desemprego e estagnação econômica, foi editada a Lei nº 13.874, de 20 de 

setembro de 2019. 

Denominada como “Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”3, promove 

importantes alterações no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente de cunho 

regulatório econômico, na medida em que preza pela eliminação da burocracia estatal para o 

exercício da atividade econômica, enrijecimento da segurança jurídica nas relações 

contratuais, bem como pelo fomento à concorrência entre empresas brasileiras de capital 

nacional em face daquelas de capital estrangeiro, questão essencial em tempos de uma 

Sociedade Informacional, ligada em rede.  

Insta ressaltar que a tecnologia vem influenciando o desenvolvimento e fomentando 

a inovação nas mais diversas atividades econômicas, que, cada vez mais migram para o 

ambiente digital, também surtem reflexos sobre a vida e o indivíduo, em todas as suas amplas 

e complexas facetas. Isto é o que já em 1890 alertavam Samuel D. Warren e Louis D. 

 
3 BRASIL, Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.  
https://bit.ly/3upLC6T; Acesso em 9 abr. 2021.  
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Brandeis, dois juristas norte-americanos que, em seu seminal estudo intitulado “The right to 

privacy”, demonstraram que, de tempos em tempos, os direitos individuais merecem ser 

revistos – ou melhor, revisitados – a fim de que possam ser melhor definidos ou mesmo 

ampliados, a fim de que se adequem aos novos contornos sociais, muitas vezes alterados por 

fatores diversos, dentre eles, a tecnologia.4  

Nessa toada, com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs), como constatado por Manuel Castells, surge a chamada Sociedade Informacional, 

cuja tônica gira em torno da informacionalização da economia a nível global e em rede, 

fenômeno que faz da informação – e, naturalmente, dos dados (especialmente os dados 

pessoais) – uma commodity, ou seja, um insumo produtivo e valioso ativo econômico.5  

Nesse contexto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)6 revogou a 

Diretiva 95/46/CE, tornando-se a mais recente norma no âmbito da União Europeia 

destinada a regulamentar o tratamento de dados pessoais e sua livre circulação, sendo, sem 

sombra de dúvidas, uma fonte de inspiração para o Brasil, que em 14 de agosto de 2018 

sancionou sua Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)7. Com efeito, tal contexto faz 

despertar ao Direito pátrio uma série de preocupações, especialmente, para aquilo que 

importa ao presente trabalho, a inata dificuldade de harmonização entre normas, regras e 

direitos que, à primeira vista, colocam-se em polos opostos: a livre iniciativa para exploração 

de atividade econômica e a tutela da dignidade da pessoa humana, na dimensão da proteção 

de dados pessoais. 

A discussão aqui agrega o contexto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

e deve considerar que essas organizações possuem, notadamente, menos recursos 

econômicos e financeiros, que vão desde o capital de giro, passam pela infraestrutura, 

questões de governança e chegam até os recursos humanos. Tal escassez fica ainda mais 

evidente quando afetada por novos deveres de conduta impostos pela LGPD, que elevam os 

custos de transação para condução das mesmas atividades econômicas, isso quando não se 

apresentam como óbice intransponível para a continuidade de seus negócios8. 

 

 
4 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. Harvard Law Review, Vol. 4, Nº. 5. 
1890. 
5 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 21ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2020. 
6 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da União Europeia, 
Estrasburgo, 04/05/2016. Disponível em: https://gdpr-info.eu/; Acesso em 9 abr. 2021. 
7 BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, 2018. 
Disponível em: https://bit.ly/3rTbtSV; Acesso em: 9 abr. 2021. 
8 A respeito, confira-se matéria jornalística intitulada “These companies are getting killed by GDPR”, disponível em:  
https://cnn.it/3dLeSOv; Acesso em 9 abr. 2021. 
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2. A Lei de Liberdade Econômica e a desburocratização das atividades das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

Inspirada pelos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, fundamentos da 

República Federativa do Brasil estampados no artigo 1º da Constituição brasileira, a Lei nº 

13.874, de 20 de setembro de 2019 – Lei da Liberdade Econômica (LLE), consubstancia-se 

marco legal de grande relevância para reforçar a regra matriz republicana, qual seja, o império 

da liberdade e autonomia privadas sobre a regulação Estatal.  

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece no caput de seu art. 170, 

que a Ordem Econômica se fundamenta na valorização do trabalho humano e na livre-

iniciativa, devendo garantir a todos uma existência digna, conforme os preceitos 

estabelecidos pela justiça social. Nessa toada, a LLE foi buscar fundamento no art. 174 e no 

inciso IV do caput e parágrafo único do art. 170, os seus princípios, consolidando expressa e 

reiteradamente as normas de proteção à livre iniciativa e a liberdade econômica e 

direcionando o papel regulador do Estado. 

A Lei 13.874/2019, em seu art. 1º, traz normas de proteção à livre iniciativa e ao livre 

exercício da atividade econômica, apresentando também disposições sobre a atuação do 

Estado como agente normativo e regulador. Com essas medidas, espera-se criar um ambiente 

econômico por meio da simplificação de vários procedimentos burocráticos, que 

impactavam negativamente os empreendimentos, principalmente em seus estados iniciais. 

No mesmo sentido, em seu art. 2º preconiza que será presumida a boa-fé do particular, bem 

como a liberdade do exercício da atividade econômica, visto que a intervenção estatal deverá 

ser mínima e subsidiária, sendo a liberdade uma regra. 

A segurança jurídica aos contratos foi contemplada mediante a alteração do art. 421 

do Código Civil, que trata do contrato celebrado entre particulares. A mudança diz respeito 

aos contratos privados celebrados entre partes, de modo que a revisão estatal dos mesmos 

só poderá ser realizada sob o caráter excepcional, fazendo prevalecer o princípio da 

intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, seguindo a lógica das relações 

contratuais privadas paritárias – sobretudo as de natureza empresarial. Ademais, ainda 

almejando reforçar o princípio do não intervencionismo estatal, especialmente do Judiciário, 

destaca-se a redação conferida pelo art. 7º da LLE ao art. 113, §2º do Código Civil, que 

confere aos contratantes a prerrogativa de livremente pactuarem regras de interpretação, 

preenchimento de lacunas e integração dos negócios jurídicos diversos dos previstos em lei. 

A referida legislação apresentou inovações que trazem maior segurança jurídica “para 

as relações empresariais e civis paritárias podendo, caso bem interpretadas e aplicadas, 
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estimularem o empreendedorismo, o que é relevante para a ansiada retomada do crescimento 

econômico e consequente geração de empregos no Brasil”9. Em palestra realizada no 

Congresso Nacional, o Diretor Federal de Desburocratização do Ministério da Economia, 

Geanluca Lorenzon10, explicou que o instrumento visa, por meio de seus princípios e da 

adoção de medidas econômicas incentivadas pela OCDE, criar um ambiente favorável ao 

empreendedorismo, essencial para um crescimento econômico sustentável.  

Por meio de princípios pontuais, a LLE favorece as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte mediante simplificações como: (i) dispensa de autorização prévia (alvarás, 

licenças, documentos) quando a atividade for de baixo risco, bem como aprovação tácita 

caso os órgãos autorizadores ultrapassem os prazos estipulados; (ii) facilitação de questões 

trabalhistas; (iii) digitalização de documentos, de igual valor aos físicos; (iv) simplificação do 

e-social, mediante regulamento que até a presente data ainda não foi publicado; (v) 

flexibilidade nos textos pertinentes à inovação, o que beneficia diretamente o ambiente das 

startups; (vi) modificações no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica11; 

(vii) limites para o abuso regulatório perpetrado pela Administração Pública que edita normas 

que possam vir a prejudicar a atividade econômica; (viii) a sociedade limitada unipessoal. 

Nesse sentido, portanto, ingressou no ordenamento jurídico brasileiro como um 

norte para a implementação, ainda que preambular, de um ambiente menos burocrático e 

mais competitivo, gerando empregabilidade e renda, promovendo a livre inciativa e 

estabelecendo limites claros à regulação estatal da atividade econômica, de modo a conferir 

ampla liberdade no âmbito das relações empresariais e civis paritárias. Passado pouco mais 

de um ano da entrada em vigor da referida legislação, o processo de abertura de empresas já 

foi notado em sua agilidade, o que aumentou “o crescimento do número de 

Microempreendedores Individuais e de micros e pequenos negócios, que são a base da 

economia brasileira, abrangendo mais de 90% das empresas ativas no país”12. 

Assim, o governo também tem atuado de forma ágil e prevê, conforme o ranking 

Doing Business do Banco Mundial13, que a referida Lei coloque o país entre os 50 países com 

melhor ambiente de negócios, visto que hoje ocupa a posição de número 124. Entretanto, 

 
9 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Lei da Liberdade Econômica é bem vinda, mas não aplicável 
às relações de consumo. Disponível em https://bit.ly/31USP2q Acesso em 9 abr. 2021. 
10 LORENZON, Geanluca. Palestra de Apresentação da Medida Provisória da Liberdade Econômica. 
Disponível em: https://bit.ly/3muevvN; Acesso em 15 jul. 2019. 
11 Para maiores esclarecimentos sobre o tema, consultar: GIBRAN, Sandro Mansur; ZANETTI DE 
OLIVEIRA, Dânton Hilário; NODA, Juliana Markendorf. A desconsideração da personalidade jurídica sob a 
ótica da Lei nº 13.874/2019. Revista de Direito Empresarial – RDEmp, Belo Horizonte, ano 16, n. 3, p. 
191-208, set./dez. 2019. 
12 Informação disponível em https://bit.ly/31P5LH8; Acesso em 9 abr. 2021. 
13 Verificar a fonte: https://bit.ly/3dIvmXF; Acesso em 9 abr. 2021. 
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devem ser sopesados, em todo esse ambiente contextualizado, as obrigações impostas pela 

Lei Geral de Proteção de Dados, cuja entrada em vigor se deu após a vigência da LLE. 

 

3. A Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos sobre as Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é um marco normativo que se destina a 

regular de forma ampla os atos de tratamento14 de dados pessoais realizados por aqueles que 

a lei denomina “agente de tratamento”, ou seja, os “controladores”15 e os “operadores”16, 

sempre que tais atos tenham por objeto os dados pessoais17 de uma pessoa natural18. 

Feita esta consideração inicial e estabelecidos os conceitos necessários, é preciso ter 

em mente que, para atingir seus objetivos, quais sejam, proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, a 

LGPD estabelece uma série de deveres de conduta, sujeitando os agentes de tratamento à 

implementação de medidas organizacionais, administrativas e técnicas consideradas 

essenciais e suficientes pela lei para garantir a segurança e o sigilo dos dados pessoais objeto 

de tratamento.19  

Nesse sentido, Thiago Sombra adjetiva a LGPD como uma lei “exponencial”, 

característica observada em razão de que as normas nela previstas exigem um aprimoramento 

organizacional contínuo para que as atividades desempenhadas pelo agente de tratamento 

estejam sempre alinhadas aos requisitos da lei. Além disso, o jurista afirma que a LGPD 

enceta uma verdadeira ruptura cultural, estabelecendo um novo paradigma, considerando 

que a lei atinge os mais diversos setores produtivos e diversos subsistemas sociais, na busca 

por introjetar uma ética fundada na transparência e accountability.20 

No que tange aos deveres de conduta mencionados, pode-se elencar como medidas 

essenciais para uma adequação bem-sucedida à LGPD, o desenvolvimento de “projetos de 

revisão dos processos de captação das informações pessoais, ou melhor, a releitura da 

 
14 De acordo com o art. 5º, X, da LGPD, considera-se tratamento toda operação realizada com dados pessoais. 
15 De acordo com o art. 5º, VI, da LGPD, considera-se controlador a “pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais”. 
16 De acordo com o art. 5º, VI, da LGPD, considera-se operador a “pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador”. 
17 De acordo com o art. 5º, I, da LGPD, consideram-se dados pessoais toda e qualquer “informação relacionada 
a pessoa natural identificada ou identificável”. de dados de um indivíduo (v.g. nome completo conjugado ao 
endereço), este possa vir a ser identificado. Como explica Bruno Ricardo Bioni, a LGPD adotou uma concepção 
expansionista com relação ao conceito de dados pessoais (BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de Dados 
Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: Forense. 2019, p. 67-70) 
18 O “titular”, de acordo com o art. 5º, V, da LGPD. 
19 Tal mandamento pode ser extraído do disposto no art. 46, da LGPD. 
20 SOMBRA, Thiago L. S. Fundamentos da Regulação da Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: 
pluralismo jurídico e transparência em perspectiva. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2019, p. 133. 
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comunicação e da transparência com os indivíduos acerca das informações captadas e as 

razões para tal”21, de modo que “avalia-se a natureza do tratamento, a finalidade e a utilização 

das informações sem contexto e em concreto, conduzindo testes de proporcionalidade, 

adequação e necessidade.”22 

Em razão da exigência destes deveres de conduta surgem problemas congêneres. 

Com efeito, não se pode tomar por similares os impactos inerentes à adequação de médias e 

grandes à LGPD, quando comparados aos reflexos sentidos por Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, pois “O processo de adequação à LGPD exigirá tempo, pessoa, 

dinheiro”23, recursos que, naturalmente, encontram-se disponíveis em graus muito distintos 

entre estas duas categorias de empresas.24 

A esse respeito, pouco após a aprovação da LGPD, a Mobile Marketing Association 

(MMA) se manifestou para, além de reconhecer a necessidade de regulação do tratamento de 

dados pessoais, alertar que startups e empresas de menor porte dificilmente conseguiriam 

cumprir à risca os deveres legais instituídos pela nova lei, o que poderia colocar em risco o 

estímulo à inovação e desenvolvimento da economia digital, bem como as próprias atividades 

desenvolvidas por organizações deste porte.25 

Para além do tradicional e contencioso judicial, que pode ser instaurado por titulares 

buscando a tutela de seus direitos individuais perante os próprios agentes de tratamento que 

atuarem de forma ilícita e lhe causarem danos, não se pode olvidar que o descumprimento 

de normas previstas na LGPD pode trazer outras consequências às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, especialmente autuações promovidas pela Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD).26  

 
21 ARAÚJO, Bernardo. LGPD Flash: privacidade e proteção de dados pessoais agile. JOTA. Disponível 
em: https://bit.ly/3sYzrgP; Acesso em 9 abr. 2021. 
22 Idem. 
23 SAAD, Andreia; HIUNES, Antonio. Ela, a LGPD, vista pelas empresa: uma proposta de visão prática 
– e otimista. In DONEDA, D.; MENDES, L. S.; CUEVA, R. V. B. Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2018: a caminho da efetividade: contribuições para implementação da LGPD. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil. 2019, p. 19. 
24 No contexto brasileiro, estima-se que os custos para a implementação de programas básicos de conformidade 
em privacidade e proteção de dados pessoais giram em torno de 25 mil reais, podendo alcançar a cifra de 3 
milhões de reais, a depender de certas variáveis como porte da empresa, complexidade das atividades e fluxo 
de processos organizacionais (SATO, Luiza; BRAGUIM, Guilherme. A hora e a vez de aprovar o orçamento 
para a adequação à lei geral de proteção de dados. Migalhas. Disponível em: https://bit.ly/3sXjrff; Acesso 
em 9 abr. 2021). 
25 MOBILE MARKETING ASSOCIATION. Privacidade e proteção de dados pessoais. Disponível em: 
https://bit.ly/3fVsJEC; Acesso em 9 abr. 2021. 
26 (LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Autoridade nacional de proteção de dados e a efetividade da Lei Geral 
de Proteção de Dados: de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018 e as 
alterações da Lei n. 13.853/2019), o Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) e as sugestões de 
alteração do CDC (PL 3.514/2015). São Paulo: Almedina. 2020, p. 37-38. 

https://bit.ly/3sYzrgP
https://bit.ly/3sXjrff
https://bit.ly/3fVsJEC
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Afora os recursos a serem despendidos com a defesa administrativa, caso as 

justificativas não venham a ser consideradas suficientes pela ANPD, esta, no exercício de seu 

poder de polícia27, poderá aplicar alguma das sanções administrativas28, algumas delas 

bastante duras em relação ao livre exercício de atividades econômicas, uma vez que podem 

culminar em altas multas capazes de descapitalizar Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, ou mesmo a suspensão temporária ou a proibição parcial ou total do exercício de 

atividades relacionadas a tratamento de dados pessoais, a depender da gravidade da conduta 

do agente de tratamento, o que, pode resultar na inviabilização de seu funcionamento e 

sacramentando o encerramento do negócio.29 

Nada obstante, o legislador pátrio, antevendo a severidade do regime jurídico 

proposto pela LGPD, previu a possibilidade de flexibilização das regras em favor de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a fim de lhes estabelecer tratamento 

diferenciado e procedimento simplificados30, permitindo, assim, a aderência destes agentes 

econômicos à nova lei. Ademais, vale menção que referidas medidas de facilitação atualmente 

encontram-se sob estudo da ANPD que, em 29 de janeiro de 2021, lançou consulta pública31 

para tomada de subsídios junto aos players de mercado, a fim de colher sugestões para a 

regulamentação da LGPD em face das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.32 

 

4. Considerações finais 

Se, por um lado, a LLE traz em seu bojo a livre iniciativa e a liberdade econômica, 

junto às novas diretrizes ao papel regulador do Estado, avançando para o empreendedorismo 

– especialmente o de inovação, ao propiciar ao empreendedor um ambiente econômico 

menos desburocratizado e uma maior segurança jurídica; por outro lado, a LGPD traz a 

discussão sobre a proteção de dados e o desenvolvimento econômico, tecnológico e a 

 
27 Há críticas quanto à terminologia “poder de polícia”, que poderia ser melhor substituída por “limitações 
administrativas à liberdade e à propriedade” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo. 2013, p. 837-838) ou “administração ordenadora” (SUNDFELD, Carlos Ari. Direito 
Administrativo Ordenador. 1997, p. 16-17). 
28 O art. 52, da LGPD, prevê o rol de sanções administrativas passíveis de aplicação, incluindo, aqui a título 
ilustrativo: advertência; multa simples de até 2% do faturamento anual; eliminação de dados pessoais; suspensão 
temporária do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais; e proibição parcial ou total do exercício 
de atividades relacionadas a tratamento de dados. 
29 SAAD; HIUNES, op. cit., p. 19.  
30 De acordo com o art. 55-J, inciso XVIII, da LGPD, compete à ANPD “editar normas, orientações e 
procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas 
de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem 
startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a esta Lei”. 
31 O teor da Consulta se encontra disponível em: https://bit.ly/3rVFXUk; Acesso em 9 abr. 2021. 
32 Dentre as diversas contribuições apresentadas por diferentes atores da sociedade civil organizada, vale 
menção à resposta apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Paraná, que contou com a 
colaboração de um dos autores deste trabalho, disponível em: https://bit.ly/3wmNtLs; Acesso em 9 abr. 2021. 

https://bit.ly/3rVFXUk
https://bit.ly/3wmNtLs
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inovação, bem como a livre iniciativa e livre concorrência, impondo a adequação às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

Por esse motivo, necessário apontar que presente estudo está em fase embrionária, 

tendo em vista a atualidade dos temas, mas já visa a enfatizar a preocupação da conciliação 

de ambas as legislações, bem como trazer a primeira orientação para sua análise conjunta: 

equilíbrio. A harmonização dos pressupostos da LLE às regras da LGPD, deve considerar 

uma interpretação sistemática entre interesses econômicos e financeiros e a tutela de direitos 

e garantias fundamentais a fim de que a sociedade, como um todo, saia fortalecida e 

beneficiada, em consonância aos ditames da Constituição, haja vista que ambos os diplomas 

legais referidos possuem nítida preocupação com a liberdade de empreender e trazem o 

ferramental para a facilitação de iniciativas empresariais de menor porte. 
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A situação da saúde pública brasileira em tempos de 
pandemia de coronavírus: e o direito constitucional à saúde 

como fica? 

The situation of Brazilian public health in times of coronavirus pandemic: what about the constitutional 
right to health as it stands? 
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Sumário: Introdução; 1. O SUS na linha de frente ao combate à pandemia de coronavírus; 
2. Medidas e ações governamentais no combate ao coronavírus; 3. Dificuldades e 
alternativas para promover a justiça sanitária; Conclusão; Referências. 
 

Resumo: O presente trabalho propõe como objetivo principal analisar a importância do 
Sistema Único de Saúde-SUS para o atendimento à saúde da população, enfatizando os 
desafios que o sistema enfrenta no período de pandemia de COVID-19. Apesar do SUS ser 
um sistema universal e gratuito, sofre com problemas estruturais de financiamento e falta de 
investimento. Tal sistema vem sofrendo uma forte política que visa seu desmantelamento, o 
que reforça a ideia de que saúde pública não é prioridade na agenda política do país. Quanto 
à metodologia, o trabalho se utiliza do método dedutivo, recorrendo à técnica de pesquisa 
bibliográfica e documental. Como resultados, conclui-se que durante a crise sanitária 
decorrente da pandemia de coronavírus, os efeitos negativos ocasionados pela ausência de 
financiamento adequado e investimento no SUS, agravaram a capacidade de proporcionar 
atendimento aos doentes, com disponibilização de leitos de UTI e respiradores, afetando 
uma grande quantidade de pessoas. Para apoiar essas afirmações, apresenta-se dados sobre 
os números de infectados, de curados, internados e vítimas fatais da COVID-19 até final de 
março de 2021. Comenta-se, igualmente, o plano de vacinação apresentado pelo Governo 
federal, a origem e quantidade de vacinas adquiridas bem como os trâmites administrativos 
até a liberação para aquisição das vacinas. Finaliza-se com uma reflexão sobre a importância 
da manutenção do SUS para atendimento ao direito constitucional à saúde.  

Palavras-chave: Sistema único de saúde -SUS; Crise sanitária no Brasil; Justiça sanitária; 
Ações para enfrentamento da COVID-19.  

 

Abstract: The present work proposes as main objective to analyze the importance of the 
Unified Health System - SUS for the health care of the population, emphasizing the 
challenges that the system faces in the pandemic period of COVID-19. Despite SUS being a 
universal and free system, it suffers from structural problems of financing and lack of 
investment. Such a system has been undergoing a strong policy aimed at its dismantling, 
which reinforces the idea that public health is not a priority on the country's political agenda. 
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Professora do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social da FURG/RS – Brasil. 
2 Advogada, Mestra em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG/RS, 
especialista em Direito Público e Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera- Uniderp. 
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As for the methodology, the work uses the deductive approach method, using documental 
and bibliographic research techniques. As a result, it is concluded that during the health crisis 
resulting from the coronavirus pandemic, the negative effects caused by the lack of adequate 
financing and investment in SUS, aggravated the ability to provide care to patients, with the 
availability of ICU beds and respirators affecting a lot of people. To support these claims, 
data are presented on the numbers of infected, cured, hospitalized and fatal victims of 
COVID-19 by the end of March 2021. It is also commented on the vaccination plan 
presented by the federal government, the origin and quantity of vaccines acquired, as well as 
the administrative procedures until the release for the acquisition of vaccines. 

Keywords: Unified health system -SUS; Health crisis in Brazil, Health justice, Actions to 
face COVID-19. 

 

Introdução 

O trabalho enfatiza a essencialidade do Sistema Único de Saúde-SUS na vida de 

milhares de cidadãos brasileiros, sistema que apesar de ser considerado como um dos 

melhores sistemas de saúde universais e gratuitos do mundo, sofre com problemas estruturais 

e de financiamento. Problemas estes que poderiam ter sido contornados caso o país investisse 

mais em ciência e tecnologia e destinasse mais verbas para a saúde pública. 

O presente trabalho propõe como objetivo principal analisar a importância do 

Sistema Único de Saúde-SUS para o atendimento à saúde da população, enfatizando os 

desafios que o sistema enfrenta no período de pandemia de COVID-19. 

O Brasil atualmente é considerado o epicentro mundial da pandemia de Covid-19, 

apresentando um sistema de saúde sobrecarregado para atender à demanda volumosa de 

infectados, agravado pelo subfinanciamento efetivo do SUS. Somente a partir da atual crise 

sanitária foi reconhecida a importância do SUS e da necessidade de investimento em saúde 

pública. 

As consequências da falta de estruturação e de medidas imediatas governamentais, 

ocasionaram a insuficiência no atendimento das demandas, precariedade, falta de vacinas e 

muitas vidas perdidas.  

Saúde pública é um tema essencial para a sociedade e necessita ser prioridade para 

que o país possa dar um passo à frente e assegurar o direito constitucional à saúde, 

reconhecido na Constituição Federal de 1988.  

Quanto à metodologia, o trabalho se utiliza do método dedutivo, recorrendo à técnica 

de pesquisa bibliográfica e documental.  

O artigo está dividido em três seções, na primeira seção trata do “O SUS na linha de 

frente ao combate à pandemia de coronavírus”, que abordará assuntos relacionados à 

consolidação do direito à saúde a todos os brasileiros e aos estrangeiros que aqui residem ou 



Maria Claudia Crespo Brauner & Sheron dos Santos Pereira 

 478 

estão de passagem, seu reconhecimento internacional, e ainda as dificuldades que o sistema 

já vinha enfrentando anteriormente à pandemia e seu agravamento, com apoio em dados 

colhidos sobre índices de contágio, curados e vítimas fatais do Covid-19. 

Na segunda seção apresentam-se as “Dificuldades e alternativas para promover a 

justiça sanitária no país” que refere as dificuldades que o SUS vem passando para 

implementar o dever do Estado no atendimento à saúde da população. 

Na terceira seção apresentam-se as “Medidas e ações governamentais no combate ao 

coronavírus”, referindo as ações para a aquisição de vacinas contra a COVID-19 e o plano 

vacinação apresentado pelo governo e, por fim, apresentam-se as Conclusões e Referências 

utilizadas. 

 

1. O sus na linha de frente do combate à pandemia de coronavírus  

Importante destacar que o reconhecimento do direito à saúde se deu através de uma 

conquista social, luta estimulada pela Reforma Sanitária, que buscava o reconhecimento do 

direito à saúde constitucionalmente a todos, sem distinção3. A ideia de uma Reforma Sanitária 

foi muito combatida, sob a justificativa de que a implementação de um direito universal à 

saúde custaria muito ao Estado, argumento alegado nos dias de hoje, em vista de reduzir os 

direitos sociais da população brasileira. 

Finalmente o direito à saúde foi acolhido pela CF/88 e tornou-se uma conquista 

histórica, de modo que o atendimento em saúde seria então prestado por um sistema de 

saúde universal, visto como serviço de relevância pública, caracterizado pelos princípios e 

regras que o norteiam, em especial a universalidade, igualdade, gratuidade, regionalização, 

hierarquização, direção única, integralidade e participação social.  

A eficácia social dos direitos fundamentais, em que pesem os avanços doutrinários e 

jurisprudenciais, segue sendo um grande desafio para o Estado e a sociedade. Estes “são 

dotados de suficiente relevância e essencialidade (fundamentalidade material) a ponto de merecerem e 

necessitarem de uma proteção jurídica e normatividade reforçada em relação até mesmo às demais normas 

 
3 BRAUNER, Maria Claudia Crespo; FURLAN, Karina Morgana. O crescente processo de medicalização 
da vida: entre a judicialização da saúde e um novo modelo biomédico. In BRAUNER, Maria Claudia 
Crespo; PIERRE, Phillipe (orgs.) Direitos humanos, saúde e medicina: uma perspectiva internacional. Rio 
Grande, RS: Editora da FURG, 2013. 
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constitucionais, mas especialmente no que diz com sua exclusão do âmbito de disponibilidade dos poderes 

constituídos”4. 

Ocorre que o SUS já vinha sendo subfinanciado desde o seu nascimento, ocorrido 

pela edição da Lei 8.080/90, mas o principal ataque que desestabilizou o sistema foi a 

Emenda Constitucional nº 95/16, que congelou os gastos em saúde estipulando um teto, 

pelo período de vinte anos.   

Conforme Mariano a EC 95/16 teve por objetivo cortar os gastos em contrapartida 

de não fazer investimentos5. David complementa afirmando que o teto disposto pela emenda 

constitucional - EC 95/16 é incapaz de promover os direitos sociais, o que afetará fortemente 

a qualidade da promoção das políticas públicas no país6.  

Atualmente tem-se um sistema de saúde regido por uma política de austeridade fiscal, 

resistindo ao desmonte para atender àqueles que ainda lutam pela vida, atingidos pela 

pandemia. Em meio ao caos político e de crise sanitária, o SUS socorre como pode os 

pacientes, mas existe um discurso político afirmando que pela disfuncionalidade do SUS o 

mesmo deveria ser privatizado.  

Reitera-se a importância do sistema que é fundamental na assistência à 162 milhões 

de pessoas que dependem exclusivamente dele7, o que representa 75% da população 

brasileira, restando evidente a necessidade da subsistência do sistema, seu financiamento e 

proteção. 

Michel Foucault referiu-se à assunção da vida ao poder, trazendo uma crítica sobre o 

poder do soberano, denominado como biopoder, pela atuação do soberano em deixar morrer 

e fazer viver8, fazendo-se uma analogia aos tempos atuais, o fazer morrer configura-se na 

inércia e no descaso do governo com a população brasileira que depende do SUS e de 

medidas sanitárias eficazes e tempestivas para combater o coronavírus. 

 
4 SARLET, Ingo Wolfgang. Reserva do Possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas 
aproximações. SARLET, Ingo Wolfgang (org.) Direitos Fundamentais orçamento e reserva do possível, Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2008, pg. 16 e 17. 
5 MARIANO, Cynara Monteiro. Emenda constitucional 95/2016 e o teto dos gastos públicos: Brasil de 
volta ao estado de exceção econômico e ao capitalismo do desastre. Revista de Investigações 
Constitucionais, Curitiba, vol. 4, n. 1, p. 259-281, jan./abr. 2017, p. 274. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/50289. Acessado em: 04/04/2021. 
6 DAVID, Grazielle. Centro de estudos estratégicos da Fiocruz: A austeridade atinge os direitos 
humanos na América Latina. Publicado em: 08/09/16. Disponível em: 
https://cee.fiocruz.br/?q=node/449. Acessado em 07/01/2021. 
7 GUIMARÃES, Cátia. A importância de um sistema de saúde público e universal no enfrentamento à 
epidemia. EPSJV/Fiocruz, 25 mar. 2020 (b). Disponível em: 
http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/a-importancia-de-um-sistema-de-saude-publico-e-
universal-no-enfrentamento-a . Acessado em: 22 de agosto. 2020. 
8 FOUCAULT, Michel. 1926-1984. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976) / 
Michel Foucault; tradução Maria Ermantina Galvão.- São Paulo: Martins Fontes, 1999. - (Coleção tópicos) 

https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/50289
https://cee.fiocruz.br/?q=node/449
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Nota-se que o momento que vivemos hoje é um momento de grande confusão, 

fazendo lembrar a reflexão de Edgar Morin, “referindo uma crise da explicação simples nas 

ciências biológicas e físicas, que parecia ser um resíduo não científico das ciências humanas, 

como uma problemática geral do conhecimento científico, que produz incerteza, 

contradição, pluralidade e complicação” 9
.  

Parece que o que presenciamos hoje remete ao pensamento do autor, momento de 

insegurança, confusão, falta de credibilidade na ciência, negacionismo, e desrespeito à ciência, 

sustentado diretamente pelos órgãos responsáveis por tomar medidas para a segurança da 

saúde da população. 

O SUS é uma política pública tão relevante que já foi reconhecido internacionalmente 

como modelo pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no ano de 2008, notadamente 

pelos seus programas de: vacinação, AIDS-HIV, banco de leite humano, tabagismo, 

transplantes, atenção básica e tratamento de câncer, atendendo 75% de atenção de alta 

complexidade10. Características que o diferem de outros países que não possuem essa 

cobertura. 

Antes do período de pandemia de coronavírus, inúmeros estados já vinham sofrendo 

pela falta de estrutura para prestar atendimento aos pacientes e, na pandemia, esses 

problemas se agravaram. Várias unidades de atendimento de saúde estão colapsadas pela 

recessão, falta de leitos, respiradores, oxigênio, medicamentos, máscaras e outros 

equipamentos de proteção, bem como a falta de testes para detectar o contágio da patologia. 

Apesar de todo esforço desempenhado pelo SUS, o Brasil não apresentou dados 

animadores em relação às vítimas do coronavírus. Conforme site governamental, até a data 

de 25 de maio de 2021 no Brasil, já ocorreram 16.194.209 casos confirmados de contágio, 

452.031 óbitos, 73.453 casos novos, 14.648.332 recuperados, e 1.093.846 pacientes sendo 

acompanhados11, sem contar os casos que não foram notificados e testados. 

Apesar da situação calamitosa e caótica de grandes proporções no país, o SUS tem 

feito o que pode para enfrentar a pandemia com o financiamento que possui, sendo que o 

país possui excelentes centros de pesquisa, e que tem se destacado na pandemia. São eles, a 

Fundação Oswaldo Cruz- (Fiocruz) e o Instituto Butantan, que são importantes aliados da 

ciência e da saúde pública.  

 
9 MORIN, Edgar. Ciência com consciência / tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 
- Ed. revista e modificada pelo autor - 8" ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. P. 177. 
10 Centro Cultural do Ministério da saúde. SUS a saúde do Brasil. Disponível em: 
http://www.ccs.saude.gov.br/sus/conquistas.php. Acessado em: 22/11/2020. 
11 CORONAVÍRUS BRASIL. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acessado em 25/05/2021. 

http://www.ccs.saude.gov.br/sus/conquistas.php
https://covid.saude.gov.br/
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De fato, o Brasil possui pesquisadores que são referência em epidemiologia, e tem 

como desenvolver ações estratégicas baseadas em dados epidemiológicos, com base em 

evidências científicas para o desenvolvimento de vacinas que podem controlar a pandemia. 

Para tanto, falta o investimento duradouro para proporcionar saúde de excelência, não só 

para o combate à pandemia de coronavírus, mas para manter o sistema em atividade.  

No item a seguir são apresentadas as dificuldades e alternativas para promover a 

justiça sanitária no país. 

 

2. Dificuldades e alternativas para promover a justiça sanitária  

Trata-se de equacionar como atuar para prestar o direito constitucional à saúde 

reconhecido à população através de um sistema de saúde que está vulnerável e fragilizado, 

no momento em o país atravessa uma pandemia com afetação mundial? 

A promoção de uma justiça sanitária12 em tempos normais já é uma tarefa muito 

difícil, em tempos de pandemia de coronavírus tornou-se uma missão quase que inalcançável 

quando o sistema não possui um financiamento adequado. 

Não só o Amazonas está em grande crise, mas a pandemia está desestabilizando 

outros estados da federação que também estão colapsando. O Brasil vem batendo recordes 

de mortes diárias na América Latina, sendo o líder em mortes desde agosto de 2020, que na 

época, totalizava 93 mil mortes.13  

Sem que haja um bom aparelhamento, não há sistema de saúde no mundo que resista, 

o SUS não tem opções e alternativas para equacionar esse problema sem que haja 

investimento justo, por isso a necessidade de fortalecimento do sistema, destinando mais 

recursos à saúde pública, sendo a única medida possível para contornar os problemas do SUS 

e continuar salvando vidas. 

Após essas constatações importantes, passa-se a apresentar informações sobre a 

atuação governamental no período de pandemia, relacionadas especialmente ao plano de 

imunização da população, a compra de vacinas e questões administrativas envolvendo as 

vacinas adquiridas. 

 

 

 
12 ARRISCADO NUNES, João. Saúde, direito à saúde, justiça sanitária. Revista Crítica de Ciências Sociais, 
Coimbra, 2009. n. 87, p. 143-169. disponível em:  https://journals.openedition.org/rccs, acessado em: 
04/04/2021.  
13 Agência de notícias das favelas. Brasil lidera casos e mortes por Covid-19 na América Latina. Disponível em:  
https://www.anf.org.br/brasil-lidera-casos-e-mortes-por-covid-19-na-america-latina/. Acessado em: 
28/03/2021. 

https://journals.openedition.org/rccs
https://www.anf.org.br/brasil-lidera-casos-e-mortes-por-covid-19-na-america-latina/
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3. Medidas e ações governamentais no combate ao coronavírus   

Dentre as medidas tomadas pelo Governo no período de pandemia de coronavírus, 

refere-se inicialmente a Medida Provisória 1015/2020 que abre crédito extraordinário para 

aquisição das vacinas contra a COVID-19, o plano de vacinação apresentado pelo Governo 

e as vacinas efetivamente adquiridas.   

Na data de 17/12/2020 o Presidente assinou a Medida Provisória- MP 1015/2020 

que dispõe sobre a abertura do crédito extraordinário de R$ 20 bilhões destinados ao 

Ministério da Saúde, orçamento que previa a aquisição de doses de vacinas contra a COVID-

19, agulhas, seringas, comunicação e todas as despesas necessárias14para enfrentamento da 

pandemia.  

No dia anterior, na data de 16/12/2020 o Ministério da Saúde disponibilizou um 

plano de vacinação ao combate da COVID-19, que foi elaborado de acordo com as 

orientações globais da Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS e da Organização 

Mundial da Saúde- OMS (p.8) 15.  

No Brasil, a Anvisa é o órgão responsável por verificar e autorizar o registro e o 

licenciamento das vacinas (p.10)15, sendo que atualmente há três vacinas contra Covid-19 

com autorização da Anvisa para uso no Brasil. São elas, a Sinovac do Instituto Butantan com 

autorização para uso emergencial, duas vacinas com registro definitivo, a AstraZeneca 

produzida pela Fiocruz e a da Pfizer. Considerando que as vacinas AstraZeneca e Sinovac já 

estão sendo aplicadas em todo país desde o início da Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Covid-19 (p. 12),16 dia 19/01/2021, em todo o território nacional. 

Pela última atualização do plano de vacinação, o Brasil registou a compra de vacinas 

de diversos laboratórios, 102,4 milhões de doses da Fiocruz/AstraZeneca, 42,5 milhões de 

doses da Covax Facility, 46 milhões de doses no primeiro semestre de 2021 do instituto  

 
14 MINISTÉRO DA SAÚDE.  Aberto crédito extraordinário de R$ 20 bilhões para vacinação contra a Covid-
19. Publicado em: 17/12/2020. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-
br/assuntos/noticias/2020/dezembro/aberto-credito-extraordinario-de-r-20-bilhoes-para-vacinacao-contra-
a-covid-19, acessado em: 07/01/2021. 
15  MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Imunização e Doenças 
Transmissíveis-Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, Plano Nacional de 
Operacionalização da vacinação Contra a COVID-19. 1º edição,  Brasília 16/12/2020. Disponível em: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-
1.pdf, acessado em: 28/12/2020. 
16 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Imunização e Doenças 
Transmissíveis-Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, Plano Nacional de 
Operacionalização da vacinação Contra a COVID-19. 5º edição, Brasília 15/03/2020. Disponível em: 
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/23/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19-de-
2021, acessado em: 29/03/2020. 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro/aberto-credito-extraordinario-de-r-20-bilhoes-para-vacinacao-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro/aberto-credito-extraordinario-de-r-20-bilhoes-para-vacinacao-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro/aberto-credito-extraordinario-de-r-20-bilhoes-para-vacinacao-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/23/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19-de-2021
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/23/plano-nacional-de-vacinacao-covid-19-de-2021
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Butantan/ Sinovac, podendo se estender a 84 milhões no segundo semestre de 2021. Há 

também previsão de aquisição de 20 milhões de doses da Covaxin (Bharat/Biotech), 10 

milhões de doses da União Química/ Sputnik e, por fim, a intenção de aderir mais 38 milhões 

de doses da vacina Janssen/ BioNTech-Pfizer (p.14)16.  

O Instituto Butantan anunciou no dia 26/03/21 que está confeccionando a vacina 

Butanvac, vacina 100% brasileira, segura, barata, e usual, sendo uma vacina inédita, pois é 

produzida em ovo embrionado, similar à tecnologia de vacinas da gripe, mais utilizadas no 

mundo. A previsão para o início dos testes é em abril, pois ainda se aguarda autorização da 

Anvisa para a realização da pesquisa, e se tudo ocorrer como o esperado até o final do ano 

haverá mais 40 milhões de doses disponíveis17. 

A Fiocruz por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-

Manguinhos/Fiocruz) tem recebido o insumo da China para confecção das vacinas. Tal 

insumo tem previsão de ser incorporado no SUS, o que possibilitará a Fiocruz fornecer a 

vacina 100% nacionalizada. Até julho há previsão de entrega de 100,4 milhões de doses de 

vacinas, e para o segundo semestre, após o procedimento de incorporação da tecnologia do 

IFA, a Fiocruz pretende entregar mais 110 milhões de doses18. 

Em virtude da urgência, o registro na Anvisa foi a medida adotada para avaliação de 

tecnologias ofertadas, considerando o fato de que duas das vacinas que estão sendo aplicadas 

no Brasil se originarem de duas instituições seríssimas e comprometidas com a sociedade, 

que é o Instituto Butantan e a Fiocruz, instituições que possuem credibilidade e seriedade e 

orgulham os brasileiros. 

A crítica que permanece é o fato de haver falta de investimento suficiente sobre 

pesquisas e desenvolvimento no Brasil, fator que poderia ter emancipado o país no sentido 

de produzir a própria vacina, sem a necessidade de importação, considerando que o Brasil é 

país referência em vacinação. Porém o reflexo da falta de investimento em saúde pública tem 

impedido os avanços em meio à pandemia de coronavírus, o que nos fez perceber que no 

plano internacional, a maioria dos países está mais adiantada que o Brasil.  

Embora os dados acima informados sobre aquisição e produção de vacinas, a 

vacinação está definitivamente atrasada no Brasil, sendo que até a data de 05/04/21 através 

de um levantamento feito pelas secretarias de saúde, 20.023.132 de pessoas receberam a 

 
17 Instituto Butantan. ButanVac será barata e é resultado do acúmulo de experiências do Butantan com 
produção da CoronaVac. Disponível em: https://butantan.gov.br/noticias/butanvac-sera-barata-e-e-
resultado-do-acumulo-de-experiencias-do-butantan-com-producao-da-coronavac. Acessado em: 28/03/2021. 
18 FIOCRUZ. Fiocruz receberá novas remessas de IFA para a produção da vacina Covid-19. Disponível em: 
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-recebera-novas-remessas-de-ifa-para-producao-da-vacina-covid-19. 
Acessado em: 06/04/21. 

https://butantan.gov.br/noticias/butanvac-sera-barata-e-e-resultado-do-acumulo-de-experiencias-do-butantan-com-producao-da-coronavac
https://butantan.gov.br/noticias/butanvac-sera-barata-e-e-resultado-do-acumulo-de-experiencias-do-butantan-com-producao-da-coronavac
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-recebera-novas-remessas-de-ifa-para-producao-da-vacina-covid-19
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primeira dose, e 5.595.929 pessoas já receberam a segunda dose da vacina da Covid-19, a 

porcentagem da população vacinada constitui apenas 9,46% de toda a população Brasileira19. 
Até a data de 23/05/21 já foram aplicadas 57.691.259 doses de vacinas em todo o Brasil20  

 Até o momento o plano nacional de vacinação se direcionou aos seguintes grupos 

prioritários: trabalhadores de Saúde, pessoas idosas residentes em instituições de longa 

permanência (institucionalizadas), deficientes a partir de 18 anos em residências inclusivas, 

indígenas que vivem em terras homologadas e idosos da região norte do País (p.166)16. É 

possível ressentir o custo alto em vidas e sofrimento que poderiam ter sido evitados se as 

medidas tivessem sido adotadas antecipadamente.  

Para demonstrar a importância da vacinação em grande escala da população, torna-

se relevante referir a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade da vacina. 

O plenário do Supremo Tribunal Federal - STF no dia 17/12/20 decidiu pela 

constitucionalidade da vacinação compulsória como forma de erradicar a COVID-1921. 

Decisão esta que caminha para a defesa da saúde e da ciência e atende à necessidade de 

fortalecimento da imunização coletiva. 

 

Considerações finais 

 Em meio à situação dramática da crise sanitária mundial, a população 

brasileira possui o Sistema Único de Saúde - SUS para se amparar. Sem ele o panorama seria 

calamitoso, o número de vítimas fatais pela COVID-19 seria ainda maior.  

Este fato corrobora a reflexão de que o sistema necessita ser melhor aparelhado e 

financiado para continuar atendendo à população, com objetivo de proporcionar um 

atendimento de qualidade, promovendo a justiça sanitária e a dignidade da população.   

 Saúde é um tema que deveria ser prioridade na agenda estatal perante o 

enfretamento de uma crise sanitária de tamanha gravidade que, face à urgência, impõe ao 

Estado dispender maiores recursos para promover a prevenção de doenças e o 

aparelhamento das unidades de saúde.  

 
19 Bem estar-G1. Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de 20 milhões, aponta consórcio de 
veículos de imprensa. Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/04/05/brasil-
aplicou-ao-menos-uma-dose-de-vacina-mais-de-20-milhoes-aponta-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml.   
Acessado em: 06/04/21. 
20MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-
br?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=MS_Vacinacao_Covid&utm_term=vacinaca
o_coronavirus_googleads&utm_content=gads001. Acessado em: 24/05/2021. 
21 STF. Plenário decide que vacinação compulsória contra Covid-19 é constitucional. Publicado em 17/12/2020 
21h17. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457366&ori=1. 
Acessado em: 07/01/2021. 

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/04/05/brasil-aplicou-ao-menos-uma-dose-de-vacina-mais-de-20-milhoes-aponta-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/04/05/brasil-aplicou-ao-menos-uma-dose-de-vacina-mais-de-20-milhoes-aponta-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml
https://www.gov.br/saude/pt-br?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=MS_Vacinacao_Covid&utm_term=vacinacao_coronavirus_googleads&utm_content=gads001
https://www.gov.br/saude/pt-br?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=MS_Vacinacao_Covid&utm_term=vacinacao_coronavirus_googleads&utm_content=gads001
https://www.gov.br/saude/pt-br?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=MS_Vacinacao_Covid&utm_term=vacinacao_coronavirus_googleads&utm_content=gads001
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457366&ori=1
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 Esse raciocínio se coaduna com a importância do investimento em ciência e 

pesquisas e desenvolvimento em saúde pública, considerando que se houvesse maior 

investimento o Brasil teria se tornado referência em vacinação, teria evitado muitos 

adoecimentos e muitas vidas teriam sido salvas. As políticas públicas de saúde devem ser 

prioritárias, com base na responsabilidade social e investimento a longo prazo, promovendo 

a saúde financeira do sistema público de saúde, o que consequentemente leva a perceber a 

importância da valorização do ensino público, da saúde pública e da ciência. 
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A Liberdade de Expressão na Internet: Análise à Luz da 
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Sumário: 1. Introdução; 2. A Liberdade na Teoria do Desenvolvimento de Amartya Sen; 3. 
3. A Liberdade Política no Ambiente Digital como Desenvolvimento; 4. A Liberdade de 
Expressão na Internet; Considerações Finais. 
 

Resumo: O trabalho apresenta uma reflexão sobre o campo das liberdades políticas – 
classificadas como liberdade instrumental na teoria do desenvolvimento de Amartya Sen – 
como meio para o livre exercício de expressão na internet. Esta permitiu novas formas de 
comunicação entre indivíduos e, por consequência, novas formas de participação 
democrática. Na liberdade política estão inseridos os direitos civis e, dentre eles, a liberdade 
expressão, a qual é compreendida como fundamento do regime democrático de direito e, 
observada no ambiente virtual, possibilita a reivindicação de direitos e fiscalização da 
condução da gestão pública por parte da sociedade. A ampla comunicação e veiculação de 
informações, praticamente instantâneas, viabilizadas pela internet, além de aproximar pessoas 
e espaços físicos, gera influências na formação da opinião individual refletida à coletividade, 
fundamentalmente, quanto às questões políticas e democráticas. Em conclusão, a liberdade 
de expressão na internet se apresenta como ferramenta para atingir o desenvolvimento, uma 
vez que permite a participação democrática ativa da população, com a união dos cidadãos 
em benefício da coletividade, passando de expectador da vida pública e política, para 
participante ativo do processo de tomada de decisões. Quanto ao procedimento 
metodológico, a pesquisa será realizada pelo método hipotético-dedutivo, de natureza 
teórica, com base em revisão bibliográfica relacionada ao objeto de estudo e abordagem 
escolhida.  
Palavras-chave: Liberdade de Expressão; Internet; Teoria do Desenvolvimento. 

 

Abstract:  The work presents a reflection on the field of political freedoms - classified as 
instrumental freedom in Amartya Sen's theory of development - as a means for the free 
exercise of expression on the internet. This allowed new forms of communication between 
individuals and, consequently, new forms of democratic participation. Political rights include 
civil rights and, among them, freedom of expression, which is understood as the foundation 
of the democratic regime of law and, observed in the virtual environment, enables the claim 
of rights and inspection of the conduct of public management by the society. The wide 
communication and transmission of information, practically instantaneous, made possible by 
the internet, in addition to bringing people and physical spaces closer together, generates 
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influences in the formation of individual opinion reflected in the community, fundamentally, 
regarding political and democratic issues. In conclusion, freedom of expression on the 
internet presents itself as a tool to achieve development, since it allows the active democratic 
participation of the population, with the union of citizens for the benefit of the collectivity, 
passing from spectator of public and political life, to participant active in the decision-making 
process. As for the methodological procedure, the research will be carried out by the 
hypothetical-deductive method, of a theoretical nature, based on a bibliographic review 
related to the object of study and chosen approach. 

Keywords: Freedom of Expression; Internet; Development Theory. 

 

1. Introdução 

O presente ensaio apresenta uma breve análise do campo das liberdades políticas – 

classificadas como liberdade instrumental na teoria do desenvolvimento de Amartya Sen – 

como meio para o livre exercício de expressão na internet. 

A proposta é estruturada a partir da ideia de que o desenvolvimento é assegurado na 

medida em que o aumento das liberdades é garantido, pois “as liberdades não são apenas os 

fins primordiais do desenvolvimento, mas também os meios principais”3. Essa relação 

permite não apenas avaliar o campo das liberdades, mas também entender a interação e o 

fortalecimento, entre si, das cinco liberdades instrumentais trabalhadas por Amartya Sen. 

Especificamente em relação as liberdades políticas, elas ganham espaço no presente 

trabalho para explicar a atuação dos direitos civis básicos e a participação democrática, com 

base nos conceitos de liberdade, a fim de vincular à temática proposta, qual seja, liberdade 

de expressão na internet. 

Isto porque, com a aceleração tecnológica e o advento da internet a nível global, a 

liberdade ganhou um espaço jamais ocupado anteriormente, com a possibilidade de 

ultrapassar fronteiras, até então desconhecidas, com a ausência do espaço físico e mediante 

o uso de uma máquina, seja no formato de computador, tablet ou celular, com a propagação 

do compartilhamento de informações e criação de novas formas de comunicação e influência 

no meio digital. 

A globalização do mundo virtual se revelou um facilitador da liberdade de expressão, 

modificando as formas de comunicação e, neste ponto, os discursos representativos, públicos 

e políticos se fortaleceram no ambiente digital, ganhando milhões de seguidores e apoiadores, 

graças à rápida velocidade e ao alcance das informações, viabilizados pela internet, 

influenciando o processo democrático, assim como a opinião pública sobre temas ligados à 

esfera política e, consequentemente, com reflexos nas liberdades individual e coletiva. 

 
3 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 25. 
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2. A Liberdade na Teoria do Desenvolvimento de Amartya Sen 

É comum, quando se fala em desenvolvimento, pensar no aumento do Produto 

Interno Bruto (PIB), inflação, desemprego e renda pessoal, por exemplo. O autor propõe a 

compreensão do desenvolvimento de forma dissociada de tais dados e medidores, 

apresentando a liberdade como forma de desenvolvimento, isto é, quanto maior a liberdade 

individual para a realização de escolhas sobre o próprio bem-estar, de forma equânime, maior 

será a liberdade coletiva para a participação de debates públicos e interação social. 

E, para haver desenvolvimento, segundo o autor, é necessário “que se removam as 

principais formas de privação de liberdade”4, dentre elas a pobreza, ausência de 

oportunidades econômicas e sociais e, inclusive, afeta aos direitos civis básicos5.  

De acordo com Amartya Sen, cinco tipos de liberdades individuais são classificadas 

como instrumentais para a promoção do desenvolvimento individual e geral, quais sejam: 

“(1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias 

de transparência e (5) segurança protetora”6. 

Essas liberdades indicadas não devem ser observadas isoladamente, mas sim, em 

conjunto, vez que atuam em conjunto, fortalecendo umas às outras. A formalização das 

liberdades políticas, sobretudo, em sociedades conduzidas pelo regime democrático de 

direito, promove a participação ativa de seus cidadãos e aumentam a segurança protetora, o 

que permite a fiscalização dos agentes públicos pelos componentes da sociedade, garantindo, 

assim, a transparência dos atos e da gestão pública. 

Isto é, dentro das liberdades políticas encontram-se os direitos civis e políticos, dentre 

eles, a liberdade de expressão evidenciada no cenário digital, tema central do presente artigo 

à luz da teoria do desenvolvimento. 

O meio virtual surge como instrumento propulsor, permitindo a difusão da liberdade 

de expressão, nas mais variadas plataformas digitais, com a manifestação das opiniões para a 

 
4 Idem., p. 16. 
5 Aqui, fala-se nas liberdades substantivas, isto é, aquelas relacionadas à pobreza econômica e que impede o 
acesso à nutrição, saúde e educação satisfatória. No entanto, relativamente às liberdades políticas, Amartya Sen 
assevera que “a violação da liberdade resulta diretamente de uma negação de liberdades políticas e civis por 
regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade de participar da vida social, política e econômica da 
comunidade (SEN, 2010, p. 17). 
6 Idem., p. 25. 
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escolha das políticas públicas que aquilatam a qualidade de vida individual e coletiva, por 

intermédio da ampla comunicação viabilizados pelas redes tecnológicas. 

O motivo pelo qual a liberdade, em especial, a substantiva, merece destaque na teoria 

do desenvolvimento se dá pelo fato de permitir a avaliação do aumento do campo das 

liberdades individuais e de verificar a eficácia do agente7 de agir livremente, para o 

desenvolvimento humano e coletivo. 

Importante ressaltar que, neste contexto, a expansão da liberdade atua tanto como 

finalidade, como meio principal para o desenvolvimento. E não somente a expansão das 

liberdades substantivas atrelada à liberdade de escolha, fazer e não fazer, mas também da 

capacidade de as pessoas optarem para o que é ou não relevante para o próprio tipo de vida, 

dentre elas, a liberdade participativa, que podem fomentadas, inclusive, por políticas públicas. 

De acordo com Amartya Sen, respectivamente, o fim primordial da expansão da 

liberdade pode ser chamado como “papel constitutivo” e o principal meio, como “papel 

instrumental”, sendo que o primeiro atua no campo das liberdades substantivas, que são 

aquelas que “incluem capacidades elementares como por exemplo ter condições de evitar 

privações de fome”8, dentre outras e, a segunda, concernente ao “modo como diferentes 

tipos de direitos, oportunidades e intitulamentos contribuem para a expansão da liberdade 

humana em geral e, assim, para a promoção do desenvolvimento”9. 

Pode-se extrair que ao passo que a liberdade substantiva atua na seara do seu papel 

constitutivo, promovendo melhora na qualidade de vida, “o conceito de capacidade está, 

portanto, ligado intimamente com o aspecto de oportunidade da liberdade”10, no sentido de 

determinação da escolha e da decisão da escolha. 

Para tanto, defende-se a existência de “processos que permitem a liberdade de ações e 

decisões”11, assim como de “oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as suas 

circunstâncias pessoais e sociais”12. O cerceamento da liberdade, portanto, pode decorrer 

tanto de um vício de processos, como, por exemplo, transgressão de direitos civis e políticos, 

 
7 Aqui, o termo empregado por Amartya Sen, qual seja, “condição de agente” é aplicado de forma abrangente, 
a dizer: “alguém que age e ocasiona mudanças e cujas realizações podem ser julgadas de acordo com seus 
próprios valores e objetivos, independentemente de as avaliarmos ou não também segundo algum critério 
externo” (Idem., p. 34). 
8 Idem., p. 55. 
9 Idem., p. 57. 
10 SEN, Amartya. A ideia de justiça. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 266. 
11 SEN, 2010, p. 32. 
12 Idem. p. 32. 
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como de oportunidades, a exemplo, a ausência de capacidade de escolha de seus 

representantes políticos ou violação ao direito de votar e ser votado, dentre outros direitos 

políticos ou direitos civis básicos. 

Sem olvidar da importância das demais formas de liberdade indicadas, notadamente, 

em razão da inter-relação entre todas, para o alcance do desenvolvimento humano – 

individual ou coletivo – e, consequentemente, o desenvolvimento econômico, para a 

consecução do presente artigo, limitar-se-á ao estudo das liberdades políticas e, em sequência, 

da liberdade de expressão na internet. 

 

3. A Liberdade Política no Ambiente Digital como Desenvolvimento 

Após a compreensão do conceito de liberdade na teoria do desenvolvimento, 

sobretudo, para alcançar o fim primordial e a expansão conjunta das liberdades para o 

desenvolvimento econômico e social, o presente estudo restringe a abordagem no tocante à 

liberdade política, a qual engloba os direitos civis, dentre eles, o processo de participação 

democrática, com a garantia de fruição dos direitos políticos por todos os indivíduos de uma 

sociedade. 

Tratando-se a liberdade política uma liberdade instrumental, porquanto vinculada às 

liberdades substantivas, com a possibilidade de participação dos indivíduos em decisões 

políticas e debates públicos, tem-se que a liberdade política também circunda o campo das 

oportunidades, pois viabiliza aos cidadãos a escolha de seus governantes.  

Segundo o autor, tal processo de determinação é realizado “com base em que 

princípios, além de incluir a possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter 

liberdade de expressão política e uma imprensa sem censura, de ter a liberdade de escolher 

entre diferentes partidos políticos”13. 

E, de modo a demonstrar a urgência da expansão das liberdades, em especial, as 

políticas, para o progresso das necessidades econômicas, Amartya Sen propõe as seguintes 

considerações acerca da primazia dos direitos políticos e civis, quais sejam: 

 

1) sua importância direta para a vida humana associada a capacidades básicas 
(como a capacidade de participação política e social);  

2) seu papel instrumental de aumentar o grau em que as pessoas são ouvidas 
quando expressam e defendem suas reivindicações de atenção política (como as 
reivindicações de necessidades econômicas); 

 
13 Idem., p. 58. 
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3) seu papel construtivo na conceituação de “necessidades” (como a compreensão 
das “necessidades econômicas” em um contexto social)14. 

 
Por óbvio, revela-se interesse coletivo a valorização da liberdade, em especial, a de se 

expressar e agir livremente, em atenção aos limites legais impostos nas legislações de cada 

nacionalidade, com a participação em pautas políticas e sociais e, neste particular, chama 

atenção a necessidade de reclamar por atenção para que tais ações sejam atendidas ou, ao 

menos, consideradas no processo democrático.  

Isto é, a liberdade de expressão, por si só, afigura-se “uma ferramenta de inclusão 

social e econômica na sociedade democrática”15 e, com as facilidades conferidas pela internet, 

essa inclusão se expande para todas as camadas da sociedade, com o intuito da legitimação e 

reconhecimento de direitos, além da garantia do acesso à informação com transparência, 

acessível a todos os indivíduos16.  

Ou seja, cabe aos governantes praticar a escuta ativa daquilo que é objeto de 

reivindicação pelos cidadãos, ganhando aliados no período eleitoral, perfectibilizando o papel 

instrumental da liberdade. 

Em relação ao aspecto construtivo, para que haja uma escorreita compreensão acerca 

das necessidades econômicas, deve existir, além de diálogo aberto, a priorização de valores 

representados pelos “direitos políticos e civis, especialmente os relacionados à garantia de 

discussão, debate, crítica e dissensão abertos”17, os quais são “centrais para os processos de 

geração de escolhas bem fundamentadas e refletidas”18.  

E, neste contexto, insere-se a liberdade de expressão, inclusive, no meio cibernético, 

porquanto se amolda ao modelo de respostas às manifestações sociais vislumbrados na 

atualidade e, também, com reflexos observados no tocante às necessidades econômicas. 

 
4. A Liberdade de Expressão na Internet 

 
14 Idem., p. 195. 
15 SOUTO, Ana Flávia Lins. A INFLUÊNCIA DA INTERNET NO DESENVOLVIMENTO DA 
LIBERDADE POLÍTICA COM BASE NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. Revista da Faculdade 
Mineira de Direito, v. 21, n. 42, p. 01-19, 2019. 
16 A partir do pensamento de Amartya Sen, importante destacar o papel da mídia e suas contribuições para o 
desenvolvimento da argumentação pública e a participação democrática, justificada em “uma mídia livre e 
saudável é importante por várias razões, e é útil separar as distintas contribuições que ela pode fazer. A primeira 
– e talvez mais elementar – é a contribuição direta da liberdade de expressão em geral e da liberdade de imprensa 
em particular para a qualidade de nossas vidas. (...) A falta de liberdade para os meios de comunicação e a 
supressão de nossa capacidade de comunicação com os outros têm o efeito de reduzir diretamente a qualidade 
da vida humana. (...)” (SEN, 2011, p. 369-370). Tal raciocínio, sobretudo em tempos atuais, com a velocidade 
na troca de informações, apresenta-se em maior evidência com o advento da internet e novas tecnologias para 
a promoção das liberdades, especialmente, a de expressão.  
17 SEN, 2010, p. 202. 
18 Idem., p. 202. 
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Com o advento da internet e o aumento das interações no ambiente cibernético, a 

relação de dependência entre o humano e as facilidades digitais se fortaleceram, criando no 

espaço virtual um novo cenário para a promoção da liberdade, em especial, a liberdade de 

expressão. 

A possibilidade de se expressar livremente no ciberespaço, mediante o uso de novas 

tecnologias, proporcionou, então, a criação de novas formas de interação social e 

interpessoal, estimulando a participação da população em assuntos de interesse coletivo e no 

debate público, com o surgimento de novos movimentos sociais, oportunizando, assim, a 

possibilidade de um ambiente democrático. 

A despeito dos mencionados movimentos advindos do meio virtual, o autor Pierre 

Lévy o denomina de cibercultura, isto é, um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), 

de práticas, de atitudes, de modo de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 

com o crescimento do ciberespaço”19. 

Não se discute que a liberdade de expressão se apresenta como fundamento da 

democracia, notadamente, porque somente se admite a livre manifestação do pensamento e 

opiniões em regimes democráticos, no qual há mútuo respeito, ou ao menos tolerância, às 

diversas formas de manifestações e convicções, sobretudo, quando envolve representantes 

políticos e fiscalização da condução da gestão pública. A exemplo disso, o ordenamento 

jurídico brasileiro veda o direito ao anonimato, conforme previsto no artigo 5º, inciso IV, da 

Constituição da República Federativa do Brasil20. 

Permite-se que os cidadãos utilizem da capacidade primordial da liberdade de 

expressão e posicionamento na defesa da opinião pessoal, sobretudo, no exercício do direito 

da democracia e soberania popular, assim como sejam atores no controle dos atos 

perpetrados pelos agentes públicos, com a exigência da transparência, a fim de coibir 

condutas corruptivas. Em contrapartida, não se exclui a possibilidade de que a liberdade de 

expressão seja cerceada, ainda que parcialmente, na tentativa de assegurar as liberdades e 

garantias individuais e coletivas. 

Não se pode olvidar que, no ciberespaço, indivíduos sem relevância pública ou 

política na sociedade passaram a ganhar notoriedade nos meios de comunicação online, 

 
19 LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo. Ed. 34, 1999, p. 17. 
20 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 06 abril 2021. 
A título de informação, cabe pontuar que o referido dispositivo constitucional difere do instituto do 
pseudônimo, preconizado no artigo 19 do Código Civil (Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002), porquanto 
este admite sua utilização para fins lícitos, enquanto o anonimado tem como principal objetivo a prática de atos 
ilícitos. 
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revelando-se a presença, cada vez com mais repercussão, da liberdade de expressão, como 

tem sido amplamente observado na internet e redes sociais.  

A internet alterou a relação e percepção de tempo e espaço, viabilizando a ampla 

comunicação, por intermédio das redes tecnológicas, de forma instantânea, aproximando, 

virtualmente, pessoas e espaços físicos. A ausência de barreiras físicas e geográficas 

verificadas a partir da expansão da internet tornou possível a difusão e troca de informações 

e, consequentemente, a participação social e democrática.  

Com efeito, a veiculação de informações nas mídias sociais afeta todas as camadas da 

população, o que gera influências na formação da opinião individual refletida à coletividade, 

causando reflexos no que concerne às questões políticas e democráticas. Neste sentido, 

Amartya Sen pondera que “discussões e debates públicos, permitidos pelas liberdades 

políticas e os direitos civis, também podem desempenhar um papel fundamental na formação 

de valores”21.  

A internet tornou possível que a organização prévia de manifestações e debates 

públicos, com a combinação de atos e protestos no meio digital e posterior tomada das ruas 

pelos cidadãos, visando assegurar o exercício da liberdade de expressão de opiniões e ideais, 

assim como reivindicar direitos e a implantação de políticas públicas em prol da coletividade.  

Isto porque a liberdade de expressão se mostra ferramenta imprescindível para a 

implementação de políticas públicas, vez que “a perspectiva objetiva da liberdade de 

expressão é aquela voltada para a sociedade. Nesse sentido, deve atuar como instrumento 

para a pluralidade de expressão e debate de ideias e, consequentemente, como suporte da 

democracia deliberativa”22. 

A ampliação do debate público e manifestação de opiniões no meio virtual, 

asseguradas pela liberdade de expressão, apresenta a internet como ferramenta de globalização 

da política, porquanto se relaciona com as liberdades instrumentais já nominadas para 

garantir a participação social e democrática na tomada de decisões públicas e assegurar atos 

de transparência, com a fiscalização por parte da sociedade sobre as ações e omissões de 

representantes políticos e condução da gestão pública. 

Neste sentido, o autor assevera que “assim como a liberdade de expressão é 

importante para a democracia, também o são as instalações bem organizadas e de confiança 

 
21 SEN, 2010, p. 208.   
22 TASSINARI, Clarissa; JACOB DE MENEZES NETO, Elias. Liberdade de expressão e Hate Speeches: as 
influências da jurisprudência dos valores e as consequências da ponderação de princípios no julgamento do 
caso Ellwanger. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 9, n. 2, p. 7-37, jan. 2014. ISSN 2238-0604. 
Disponível em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/461/435. Acesso em: 06 
abr. 2021. 
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para a verificação de factos”23, de modo a aferir importância à relação entre o processo de 

formação de opinião, meios de comunicação e o resultado final da participação democrática. 

De acordo com o estudo da teoria do desenvolvimento é possível afirmar que a 

liberdade política e, em decorrência desta, a liberdade de expressão, possibilita o fomento de 

discussões e debates em torno de questões públicas e políticas, garantindo, assim, o exercício 

da democracia e participação democrática, o que é possibilitado e fomentado no território 

cibernético, onde comumente se observa a organização de eventos democráticos em prol da 

sociedade. 

Como consequência, a liberdade de expressão na internet se torna instrumento para o 

alcance do desenvolvimento24, pois, emanando-se opiniões e manifestações, torna-se 

possibilitada a inclusão social e a participação democrática ativa da população, com a união 

dos cidadãos em benefício da coletividade, passando de expectador da vida pública e política, 

para participante ativo do processo de tomada de decisões. 

 
 
5. Considerações Finais 

A partir do estudo realizado, foi possível compreender a teoria do desenvolvimento 

cunhada por Amartya Sen, sob a ótica da liberdade política e, em decorrência desta, a 

liberdade de expressão, tendo em conta a prevalência da vida conectada das pessoas por meio 

da internet, com a criação de novas formas de interação social e interpessoal, incluindo, atos 

de participação democrática. 

Com a ausência de barreiras no meio virtual, a internet se afigura espaço onde a 

liberdade de expressão pode se dar de forma deliberada, atuando na formação da opinião 

pública e interferindo na ordem política e esfera democrática. 

É possível afirmar que a liberdade de expressão no ambiente cibernético se apresenta 

como desdobramento da liberdade instrumental política, permitindo a elaboração de 

raciocínio voltado para o fato de que a expansão dessas liberdades na internet potencializa as 

discussões, de forma instantânea, apresentando novo espaço para a participação ativa dos 

cidadãos, no que diz respeito à implementação de políticas governamentais e gestão pública. 

 
23 SEN, Amartya. Escolha coletiva e bem-estar social. Coimbra: Almedina, 2018. p. 37. 
24 A propósito, de acordo com Amartya Sen: “Não só a força da discussão pública é um dos correlatos da 
democracia, com um grande alcance, como também seu cultivo pode fazer com que a própria democracia 
funcione melhor. (...). Assim como é importante salientar a necessidade da democracia, também é crucial 
salvaguardar as condições e circunstâncias que garantem a amplitude e o alcance do processo democrático.” 
(SEN, 2010, p. 208-209). 
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A liberdade de expressão, essencial nos regimes democráticos, em que pese seja um 

direito individual, o seu exercício no ecossistema virtual se encontra diretamente vinculado 

ao interesse coletivo, como forma de se concretizar uma democracia participativa.  

Portanto, à luz da teoria do desenvolvimento, observa-se que a liberdade de 

expressão na internet, como forma de liberdade política, relaciona-se, multidisciplinarmente, 

com as demais liberdades instrumentais, em prol da coletividade, revelando-se indispensável 

para a democracia. 
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Resumo: No mundo contemporâneo da administração pública, economia, sociedade e 
cultura se entrelaçam constituindo vastas redes de poder. A análise da integração econômica 
e da cooperação no mundo enfrenta enormes desafios devido ao processo de globalização 
que põe fim às fronteiras, às diferenças étnicas entre os povos, aos múltiplos costumes e 
interculturalidade religiosa entre os atores envolvidos. Os espaços socioeconômicos vão além 
dos limites das fronteiras territoriais com a globalização, e os estados são cada vez mais 
influenciados por eventos e decisões que ocorrem fora do âmbito territorial e vice-versa. Em 
meio a esse emaranhado de relações entre os diversos Estados e organismos internacionais 
que mantêm uma série de compromissos vinculantes entre si e onde as perspectivas de poder, 
orientações, identidades e redes são diversas, destaca-se o papel fundamental da governança 
internacional. O estabelecimento de um nível adequado de Governança parece 
imprescindível no processo de expansão das fronteiras econômicas dos Estados, de forma 
que assimetrias e desigualdades sejam evitadas nos níveis regional, local e global. Não 
obstante, os conflitos internos podem aumentar frequentemente visando populações civis. 
Assim, uma melhor compreensão de tal comportamento pode abrir caminho para reduzi-lo. 
Esta pesquisa segue o método analítico (Woody, Slesinger, Stephenson, 1930) e está 
estruturada em fatos reais. Ênfase é colocada na política externa brasileira contemporânea, 
seu contexto político, aspirações cidadãs e os padrões de seu engajamento em diversos blocos 
econômicos, alianças políticas, proteção ambiental da Amazônia, bem como questões 
relacionadas ao emprego, violência, defesa e segurança. 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Direito e Economia; Conflitos de Direitos 
Fundamentais; Protestos da Sociedade Civil. 
 
Abstract: In the contemporary world of public administration, economy, society and culture 
are intertwined constituting vast networks of power. The analysis of economic integration 
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and cooperation in the world faces enormous challenges due to the process of globalization 
that puts an end to borders, ethnic differences among the peoples, mixed-up customs and 
religious between the actors involved. Socioeconomic spaces go beyond the limits of 
territorial borders to globalization and the states become increasingly influenced by events 
and decisions that occur outside the territorial scope and vice versa. Amid this tangle of 
relations between the various states and international organizations that maintains a series of 
binding commitments among each other and where the perspectives of power, orientations, 
identities and networks are diverse, the fundamental role of international governance stands 
out. Establishing an adequate level of Governance seems indispensable when it comes to the 
process of expanding the economic frontiers of states, so that asymmetries and inequalities 
be avoided at regional, local and global levels. Notwithstanding, internal conflicts may rise 
frequently targeting civilian populations. Thus, an improved understanding of such behavior 
could pave the way to reducing it. This research follows the analytical method (Woody, 
Slesinger, Stephenson, 1930) and is structured in real facts. Emphasis is put on the 
contemporary Brazilian foreign policy, its political context, citizen’s aspirations and the 
patterns of its engagement in several economic blocs, political alliances, the environmental 
protection of the Amazon, as well as questions concerned to employment, violence, defense 
and security.  
Keywords: Public Policies; Law and Economics; Fundamental Rights Clashes. Civil Society 
Protests. 
  

1. Transição Democrática Brasileira 1980-1990 

A ênfase atual na economia mostra-se como verdeiramente inevitável, já que durante 

as gerações passadas o pensamento econômico dominado pelos neoclássicos e pelos 

economistas do mercado livre estavam associados a nomes como Milton Friedman, Gary 

Becker, e George Stigler. A ascendência da perspectiva neoclássica constitui-se num vasto 

desenvolvimento desde os primórdios das primeiras décadas deste século, quando marxistas 

e keynesianos moviam-se de uma concepção para outra concepção.  

Nesse sentido ressaltamos a transição democrática brasileira que transcorreu de 1964 

a 1985 sob um longo período de ditadura militar, com um grande entrave na aplicação dos 

direitos humanos, onde neste momento histórico pouco se pensava na proteção individual 

da população, até a volta da democracia em 1985, com eleições presidenciais livres, a posse 

de Tancredo Neves, e seu sucessor José Sarney (1985-1990). José Sarney foi substituído por 

Fernando Collor de Mello (1990-1992), que se tornou o primeiro presidente da América 

Latina acusado de corrupção em 1992. Perpassamos por Luís Inácio Lula da Silva (2003-

2011), Dilma Rousseff (2011-2016), Michel Temer (2016-2019), Jair Bolsonaro (2018-2022).  

 

2. Promoção de Novos Padrões Sociais 

Com o intuito de gerar um pensamento protetivo para a humanidade focado em um 

eixo jurídico unificado, surgiu a figura do transconstitucionalismo, prevendo ser possível que 

se buscasse a união entre os centros comuns dos ordenamentos jurídicos existentes nos 
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países no que se refere às medidas protetivas dos direitos humanos, pois segundo esta teoria, 

haveria como integrar os distintos sistemas constitucionais ora vigentes, com a volta do 

processo democrático na América Latina. 

Pode-se definir o transconstitucionalismo como sendo uma modalidade de cuidados 

constitucionais que unificam problemas em torno do mesmo núcleo satisfativo, ou seja, seria 

o instituto um meio de integrar ordenamentos jurídicos constitucionais distintos, unificados 

pelos Direitos Humanos, objetivando a solução de problemas comuns que transcendessem 

as fronteiras de cada nação.  

 O intento do constitucionalismo seria, então, um aporte transfronteiriço que 

unificasse sistemas constitucionais, partindo-se da premissa de que se houvesse a integração 

entre os ordenamentos jurídicos, fatalmente haveria a fortificação dos Direitos Humanos em 

escala global, e não somente regional como é o caso dos Direitos Fundamentais. Insta 

asseverar que os direitos fundamentais, por estarem, em sua maioria, positivados no texto 

constitucional, em seu âmbito formal ou material, já integram sistemas jurídicos distintos, no 

entanto, ao serem aplicados de forma isolada, apenas em um ordenamento jurídico específico 

de um país, acabariam por perder eficácia e, em se tratando de âmbito regional, ou até mesmo 

global, perder significância. 

Por outro lado, algumas dificuldades surgem ao se falar em um núcleo internacional 

centralizado na consecução de resultados diretos afetos aos direitos humanos, tendo em vista 

que os Estados tendem a fechar suas soberanias e fortificar sua ordem interna em detrimento 

de ordens internacionais, até porque o principal contraponto dos referidos direitos seriam, 

diretamente, o poder estatal. A dicotomia existente entre a ordem interna e a anarquia 

internacional acabaria por dificultar uma apreciação conjunta de núcleos distintos mesmo 

que destacados no mesmo centro, entendendo-se que a anarquia internacional parte da 

premissa de que inexiste uma autoridade centralizadora que seria capaz de delimitar conceitos 

e estabelecer um foco regimentalizado de condutas (AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 1). 

Denota-se que as Constituições não devem se limitar apenas em reger o poder político e 

público, mas toda a coletividade (PEREIRA, 2012, p. 15).  

A realidade do Brasil espelha um país com uma expressiva parcela de sua população 

vivendo com uma renda que não é suficiente para cobrir suas necessidades básicas. O 

principal determinante da continuidade da pobreza no Brasil é que os governos sob a forte 

pressão internacional, teriam optado radicalmente por um lado da balança – o do ajustamento 

econômico e fiscal. Ao fazê-lo, teriam dado significativos passos em direção ao 

desmantelamento do antigo Estado de Bem-Estar Social. No caso latino-americano, do antigo 
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e ainda embrionário Estado de Bem-Estar Social gestado em alguns poucos países da região.  

Draibe mostra que o “desmantelamento” do Estado, tal como esperado por alguns, não está se 

dando, nos seus programas sociais, está ocorrendo “um movimento de inflexão gradual do padrão 

pretérito de proteção social, verificado sobretudo no plano das instituições das políticas e programas, 

através da introdução ou reforço de pelo menos três características: a descentralização, os novos 

parâmetros para a alocação de recursos e a redefinição das relações público-privado no 

financiamento e na provisão de bens e serviços sociais (DRAIBE, 2002, p. 2-3). 

Diante desta política de ajustamento econômico, e da crise da pandemia de coronavírus, 

tornou-se necessária cada vez mais o contraponto de uma política de combate à pobreza onde 

uma de suas faces é o auxílio emergencial para os excluídos. Numa análise teórica, retornamos 

ao conceito de democracia, que está associado ao de cidadania. A existência de um sistema 

político baseado no pressuposto de uma igualdade básica dos cidadãos é a essência mínima 

da democracia (FLEURY, 1997). No entanto, o conceito de democracia não tem o mesmo 

significado para todos. De acordo com Bobbio (1994), existem pelo menos dois significados 

prevalecentes onde, em ambos os casos, a igualdade será vista de forma distinta.  

Na primeira assertiva, a ênfase é colocada no estabelecimento do conjunto de regras 

para o exercício do poder político – a chamada “poliarquia” – onde a igualdade é identificada 

como a igualdade formal perante à lei e se refere sobretudo à pluralidade e não a uma 

sociedade sem desigualdades. O outro significado enfatiza o ideal democrático que deveria 

inspirar o governo: o ideal da igualdade.  

A partir do momento em que a comunidade nacional vai se estabelecendo como 

Estado-Nação, a pertinência à comunidade se materializa em direitos e deveres, que vinculam 

o cidadão ao Estado. A cidadania é, portanto, uma mediação entre o Estado e os cidadãos. 

A cidadania deve ser entendida como um direito pleno dos indivíduos a uma comunidade 

política, através de um status que lhes garanta direitos e deveres, liberdades e restrições, 

poderes e responsabilidades. A cidadania pressupõe a existência de uma comunidade política 

nacional, na qual os indivíduos são incluídos, compartilhando um sistema de definições, de 

crenças, com relação aos poderes públicos, à própria sociedade e ao conjunto de direitos e 

deveres que são atribuídos aos cidadãos. Fazer parte de uma comunidade política, consiste 

em acreditar, em estar imbuído de sentimento patriótico, é vincular-se ativamente às causas 

públicas. A cidadania é a dimensão pública dos indivíduos, que separa o Estado da sociedade, 

e vê os indivíduos isolados e competitivos na dimensão particular, mas integrados e 

cooperativos na comunidade política. Neste sentido, a cidadania pressupõe um modelo de 

integração e de sociabilidade (MARSHALL, 1965; FLEURY, 1999), construído 
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permanentemente, aplicando os direitos constitucionais dos cidadãos, ressaltando os grupos 

específicos, como no caso dos informais, ambulantes, mulheres, garantindo-lhes uma 

discriminação inversa e positiva, como condição de inclusão das minorias, colocando-os no 

centro da reestruturação global e demonstrando sua centralidade para a riqueza e o bem-

estar, tanto a nível micro quanto macro. 

Nesse contexto, enfatizamos a crise política contemporânea, os confrontos de 

direitos fundamentais, como o direito à vida numa situação de Covid-19, e as demandas da 

sociedade civil balizadas em acesso à saúde, emprego e renda, bem-estar social, e habitação. 

Com o risco de contágio, no momento atual, a sociedade não se conforma com o fechamento 

total do comércio, e promove manifestações populares, com caravanas e panelaços, com o 

objetivo primordial de sobrevivência. Perscruta-se a noção de liberdade econômica, 

principalmente sob a ótica do livre mercado e do liberalismo clássico.   

 

3. A Primavera Brasileira 

A liberdade econômica, sob o prisma liberal clássico, está imbuída da liberdade de 

produzir, comercializar e consumir quaisquer bens e serviços sem o uso da força, fraude ou 

roubo (BHALLA, 1997, p. 157). Trata-se, em suma, dos direitos de propriedade, da liberdade 

de contrato, da abertura externa e interna dos mercados e pela liberdade de iniciativa 

econômica (HARPER, 2003), especialmente o empreendedorismo.   

Nesse sentido, infere-se acerca da estrutura de classes a nível mundial, que está 

composta de capitalistas e trabalhadores assalariados sem propriedade. Este sistema de 

classes também inclui os produtores de pequenos produtos, que controlam os seus próprios 

meios de produção, mas que não necessitam contratar o trabalho de outras pessoas, numa 

estrutura moderna que apresenta uma crescente classe média especializada e/ou com 

trabalhadores profissionalmente certificados. Para Adam Smith (2017), a vida econômica está 

profundamente inserida na vida social, e não pode ser compreendida longe dos costumes, da 

moral, dos hábitos da sociedade onde ela ocorre. Em resumo, não pode divorciar-se da 

cultura.  

Consequentemente, temos sido muito mal servidos por um desenvolvimento 

econômico contemporâneo, que não tem contemplado estes fatores culturais. A teoria 

econômica neoclássica encontra-se ancorada num modelo simples da natureza humana: que 

os seres humanos são indivíduos racionais que maximizam a utilidade. Isto é, seres humanos 

que procuram adquirir a maior quantidade de coisas que eles pensam que lhes são úteis, 

fazem isso de uma maneira racional, e realizam estes cálculos como indivíduos procurando 
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maximizar o benefício para si mesmos, antes de procurarem o benefício de um grupo maior 

do qual eles fazem parte (FUKUYAMA, 1995, p. 18). Jeremy Bentham diz que: “that utility is 

the pursuit of pleasure or the avoidance of pain”2. Esta definição num sentido direto quer dizer que 

num sentido comum, a motivação econômica das pessoas está relacionada em consumir o 

máximo de produtos possíveis e usufruir das coisas boas da vida. 

Infere-se que, mesmo sendo um país democrático, o Brasil enfrenta um enorme 

índice de desigualdade, com uma parcela significativa de sua população vivendo com menos 

de 1 dólar por dia, renda que não dá para cobrir principalmente suas necessidades. A contínua 

erosão do emprego e da renda mensal transformada em ação de cidadãos, e movimentos de 

protesto ganharam importância e se tornaram uma questão fundamental para os governos, 

com uma infinidade de significados atribuídos a ele (ARNDT, 1987), como o caso recente 

da crise sanitária no Brasil, com ausência de vacinas, leitos, medicamentos e oxigênio.  

Além disso, a questão sobre o que a sociedade civil pode trazer à mesa ao tentar 

atacar os desafios globais da pandemia de Covid-19, com demandas por democratização 

política, recuperação econômica, democratização social e reformulação educacional, tornou-

se um ponto de atenção particular. 

Sabemos que na atualidade temos uma sociedade civil que não se encontra mais em 

oposição ao Estado, mas que se empenha na criação de novas associações civis, partidos 

políticos, micro negócios, para trabalharem nos setores “formais ou “informais”, motivada a 

criar ou estabelecer normas de liderança e autoridade, em prol de relações sociais igualitárias. 

Devido ao acesso à tecnologia, a sociedade civil passou a ser fiscalizadora das ações do 

Estado. Mudanças efetivas na ordem jurídica (ANNONI, 2002) foi uma solicitação da 

sociedade, bem como nas normas do Congresso, incluindo o uso efetivo do Orçamento 

Federal, visando mudanças em relação a um orçamento realmente participativo, 

transparência em todas as contas, e benefícios para cada segmento da população. A análise 

em questão mostra que o século XXI teve um impacto mundial positivo, mas, por outro 

lado, centenas de etnias foram afetadas pela exclusão, pobreza extrema, desemprego, como 

povos indígenas, quilombolas, afrodescendentes. 

 A história da América Latina se nos apresenta como uma região de diversidades 

étnicas e culturais, que suscita questionamentos acerca das profundas desigualdades 

socioeconômicas e uma contínua instabilidade, intercalada por regimes democráticos e 

autoritários. Os proponentes da “teoria da dependência”, enfatizam ademais, que uma 

 
2 “Essa utilidade é a busca do prazer ou a prevenção da dor”. 



Crise Política, Confrontos de Direitos Fundamentais e Demandas da Sociedade Civil 
 

 502 

economia dependente conduzirá o país a um cenário político autoritário, uma vez que as 

desigualdades regionais se intensificarão, a disparidade na distribuição de renda se acentuará, 

os trabalhadores no campo e nas cidades continuarão a receber baixos salários, criando um 

clima de alto risco, de movimentos populares, de paralizações, sem visibilidade internacional, 

como a que ocorre em razão da pandemia de Covid-19. 

  A emergência sanitária que teve início em março de 2020, foi o pano de fundo para 

espelhar as vulnerabilidades estatais, com a ausência de um sistema de saúde compatível com 

as necessidades de uma população de 200 milhões de habitantes, denotando um ambiente 

nacional de alto risco, o que reverbera em 14 milhões de infectados, e 450 mil mortes, com 

fechamento da economia,  movimentos populares, paralizações, espelhando a derrocada do 

estado, que perde sua visibilidade internacional, torna-se deficitário e excludente, impactando 

os direitos fundamentais dos cidadãos.    

Na verdade é uma repetição da crise política e confrontos de direitos fundamentais 

que eclodiram no Brasil em 2018, conhecida como a primavera brasileira. Os protestos 

centraram-se em teorias políticas e evoluíram significativamente abrangendo a prestação 

estatutária de serviços sociais e questionando a confiança nas instituições. A confiança não é 

mais vista como um mecanismo regulador, mas sim como um bem público; essas teorias não 

dispensam a confiança interpessoal, mas investigam seu papel mutante, especialmente no que 

diz respeito à política, ao futuro da sociedade e à participação ativa dos cidadãos. 

A eclosão dos protestos se deu durante o governo da presidente Dilma Rousseff em 

2016, o impacto da erosão partidária com a mudança de governo com Michel Temer, 

membro do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), vice-presidente que 

assumiu o governo; e as evidências de corrupção no governo anterior liderado pelo 

presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2011). Os cidadãos sentiram-se 

chocados com o desvio do dinheiro público, durante os doze anos de partido de esquerda 

no poder e a deterioração das jurisdições civis, bem como problemas com educação, 

emprego, habitação e sistemas de saúde. Estes fatos documentam e explicam os inúmeros 

protestos da sociedade civil organizada no Brasil desde a inauguração dos Estádios de 

Futebol em 2013.  

 
4. A Política Externa durante o Governo de Dilma Rousseff 2011-2018 

A relação entre Estado e sociedade no processo de mobilização passa pela 

implementação dos direitos humanos (Arendt, 1997, Aston & Goodman, 2013, Axt & 

Schwarz, 2006). Donnelly (2013) afirma que os direitos são efetivamente utilizados e prevê 

um exercício assertivo, ativando as obrigações do portador do dever e, através do direito 
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contratual, defende seus direitos como legitimidade política. A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, por exemplo, apresenta-se como uma “conquista padrão para todos os 

povos e todas as nações”, e os governos protegem os direitos humanos e legitimam as 

demandas de segurança dos cidadãos. Joel Feinberg chama os direitos de “manifesto sense” 

(1980, p. 153). Os direitos humanos implicam um manifesto para a mudança política, 

incluindo liberdade, democracia, lei (justiça) (Dworkin, 2011), o que implica educação, 

emprego, habitação e saúde. 

O sonho dos excluídos é dispor de um líder governamental que os represente em 

todas as instâncias nacionais einternacionais, especialmente o Brasil, um país democrático, 

de dimensões continentais, líder na América do Sul. Lula nomeou Dilma Rousseff como sua 

sucessora na presidência da república, mas apesar de economista, faltou-lhe a capacidade 

política para lidar com o Congresso e interagir com uma miríade de partidos políticos no 

país, redundando em seu processo de impeachment em 2016. O vice-presidente, Michel 

Temer, advogado e político (MDB), assumiu o governo, fundamentado no princípio 

constitucional, sem a anuência da maioria dos cidadãos brasileiros. As reflexões trazem para 

o primeiro plano o sistema político, o processo de tomada de decisão nas teorias públicas e 

a questão da corrupção, uma praga comum na América Latina e com uma exacerbação 

excepcional no Brasil (ALMEIDA, 2018). 

Devido a esse cenário sombrio, alguns analistas políticos (LEVISTKY; ZIBLATT, 

2018) diagnosticaram uma crise de democracia representativa, a derrocada de instituições 

democráticas, a mentira institucionalizada na sociedade, e defenderam um papel mais forte 

da sociedade civil. Entendendo tais percepções, jovens brasileiros deixaram suas casas e 

ocuparam as ruas em protestos. 

O movimento ganhou a mídia, atraindo a atenção internacional de ativistas 

acadêmicos e políticos em uma sociedade multicultural. A ação cidadã, as iniciativas cidadãs 

e os movimentos de protesto revelaram sua importância e se tornaram uma questão central 

para os governos, com uma pletora de diferentes significados (ARNDT, 1987), como os 

recentes casos do Brasil: acusações, prisões, impeachment, falências, desemprego em massa.   

 

5.       Confrontos e Crise Política: Conclusões Finais 

 Desafios globais no século XXI incluem o combate à pandemia de Covid-19, 

demandas pela recuperação econômica, democratização social e reformulação educacional 

no âmbito do governo de  Jair Bolsonaro (2018-2022). Faz-se mister a liberalização da 

economia, com uma atenção especial às vulnerabilidades, às instabilidades políticas, e o 
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acirramento de conflitos no seio dos Estados. Há evidências de que apenas o aumento da 

inteligência e o aprimoramento dos meios de comunicação não garantem o desenvolvimento 

humano, a diluição de conflitos e nem ações de política externa positivas. Parte-se para um 

intenso esforço de cooperação internacional, na busca de soluções imediatas, efetivas, que 

devem ser oferecidas pelas instituições de governança global, inseridas em negociações 

multilaterais.  

 A ênfase analítica dos acontecimentos é balizada pela fragilidade da atual política 

externa brasileira, aspirações contemporâneas, padrões de fortalecimento multilateral, pontes 

na construção de alianças políticas, proteção ambiental da Amazônia, da flora e fauna do 

Pantanal.  

Releva-se o inchaço urbano, o poderio dos comandos paramilitares, as gangues, 

invasões da propriedade imobiliária do Estado, deterioração da arquitetura urbana, mortes, 

violência, insegurança, que conduzem a protestos e dissidências no Brasil. 

Proteção às comunidades indígenas, quilombolas, movimentos em defesa de novos 

direitos trabalhistas; direito à terra, luta contra a homofobia; movimentos acadêmicos em 

prol da excelência no ensino. São vozes internas e externas em prol de um desenvolvimento 

efetivo para cada cidadão. 
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Dupla contagem de emissões de carbono: resolução pelo uso 
de blockchain 

Double Counting of Carbon Emissions: Solving it by Using Blockchain 

 

FELIPE EMANOEL PACHECO JENSEN1 
 

Sumário: 1. A Questão da Dupla Contagem de Emissões de Carbono; 2. O Funcionamento 
do Blockchain e sua Relação com a Questão da Dupla Contagem; 3. Como se Pretende 
Resolver a Questão da Dupla Contagem de Emissões de Carbono Através do uso de 
Blockchain; Considerações Finais. 
 
Resumo: Questão levantada quanto ao conteúdo do Artigo 6º, do Acordo de Paris de 2015, 
é a possibilidade de dupla contagem de emissões de carbono ao inexistir consenso sobre a 
forma de contabilização das emissões. O que se verifica na prática é que tal ausência de 
consenso permite que Estados contabilizem de forma duplicada a redução de emissões de 
carbono. Enquanto essa problemática causa entraves ao avanço do Mercado de Carbono 
criado para concretizar um desenvolvimento ambiental sustentável, o Blockchain foi criado 
possuindo como seus objetivos o de executar a gestão descentralizada de ativos financeiros 
sem que se permita gastos duplicados. O design inicial dessa tecnologia foi criado em 2008 e 
utilizado como pano de fundo da primeira criptomoeda, possuindo avanços surpreendentes 
desde então ao ser lançada ao mercado e evoluído imensamente a ponto de permitir usos 
inimagináveis como o registro seguro de bens imóveis e documentos por meio digital. O 
objetivo deste artigo, portanto, é dar visibilidade à questão sobre como o uso de um Blockchain 
seria capaz de resolver o verificado problema da dupla contagem de emissões de carbono, o 
que é feito a partir de análise dedutiva de iniciativas existentes e apresentando desenho 
estabelecido por estudos diante da configuração atual da tecnologia. 
Palavras-chave: Mercado de Carbono; Dupla Contagem de Emissões Carbono; 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável; Tecnologia; Blockchain. 
 

Abstract: Question raised about the content of Article 6, of the 2015 Paris Agreement, is 
the possibility of double counting of carbon emissions because there is no consensus on the 
matter of emissions’ accounting. What is perceived in reality is that this lack of consensus 
allows that States take into account the reduction of emissions in a duplicate form. While 
this problem causes delays to the progress of the Carbon Market, which was created to 
materialize a environmental sustainable development, the Blockchain was created having as 
one of its objectives to execute the decentralized management of financial assets without 
permitting double spending. The initial design of this technology was created in 2008 and 
was used as a background for the first cryptocurrency, having surprising developments since 
then after being thrown out to the Market and greatly evolved to the point of permitting 
unimaginable uses like the safe registry of real estate and documents by digital means. Thus, 
the objective of this article is to give visibility to the matter of how the use of a Blockchain 
would be capable of solving the verified problem of double counting of carbon emissions, 

 
1 Advogado Sócio de Furquim & Jensen Advogados Associados; Membro Diretor da Comissão de Inovação e 
Gestão da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção do Estado do Paraná; Mestrando perante a 
Universidade Positivo com enfoque em Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável. E-mail: 
felipejensen@furquimjensen.adv.br 
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what is done based on a deductive analysis of existing enterprises and presenting the design 
established by studies based on the current configuration of the technology.  

Keywords: Carbon Market; Double Counting of Carbon; Environmental Sustainable 
Development; Technology; Blockchain. 

 

1. A Questão da Dupla Contagem de Emissões de Carbono 

Inicialmente constituído a partir do Protocolo de Quioto2, que é instrumento adotado 

em 1997, a contagem de emissões de carbono somente pôde começar a ser efetivamente 

estabelecida a partir do momento em que a comunidade internacional angariou a ratificação 

de Estados suficientes que concordassem com as obrigações de redução de emissões nele 

constantes ao ano de 20053. 

Com isso, foi estabelecido que os Estados que constam de seu Anexo I possuiriam 

obrigações de redução de emissões para um período de compromisso entre 2008 e 2012 

(Artigo 3). Permitiu-se, conjuntamente, a comercialização de projetos buscando diminuição 

de reduções ou do excesso de redução de emissões (Artigos 6, 12 e 17)4, formando o Mercado 

de Carbono. 

Mesmo que não tenha havido aderência da comunidade internacional em tempo hábil 

à Emenda de Doha os Estados buscaram a redução de emissões durante seu período de 

compromisso entre 2013 e 20205. Tal Emenda entrou em vigor em janeiro de 2021, ao que 

se chamou de demonstração de que a comunidade internacional considera relevantes seu 

compromisso para tratar de questões sobre mudanças climáticas6. 

Esses foram os Instrumentos Jurídicos aplicáveis ao Mercado de Carbono para o 

período de 2008 a 2020. Pelo fato de que havia relação entre as unidades comercializáveis 

com método de verificação de cumprimento das obrigações de Estados constantes do Anexo 

I, a ocorrência da contagem dupla de unidades de carbono comercializadas era bastante 

difícil7.  

 
2 ONU. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Cimate Change. 11 dec. 1997. 
Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf Acesso em: 08 abr. 2021. 
3 UNFCCC. What is the Kyoto Protocol? Disponível em: https://unfccc.int/kyoto_protocol Acesso em: 08 
abr. 2021. 
4 ONU, Op. Cit. 
5 IISD. Doha Amendment Enter into Force. Disponível em: https://sdg.iisd.org/news/doha-amendment-
enters-into-force/ Acesso em: 08 abr. 2021. 
6 IISD, ibid. 
7 SCHNEIDER, Lambert; KOLLMUSS, Anja; LAZARUS, Michael. Addressing the Risk of Double 
Counting Emission Reductions Under the UNFCCC. Working Paper 2014-02, Stockholm Environment 
Institute, abr. 2014, p. 21. Disponível em: 
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Com a adoção do Acordo de Paris em 12 de dezembro de 2015 e sua entrada em 

vigor em 04 de novembro de 20168, esse panorama mudou. 

Neste Tratado, houve pela primeira vez o estabelecimento de obrigações globais para 

buscar a limitação do aquecimento global de forma permanente e duradoura – em períodos 

repetidos de 5 (cinco) anos iniciando em 2020 - deixando de lado a necessidade de novos 

instrumentos por meio de períodos de compromisso. 

O Acordo alterou a forma com que a comunidade internacional lidaria com a questão 

da mudança climática. Restou estabelecido um objetivo geral para todos os Estados-Parte – 

manutenção da temperatura global média em nível menor que 2º C àquela existente na era 

pré-industrial (Artigo 2.a) – trazendo a estes a obrigação de determinar como contribuiriam 

para tanto (Artigo 3), chamadas de Contribuições Determinadas Nacionalmente (NDCs9)10. 

Manteve-se o uso do Mercado de Carbono, mas esse se tornou ainda mais complexo 

ao permitir que todos os Estados o utilizem para cumprimento de seus NDCs, assim como 

que a contabilidade seja exercida por sistema descentralizado (Artigo 6). Com isso, tornou-

se possível que mais de um Estado busque contabilizar os benefícios da comercialização de 

unidades de carbono, o que se nomeou de dupla contagem de emissões de carbono. 

A questão foi levantada pela primeira vez na 18ª Conferência das Partes – COP18 – 

em 2012, na qual houve discussão acerca do novo método de comercialização de unidades 

de carbono concretizada, então, com o Acordo de Paris11. Ao final das contas, portanto, tal 

Acordo fez constar expressamente em seu Artigo 6.2 que os Estados-Parte deveriam aplicar 

uma contabilidade robusta para garantir evitar a dupla contagem12. Esse é o objeto deste 

artigo. 

Nos capítulos seguintes, será explicado como o mercado vêm buscado resolver a 

questão da dupla contagem de emissões de carbono para o correto funcionamento do 

 
https://mediamanager.sei.org/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2014-02-Double-counting-risks-
UNFCCC.pdf Acesso em: 08 abr. 2021. 
8 UNFCCC, What is the Paris Agreement? Disponível em: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-
paris-agreement/the-paris-agreement Acesso em: 08 abr. 2021. 
9 Pela sigla na língua inglesa: Nationally Determined Contributions. 
10 ONU. Paris Agreement. 12 dez. 2015. Disponível em: 
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf Acesso em: 08 abr. 2021. 
11 ONU. Report f the Conference of the Parties in its Eighteenth Session, Held in Doha from 26 
November to 8 December 2012. Documento FCCC/CP/2012/8/Add.1, 28 fev. 2013, §§ 42, 46, 51. 
Disponível em: https://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a01.pdf Acesso em: 08 abr. 2021. 
12 ONU, 2015, Op. Cit. 
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Mercado de Carbono apesar da ausência de regras claras sobre a contabilização das NDCs 

de cada Estado-Parte do Acordo de Paris. 

 

2. O Funcionamento do Blockchain e sua Relação com a Questão da 

Dupla Contagem 

Coincidentemente com o início do primeiro período de compromisso do Protocolo 

de Quioto – e, portanto, do funcionamento do Mercado de Carbono – houve publicação do 

documento que estabeleceu o desenho do que atualmente é a tecnologia Blockchain. 

Em 2008, houve a publicação do Bitcoin White Paper, documento de autoria de Satoshi 

Nakamoto13 que estabeleceu como entenderia o sistema que faria com que uma moeda 

eletrônica – hoje chamadas de criptomoeda - funcionasse14.  

Em suma, o que Nakamoto estabeleceu, foi: i) transações realizadas com uma moeda 

eletrônica seriam registradas efetuando sua relação à hashs15 criptográficos para que somente 

seu dono e quem deveria receber terem acesso à estas – estabelecendo uma corrente de 

transações; ii) um novo hash criptográfico seria utilizado para estabelecer o momento exato 

da transação – fazendo-a constar em um bloco; e iii) a confirmação da transação se daria 

pelos usuários a partir da mineração – chamado protocolo de consenso - que fariam o bloco 

ser publicado; e iv) os blocos contendo correntes de transações seriam publicadas para todos 

os usuários do sistema. 

Sabe-se que tal relação de características não é capaz de definir a tecnologia, sendo 

relevante apenas para entender o seu funcionamento. Com as características acima 

relacionadas, um Blockchain passou a ser definido como um registro distribuído de 

informações16. 

Trata-se de registro de informações criptografadas distribuído entre todos os seus 

usuários para que se garanta a segurança e imutabilidade do que for registrado e a gestão 

 
13 Trata-se de pseudônimo, não se sabendo até o momento quem efetivamente escreveu o documento. 
14 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. 2008. Disponível em: 
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Acesso em: 08 abr. 2021. 
15 Trata-se de uma série de caracteres que representam a informação criptografada e, juntamente com chaves, 
permite-se acesso às informações cabíveis. 
16 MOUGAYAR, William. The Business Blockchain: promise, practice, and application of the next Internet 
technology. New Jersey: John Wiley & Sons, 2016, v. Kindle, posição 410. 
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descentralizada do que nele constar17. Este registro, ao ser utilizado como pano de fundo de 

uma moeda eletrônica, permitiu o funcionamento do Bitcoin. 

Logo ao início do White Paper, apresenta-se um dos problemas principais que se 

pretendia resolver, que era garantir que uma pessoa que fosse detentora de uma criptomoeda 

não pudesse utilizá-la em mais de uma transação, o que se chama de problema do duplo 

gasto. 

É possível ver relação imediata entre os termos dupla contagem e duplo gasto. Nos 

dois pretende-se obter a vantagem corretamente obtida pelo uso da unidade de valor – 

unidade de carbono ou criptomoeda – ao mesmo tempo que se pretende obter vantagem 

indevida pelo uso dessa unidade por mais oportunidades. 

Com isso, resta estabelecida a relação entre Blockchain e o problema da Dupla 

Contagem. Na seção seguinte, portanto, será relatado como se está pretendendo utilizar desta 

tecnologia para sanar a questão. 

 

3. Como se Pretende Resolver a Questão da Dupla Contagem de 

Emissões de Carbono Através do uso de Blockchain 

Como explicado, um Blockchain foi utilizado tão somente para permitir que uma 

moeda eletrônica fosse possível em sua configuração inicial. Este intuito evoluiu 

rapidamente, aumentando o leque de usos da tecnologia. 

Em 2013 houve a publicação do Ethereum White Paper, documento de autoria de 

Vitalik Buterin18. Neste, o autor estabeleceu como pretendia o uso de um sistema Blockchain 

- chamado Ethereum – com objetivo de estabelecer uma plataforma que permita que qualquer 

um possa criar aplicações descentralizadas. 

Para tanto, o que fez foi estabelecer uma relação entre um sistema Blockchain com 

uma linguagem de programação. A criptomoeda – Ether – é utilizada como o combustível 

que permite o funcionamento das funções programadas. 

 
17 MOUGAYAR, Ibid. 
18 BUTERIN, Vitalik. Ethereum Whitepaper. 2013. Disponível em: https://ethereum.org/en/whitepaper/ 
Acesso em: 08 abr. 2021. 
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Em 2016, houve a criação do chamado Hyperledger Fabric Blockchain19. Trata-se de 

iniciativa de criação de plataforma que permite estabelecer sistemas Blockchain privados20 para 

empresas de forma bastante similar ao feito pelo Ethereum.  

Essas iniciativas, dentre outras, trouxeram uma revolução da tecnologia Blockchain, 

levando a diversas novas aplicações. Uma das mais notáveis dessas aplicações foi a criação 

de crypto tokens, utilizando dos sistemas existentes para relacionar ativos financeiros reais com 

criptomoedas21. 

Essas são as evoluções relevantes para se entender como um Blockchain poderia 

auxiliar na resolução da questão da dupla contagem de emissões de carbono. O que se 

entende é que é possível correlacionar o Mercado de Carbono com os sistemas Blockchain 

existentes. Vislumbra-se a possibilidade de que se vincule unidades de carbono 

comercializáveis à um sistema Blockchain para a criação de um crypto token. Com isso, os 

benefícios da tecnologia podem ser imediatamente relacionados com o Mercado de 

Carbono22. 

Entende-se que tal uso da tecnologia para o Mercado de Carbono seria capaz de criar 

um sistema transparente e eficiente de contabilização do cumprimento de NDCs, 

monitoramento de medidas de mitigação e da comercialização de emissões23. 

Existem iniciativas com esse intuito em andamento. No âmbito internacional, a 

InterWork Alliance busca criar simplificação do Mercado de Carbono em iniciativa que 

envolve gigantes do mercado global de tecnologia, como a Microsoft Corporation24. No mundo 

lusófono, a empresa Moss criou um token – MCO2 - no mês de março, relacionando unidades 

de emissões que adquiriu ao sistema Ethereum na busca de criar plataforma que permita o uso 

de Blockchain para soluções relacionadas ao Mercado de Carbono25.  

 
19 HYPERLEDGER FABRIC. Open, Proven, Enterprise-grade DLT. Disponível em: 
https://www.hyperledger.org/wp-content/uploads/2020/03/hyperledger_fabric_whitepaper.pdf Acesso em: 
08 abr. 2021. 
20 Tendo em vista que usualmente sistemas Blockchain são usualmente públicos. 
21 FRANKENFIELD, Jake. Crypto Tokens. Investopedia. 30 jun. 2020. Disponível em: 
https://www.investopedia.com/terms/c/crypto-token.asp Acesso em: 08 abr. 2021. 
22 FRANKE, Laura; SCHLETZ, Marco; SALOMO, Soren. Designing a Blockchain Model for the Paris 
Agreement’s Carbon Market Mechanism. Sustainability, Vol. 12, nº 3, 2020, p. 03. Disponível em: 
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/3/1068/htm Acesso em: 08 abr. 2021. 
23 FRANKE; SCHLETZ; SALOMO. Op. Cit. 
24 GRAY, Marley. Standardizing Sustainability: how the IWA will make this happen. Disponúvel em: 
https://interwork.org/standardizing-sustainability-how-the-iwa-will-make-this-happen/ Acesso em: 08 abr. 
2021. 
25 MOSS. Carbon Credit MCO2 Token White Paper. Disponível em: 
https://v.fastcdn.co/u/f3b4407f/54475626-0-Moss-white-paper-eng.pdf Acesso em: 08 abr. 2021. 
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A relação entre Blockchain e a resolução da questão da dupla contagem não é imediata, 

no entanto. Como Schletz e Salomo concluem, dependendo do protocolo de consenso 

utilizado pelo sistema Blockchain escolhido, é possível que haja divergências entre os Estados 

que impeça a necessária confirmação dos dados26.  

Seria este o caso do sistema Ethereum, que possui protocolo de consenso nomeado 

Proof of Stake baseado na aceitação das transações pelos próprios usuários, havendo a 

possibilidade de um Estado confirmar sozinho mais de uma comercialização de uma mesma 

unidade de emissão.  

Dessa forma, sugere-se como outra opção o uso do Hyperledger Fabric Blockchain para 

evitar esse problema ao permitir que as Nações Unidas mantenham controle sobre as 

transações sem perder o restante dos benefícios existentes no uso da tecnologia. 

Como outra solução, há estudo que apresenta como uma possível opção o uso do 

protocolo de consenso chamado Delegated Proof of Stake, que é uma variação daquele utilizado 

pelo sistema Ethereum, entendendo expressamente que um Blockchain é capaz de resolver a 

questão da dupla contagem27, como outros Autores também o fazem28. 

Não é o intuito deste artigo definir os aspectos técnicos de aplicação da tecnologia 

Blockchain, apenas demonstrando que é consenso entre quem estuda a possibilidade de uso 

desta para resolução da questão da dupla contagem de emissões de carbono. 

 

Considerações Finais 

O Mercado de Carbono é uma iniciativa extremamente complexa, pretendendo-se o 

seu funcionamento em âmbito global com contabilidade robusta o suficiente para que todos 

os Estados-Parte do Acordo de Paris possam utilizá-lo para cumprir e ultrapasse as metas 

estabelecidas em suas NDCs. 

A ausência de uma contabilidade robusta estabelecida no Acordo de Paris é fato 

capaz de diminuir a eficácia desse mercado, criando a possibilidade de dupla contagem de 

benefícios, consoante preocupação apontada pelo próprio Tratado. 

 
26 FRANKE; SCHLETZ; SALOMO. Op. Cit, p. 13. 
27 KIM, Seong-Kyu; HUH, Jun-Ho. Blockchain of Carbon Trading for UN Sustainable Development Goals. 
Sustainability, Vol. 12, nº 10, 2020, p. 10. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/4021 
Acesso em: 08 abr. 2021. 
28 ZHAO, Fangyuan; CHAN, Wai Kin. When is Blockchain Worth It? a case study of carbon trading. Energies, 
Vol. 13, nº 08, 2020, p. 03. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/1980 Acesso em: 08 abr. 
2021. 
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Como visto, no entanto, as recentes evoluções tecnológicas concretizadas pelo uso 

de sistemas Blockchain podem ser aplicadas para buscar resolver a questão, sendo possível 

operacionalizar a contabilidade buscada. Assim é feito relacionando unidades de 

comercialização de carbono com crypto tokens, permitindo a relação entre o Mercado de 

Carbono e a tecnologia. 

Essa questão é estudada tanto por empreendimentos privados quanto por aqueles 

que buscam estabelecer a configuração ideal para que um sistema Blockchain seja aplicado ao 

Mercado de Carbono, havendo consenso sobre a possibilidade de resolução da questão da 

dupla contagem de carbono ao fazê-lo. 
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A pandemia e a necessidade de rever o regime jurídico do 
teletrabalho no sector privado em Portugal   

The Pandemic and the Necessity to Modify the Private Sector Telework Legal Framework in Portugal 

 

                                                                                                            MÁRIO SIMÕES BARATA1 
 

Sumário:1. Introdução; 2. Teletrabalho: noção e modalidades; 3. Vantagens e desvantagens; 
4. Revisão do regime jurídico; 5. Conclusão. 

Resumo: A pandemia associada ao Covid-19 está a ter um profundo impacto nas relações 
laborais, na medida em que as organizações internacionais (por exemplo, a OCDE) têm 
recomendado e os governos de diversas nações têm imposto o recurso ao teletrabalho, de 
modo a diminuir os contactos sociais, e, por conseguinte, reduzir as probabilidades de 
transmissão do vírus. Portugal não constitui nenhuma exceção a esta realidade e o Governo 
tem ao longo dos anos de 2020 e 2021 recomendado a adoção do teletrabalho ou imposto 
esta forma particular de trabalho, designadamente no sector privado. Assim, o regime legal 
do teletrabalho subordinado, que até à pandemia era tido como relativamente pacífico, está 
atualmente a ser minuciosamente examinado e o Governo já anunciou a revisão do mesmo, 
dado que o regime legal não tem sido capaz de responder às múltiplas questões suscitadas 
pela crise sanitária. Este trabalho visa analisar as regras que disciplinam o teletrabalho 
subordinado no sector privado, nomeadamente os Artigos 165º e seguintes do Código do 
Trabalho que regula as relações jurídico-privadas de trabalho livre, remunerado e 
subordinado, contribuindo, assim, para o debate em torno de uma nova política pública 
laboral em matéria de teletrabalho subordinado. Em suma, a pandemia veio expor a 
deficiente regulamentação legal conexa com o teletrabalho subordinado no setor privado. 
Assim, o legislador deve ajustar o mesmo ao mundo pós-covid 19. 

Palavras-chave: Pandemia; Covid-19: Teletrabalho subordinado; Sector privado; Revisão 
do regime jurídico. 

 

Abstract: The Covid-19 pandemic is having a profound impact on industrial relations. 
International organizations (for example, the OECD) have recommended and the 
governments of several nations have imposed the use of telework, to reduce social contacts, 
and, therefore, decrease the chances of transmission of the virus. Portugal is no exception to 
this reality and the Government has throughout the years 2020 and 2021 recommended the 
adoption of telework or imposed this form of work, namely in the private sector. Thus, the 
legal regime regarding subordinate telework, which until the pandemic was relatively 
peaceful, is currently being scrutinized and the Government has already announced its 
review, given that the current framework has not been able to answer the multiple questions 
raised by the health crisis. This work aims to analyse the rules that regulate subordinate 
telework in the private sector, namely Articles 165 and following of the Labour Code that 
regulate private relationships regarding free, paid, and subordinate work, thus contributing 

 
1 Mário Simões Barata. Doutor em Direito. Professor Adjunto do Politécnico de Leiria. Investigador do 
Instituto Jurídico da Portucalense (IJP-IP Leiria). E-mail: mario.barata@ipleiria.pt 
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to the debate regarding a new labour policy associated with subordinate teleworking. In short, 
the pandemic has exposed a deficient legal framework related to subordinate telework in the 
private sector. Therefore, the legislator must adjust it to the post covid-19 world.  
Key words: Pandemic; Covid – 19; Subordinate telework; Private sector; Revision of the 
legal regime. 
 

1. Introdução 

Um dos aspetos da vida moderna que tem sido mais impactado/afetado pela Covid-

19 é o trabalho presencial. A necessidade de controlar a propagação do vírus fez com que 

vários países adotassem políticas públicas favoráveis ao teletrabalho. Nesse sentido, o 

Governo português tem recomendado a adoção do teletrabalho ou imposto esta forma 

particular de trabalho, designadamente no sector privado.2 Esta alteração de paradigma, 

motivada por razões de saúde pública, suscitou novos desafios interpretativos em torno das 

normas jurídicas conexas com o teletrabalho subordinado e o ruído em torno das polémicas 

acabou por entrar na agenda política, fundamentando assim a decisão governamental de 

alterar a legislação laboral. Este artigo visa analisar as regras que disciplinam o teletrabalho 

subordinado no sector privado, nomeadamente os Artigos 165º e seguintes do Código do 

Trabalho, e formular propostas para aperfeiçoar as mesmas, designadamente no que se 

refere: ao acordo entre os sujeitos do contrato para a prestação subordinada de teletrabalho, 

à propriedade dos instrumentos de trabalho, à privacidade, aos meios de vigilância à distância, 

à segurança e saúde no trabalho, ao local de trabalho e à fiscalização. 

 

2. Noção e modalidades3 

O legislador define o teletrabalho no Artigo 165º do CT como “a prestação laboral 

realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através do recurso a 

tecnologias de informação e comunicação”. Esta noção comporta, de acordo com João Leal 

Amado, os dois elementos que caracterizam o teletrabalho: o elemento geográfico (i.e., o 

trabalho realizado à distância) e o elemento tecnológico (i.e., com recurso a tecnologias de 

informação e de comunicação).4  

Diferentemente, António Monteiro Fernandes dá destaque às características da 

subordinação e da distância quando analisa a noção de teletrabalho. Assim, ao contrário do 

 
2 Ver o Decreto nº 11-A/2021, de 11 de fevereiro, do Presidente da República, e o Decreto-Lei nº 25-A/2021, 
de 30 de março. 
3 Os pontos nº 2 e 3 seguem a nossa exposição em BARATA, Mário S. – “O Regime Jurídico do Teletrabalho 
em Portugal”, in Revista Ibérica de Direito, volume I, nº 1, 2020, p. 58-65. 
4 AMADO, João C. L. - Contrato de Trabalho, p. 121. 
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contrato de trabalho comum onde o empregador e trabalhador partilham o mesmo espaço, 

i.e., a relação laboral é presencial, o teletrabalho subordinado “organiza-se de modo que o 

empregador ou a chefia tem, em cada momento (de um horário de trabalho), a possibilidade 

de transmitir instruções, acompanhar diretamente a sua execução e realizar eventuais ações 

corretivas, sem que se acham na presença um do outro”.5 

Contudo, a noção oferecida pelo legislador é alvo de críticas na doutrina. Nesse 

sentido, Monteiro Fernandes considera que a expressão “tecnologias de informação e de 

comunicação” é débil e vaga. O autor sustenta que o significado do enunciado aponta para 

os domínios da informática e da eletrónica e afirma que estas “existem há muito, com 

distintas características e diferentes graus de sofisticação. A expressão não é, pois, 

inteiramente esclarecedora”.6 

O teletrabalho apresenta de acordo João Leal Amado um “carácter multifacetado, 

assumindo diversas modalidades”.7 Nesse sentido, se atendermos ao critério geográfico, ou 

seja, o local onde o teletrabalho se desenvolve, estamos perante o chamado teletrabalho no 

domicílio e fora do mesmo. O primeiro representa a modalidade mais frequente de 

teletrabalho. No entanto, existe o chamado teletrabalho prestado num telecentro (i.e., uma 

estrutura partilhada por diversos trabalhadores sem relação entre si e ligados a diversas 

empresas). Para além deste, há o teletrabalho móvel ou nómada que é prestado através de 

instrumentos portáteis (por exemplo: smartphones e tablets) em qualquer lugar. Se 

considerarmos o critério comunicativo, ou seja, o tipo de ligação entre a entidade patronal e 

o trabalhador, a doutrina distingue entre o teletrabalho “on-line” e o teletrabalho “offline”. 

Todavia, aquele que interessa mais é, na opinião de Leal Amado, o teletrabalho “on-line” e 

em ambos os sentidos, dada a conexão permanente e a possibilidade de existir um diálogo 

entre o computador periférico do trabalhador e o computador central do empregador.8  

 

3.Vantagens e desvantagens  

A doutrina regista várias vantagens e desvantagens conexas com o teletrabalho 

consoante a perspetiva do trabalhador, do empregador ou da sociedade em geral.9 

Em primeiro lugar, o teletrabalho elimina a despesa das deslocações para a (e da) 

empresa; diminui o “stress” laboral e proporciona um melhor aproveitamento do tempo; 

 
5 FERNANDES, A. M. - Direito do Trabalho, p. 210. 
6 Idem, p. 210. 
7 AMADO, Contrato de Trabalho, p. 121. 
8 Ver, AMADO, Contrato de Trabalho, p. 121 e 122. 
9 A propósito desta questão ver AMADO, Contrato de Trabalho, p. 120 e 121; LAMBELHO, A.: GONÇALVES, 
L. A. - Direito do Trabalho: Da Teoria À Prática, p. 135; MELO, M. A. - Teletrabalho: um estudo comparado entre Portugal 
e Brasil sobre a transformação das relações de trabalho, p. 15 e ss. 
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facilita o acesso ao emprego por parte de pessoas com deficiência. Contudo, o teletrabalho 

comporta algumas desvantagens na perspetiva do trabalhador. Nesse sentido, a doutrina 

aponta para um maior isolamento de quem presta o trabalho; alguma diluição das fronteiras 

entre a vida profissional e a vida privada; um menor controlo em situações em que se 

ultrapassam os limites legais no que diz respeito ao tempo de trabalho. 

Em segundo lugar, há vantagens e desvantagens do teletrabalho para a empresa ou o 

empregador. Assim, Ana Lambelho e Luisa Andias Gonçalves sublinham o aspeto conexo 

com a redução de custos operacionais associados à deslocalização da atividade. A redução de 

custos estende-se também ao espaço necessário para acolher o trabalhador na empresa. 

Todavia, a prestação de trabalho no regime de teletrabalho implica um “menor controlo 

sobre a atividade do trabalhador”. 10 

Por último, os benefícios e os inconvenientes do teletrabalho poderão ser 

considerados na ótica da sociedade. Assim, a doutrina aponta para uma maior qualidade de 

vida, na medida em que haverá menos congestionamentos de trânsito, redução da poluição, 

e um menor consumo de energia. Para além destas vantagens associadas ao menor número 

de deslocações, os autores referem a possibilidade de requalificar determinadas zonas 

urbanas e uma diminuição da procura de terrenos com vista à construção de unidades fabris 

ou de escritórios.11 

 

4. Revisão do regime jurídico 

Conforme já afirmámos, o teletrabalho subordinado em contexto de pandemia 

convoca algumas questões. Assim, o legislador deve, em nossa opinião, reequacionar os 

seguintes aspetos do regime jurídico do teletrabalho no sector privado: 

 

a. O acordo do trabalhador 

O Artigo 166º do CT visa responder à seguinte pergunta: quem pode trabalhar em 

regime de teletrabalho? A qualidade de teletrabalhador pode ser assumida por um trabalhador 

que já pertence à empresa (trabalhador interno) ou por um trabalhador especificamente 

recrutado para esse efeito (trabalhador externo). Contudo, o legislador tratou diferentemente 

estas duas hipóteses. Neste contexto, o trabalhador externo pode exercer a sua atividade – 

teletrabalho originário - por um período determinado ou indeterminado. O contrato original 

poderá ser igualmente modificado no sentido de o trabalhador passar a exercer a sua atividade 

 
10 LAMBELHO; GONÇALVES, Direito do Trabalho, p. 135. 
11 Ver, AMADO, Contrato de Trabalho, p. 122. 
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de acordo com o regime dos demais trabalhadores da empresa (i.e., a lei permite a transição 

do trabalho externo para o trabalho interno). No entanto, o legislador foi mais cauteloso com 

os trabalhadores internos que passam a exercer a sua atividade em regime de teletrabalho. 

Por outras palavras, um trabalhador interno poderá passar a exercer a sua atividade no regime 

de trabalho externo. Esta modificação laboral só pode durar três anos e está dependente de 

um acordo entre a entidade empregadora e o teletrabalhador.12 Assim, a prestação de 

teletrabalho subordinado é, de acordo com Maria do Rosário Palma Ramalho, “em regra, 

titulada pelo acordo de teletrabalho” independentemente da modalidade (i.e., teletrabalho 

externo ou interno).13 Este acordo consta do próprio contrato de trabalho.14 

Contudo, a lei recortou duas hipóteses onde não é necessário acordo. A primeira 

situação especial de teletrabalho que não assenta no acordo das partes prende-se com o 

trabalhador vítima de violência doméstica.15 Neste caso, o trabalhador tem o “direito 

potestativo à mudança para o regime de teletrabalho, caso este seja compatível com a 

atividade desempenhada”.16 A segunda situação ocorre no contexto da parentalidade. Assim, 

o trabalhador com filho de idade inferior a três anos tem o direito a exercer a sua atividade 

em regime de teletrabalho, quando esta modalidade de prestação de trabalho seja compatível 

com a atividade que desempenha e o empregador tenha recursos para o efeito.17 

Apesar da lei disciplinar duas situações onde há lugar à dispensa da concordância da 

entidade patronal, podemos concluir que o teletrabalho em Portugal assenta no acordo entre 

a entidade empregadora e o trabalhador.18 No entanto, o legislador em contexto de pandemia 

conjugado com o estado de emergência impôs o teletrabalho a dezenas de milhares de 

trabalhadores no sector privado. Logo, o Estado alterou as regras contratuais de uma forma 

unilateral. Neste sentido, o legislador deverá repensar a questão conexa com o acordo entre 

os sujeitos da relação laboral/imposição no quadro de uma futura revisão do regime legal do 

teletrabalho subordinado no sector privado e disciplinar a sua eventual obrigatoriedade em 

estado de emergência e de estado de sítio. 

 

b. Propriedade dos instrumentos de trabalho 

O dever de custódia é, de acordo com António Monteiro Fernandes, um dos deveres 

acessórios do trabalhador. Tal dever resulta do facto de que os instrumentos de trabalho não 

 
12 Ver o nº 1 do Artigo 167º do Código do Trabalho. 
13 RAMALHO, M. R. P. - Tratado de Direito do Trabalho, Parte IV – Contratos e Regimes Especiais, p. 181. 
14 O acordo deve revestir a forma escrita de acordo com o nº 5 do artigo 166º do Código do Trabalho. 
15 Ver o nº 2 do Artigo 166º do Código do Trabalho. 
16 LAMBELHO; GONÇALVES, Direito do Trabalho, p. 136. 
17 Ver o nº3 do Artigo 166º do Código do Trabalho. 
18 No mesmo sentido SOUSA, D. A. - Breve Viagem pelo regime de teletrabalho na “legislação COVID”, p. 50. 
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serem propriedade do trabalhador, mas adstritos pelo empregador. Esta situação levou à 

previsão de regras sobre a propriedade dos instrumentos. Assim, na falta de estipulação no 

contrato, a lei presume que os instrumentos de trabalho respeitantes à tecnologia de 

informação e de comunicação pertencem à entidade empregadora. Ao empregador cabe 

igualmente a instalação, manutenção e pagamento das inerentes despesas de acordo com a 

parte final do nº 1 do Artigo 168º do CT.  

No entanto, na esmagadora maioria das situações de teletrabalho no sector privado 

em contexto da pandemia associada à Covid-19 a propriedade dos instrumentos de trabalho 

(i.e., o computador e a impressora) pertence ao trabalhador. Para além disso, o trabalhador é 

que paga as despesas conexas com o teletrabalho (i.e., o acesso à internet e a eletricidade). 

Consequentemente, o legislador deve ponderar tal realidade numa futura revisão das regras 

que disciplinam o teletrabalho subordinado e criar uma gratificação (i.e., subsídio) que vise 

compensar o desgaste do equipamento informático adquirido pelo trabalhador e o acesso à 

internet, bem como estabelecer as condições de reembolso do custo energético e os eventuais 

consumíveis inerentes à execução da prestação laboral.19 

 

c. Privacidade 

A questão da privacidade no teletrabalho assume uma relevância especial dado que o 

trabalhador, na maior parte dos casos desta modalidade de trabalho, desempenha funções 

em casa. Como tal, o legislador entendeu introduzir algumas regras específicas.20 Desta 

forma, o empregador tem de respeitar a privacidade do teletrabalhador, os tempos de 

descanso e de repouso da família. Nesse sentido, o empregador pode visitar o teletrabalhador 

em casa. Contudo, tais visitas, destinadas ao controlo da atividade laboral e à verificação dos 

instrumentos de trabalho, só podem ser efetuadas entre as 9 e as 19 horas. 

Apesar de o legislador ter balizado o período temporal relativamente às visitas da 

entidade patronal, a doutrina entende que o fez de uma forma deficiente. Neste quadro, 

Maria do Rosário Palma Ramalho defende que tais visitas só podem ocorrer em dia normal 

de trabalho e subscreve as observações de Teresa Coelho Moreira, que afirma que “a norma 

peca por defeito ao não limitar expressamente o horário das visitas em função do período de 

trabalho semanal, uma vez que não faz sentido que o empregador visite o teletrabalhador no 

seu domicílio durante o período de repouso semanal, ainda que entre as 9 e as 19 horas”.21 

 
19 No mesmo sentido ver Fausto Leite em O pagamento das despesas do teletrabalho | Opinião | PÚBLICO 
(publico.pt) 
20 Ver o Artigo 170º do Código do Trabalho. 
21 RAMALHO, Contratos e Regimes Especiais, p. 187, nota 209. 

https://www.publico.pt/2021/02/18/opiniao/opiniao/pagamento-despesas-teletrabalho-1951066
https://www.publico.pt/2021/02/18/opiniao/opiniao/pagamento-despesas-teletrabalho-1951066
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Assim, o legislador deve rever a redação do nº 1 e 2 do atual Artigo 170º do CT de modo a 

garantir a privacidade do teletrabalhador subordinado no sector privado com vista a proteger 

o mesmo de visitas indesejadas e inoportunas da entidade patronal. 

 

d. Meios de vigilância a distância 

Um outro aspeto do teletrabalho que merece reponderação prende-se com o controlo 

de desempenho do trabalhador. Este controlo terá de ser feito utilizando os mesmos meios 

que o trabalhador utiliza para prestar a sua atividade (i.e., os meios informáticos). Partindo 

desse pressuposto, o legislador aligeirou22, de acordo com Maria do Rosário Palma Ramalho, 

o princípio geral de proibição da vigilância do trabalhador à distância, que está consagrado 

no nº 1 do Artigo 20º do CT. No caso do teletrabalho o aligeiramento deveu-se à própria 

natureza da atividade, na medida em que “não há outra forma de exercer o poder de vigilância 

ou controlo”.23 Contudo, a doutrina alerta para o risco conexo com comportamentos 

assediantes do trabalhador por via informática por parte da entidade empregadora. Logo, 

uma eventual revisão das normas jurídicas conexas com o teletrabalho subordinado deverá 

contemplar a questão da vigilância ou do controlo, de modo a salvaguardar a privacidade do 

trabalhador e dissuadir qualquer prática de assédio do trabalhador. 24 

Porém, a problemática conexa com o assédio não é a única questão que se coloca em 

matéria de meios de vigilância à distância. Na verdade, o poder de controlar a execução da 

prestação laboral, que assenta na liberdade económica da entidade patronal, levanta questões 

ligadas à privacidade do trabalhador. A propósito desta questão Teresa Coelho Moreira alude 

à multiplicidade de dispositivos eletrónicos que incluem “a videovigilância, que engloba agora 

todos os sensores num contexto da Internet das Coisas, a audiovigilância, a geolocalização, 

o controlo das comunicações eletrónicas, o controlo através das redes sociais, das mensagens 

instantâneas, dos dados biométricos, do reconhecimento facial, da crescente utilização da 

Inteligência Artificial, que permitem monitorizar, virtualmente, todos os aspetos da vida 

profissional, assim como a vida extraprofissional, e mesmo, por vezes, a vida intima dos 

trabalhadores, muitas vezes através do cruzamento deste tipo de informação”.25 Assim, a 

utilização de meios e programas conexos com o controlo do cumprimento das obrigações 

laborais em contexto de teletrabalho subordinado tem um limite, na medida em que não 

podem ser recolhidos dados que constituem uma invasão ilegítima e ilegal da esfera privada 

 
22 O aligeiramento da proibição encontra-se na parte final do nº 2 do Artigo 20º do Código do Trabalho. 
23 RAMALHO, Contratos e Regimes Especiais, p. 188. 
24 Ver o Artigo 29º do Código do Trabalho.  
25 MOREIRA, T. C. - Privacidade em tempos de pandemia?, p. 76. 
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do trabalhador no domicílio. Consequentemente, o legislador deverá, em nossa opinião, 

alterar a qualificação da contraordenação prevista na parte final do nº 4 do Artigo 20º do CT 

de leve para muito grave quando a entidade patronal não informa o trabalhador sobre a 

existência e a finalidade dos meios de vigilância utilizados. 

 

e. Segurança e saúde no trabalho 

Outro dever acessório do empregador reside no dever de prevenção. Este dever está 

relacionado com as questões da segurança e saúde no trabalho. De acordo com a 

Organização Internacional de Trabalho (OIT), o teletrabalho comporta riscos psicossociais 

e levanta questões conexas com fatores ergonómicos.26  Por um lado, a ansiedade e uma 

sensação de cansaço (i.e., “burnout” na língua inglesa”) estão a afetar negativamente a saúde 

mental dos teletrabalhadores. Para além do “tecno stress”, o comportamento sedentário 

prolongado aumenta o risco de problemas de saúde. Nesse sentido, a OIT alude a 

perturbações músculo-esqueléticos (PME), fadiga visual, obesidade e doenças cardíacas. Por 

outro lado, “as características ergonómicas do mobiliário doméstico podem não ser ideais 

para o teletrabalho por períodos prolongados”.27 Consequentemente, as entidades 

empregadoras devem informar os trabalhadores e promover ações de formação sobre 

questões relacionadas com ergonomia. De acordo com a OIT, a responsabilidade pela 

ergonomia certa, a fim de prevenir perturbações músculo-esqueléticas, deve ser partilhada 

pela entidade empregadora e pelos/as trabalhadores/as. Assim, o legislador deverá 

considerar uma norma específica em matéria de saúde e segurança no trabalho que equaciona 

esta realidade. 

 

f. Local de trabalho 

Tradicionalmente, a execução de um contrato de trabalho implicava a deslocação do 

trabalhador para o local de trabalho determinado pelo empregador. Por contraste, o 

trabalhador em regime de teletrabalho subordinado executa a prestação laboral, 

normalmente, a partir da sua residência. Contudo, o futuro do teletrabalho subordinado 

poderá residir, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), no chamado “blended working” que assenta numa combinação ou 

“mix” de trabalho prestado nas instalações do empregador em determinados dias e 

 
26 OIT, - Teletrabalho durante e após a pandemia da COVID-19 - Guia prático, p. 13. 
27 Idem. 
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teletrabalho noutros.28 Esta abordagem mista tem suscitado bastante interesse entre os 

empregadores e parece que será uma opção viável para o mundo pós-covid. “Apesar de não 

se retirar do regime legal a impossibilidade de um regime de teletrabalho misto”29 conforme 

afirma Duarte Abrunhosa e Sousa, a adoção deste modelo híbrido em larga escala obrigará 

o legislador a reequacionar as questões conexas com o horário de trabalho e o local de 

trabalho, de modo a construir uma solução jurídica que seja simultaneamente sólida e capaz 

de maximizar a produtividade e a inovação.30  

 

g. Fiscalização 

 Por último, importa tecer algumas considerações relativamente ao poder de 

fiscalização. Assim, o teletrabalho desenvolvido no quadro das relações jurídico-privadas de 

trabalho livre, remunerado e subordinado é fiscalizado pela Autoridade de Condições de 

Trabalho (ACT). De acordo com a lei orgânica desta entidade, cabe à ACT “promover, 

controlar e fiscalizar o cumprimento das disposições legais, regulamentares e convencionais, 

respeitantes às relações e condições de trabalho, designadamente as relativas à segurança e 

saúde no trabalho, de acordo com os princípios vertidos nas Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), ratificadas pelo Estado Português”.31 Contudo, 

questionamos se a ACT está preparada para uma alteração do paradigma laboral referido no 

ponto anterior. Dito de outro modo, será que esta entidade pública está preparada, em termos 

de recursos humanos e técnicos, para fiscalizar o teletrabalho subordinado em larga escala? 

 

5. Conclusão 

Em suma, a pandemia conexa com o COVID-19 veio expor a deficiente 

regulamentação legal conexa com o teletrabalho subordinado no sector privado. Neste 

contexto, o legislador deverá refletir seriamente sobre o regime jurídico do teletrabalho de 

modo a ajustar o mesmo ao mundo pós-covid 19, que certamente será diferente, e proceder 

a uma necessária revisão de alguns aspetos, designadamente naquilo que se refere ao acordo 

entre os sujeitos do contrato para a prestação subordinada de teletrabalho, à propriedade dos 

instrumentos de trabalho, à privacidade, aos meios de vigilância a distância, à segurança e 

saúde no trabalho, ao local de trabalho e à fiscalização. 

 
28 OECD, - Exploring policy options on teleworking: Steering local economic and employment development in the time of remote 
work, p. 9. 
29 SOUSA, Breve Viagem pelo regime de teletrabalho na “legislação COVID”, p. 51. 
30 OECD, Exploring policy options on teleworking: Steering local economic and employment development in the time of remote 
work, p. 9. 
31 Ver a alínea a) do Artigo 2º do Decreto-Regulamentar nº 47/2012. 
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Resumo: Os avanços da tecnologia estão fazendo com que o ser humano interaja cada vez 
mais com a máquina. De um lado isso pode aproximar distâncias, mas também pode causar 
o isolamento da vida em sociedade que tanto ajuda as pessoas a se desenvolverem em razão 
da troca de experiências. O desenvolvimento biotecnológico utiliza o corpo humano e sua 
codificação genética em informação (software) para alterá-lo (upgrade) construindo um ser 
humano melhorado, mais resistente a doenças e ao envelhecimento (hardware), com novas 
habilidades sensoriais e cognitivas. Não obstante a isso, a biotecnociência fabrica microchips, 
próteses, implantes e exoesqueletos que, em um primeiro momento, servem para corrigir 
problemas, mas que, posteriormente, ampliam funções e sentidos fazendo surgir um ser 
híbrido entre a máquina e o ser humano. Não há um consenso no uso dos termos 
transhumanismo e pós-humanismo, pois ora são utilizados como sinônimo ora com 
significado diverso. Na presente pesquisa os conceitos de transhumanismo e pós-humanismo 
são utilizados para compreender o impacto das novas tecnologias sobre a sociedade que se 
encontra no estágio da alta modernidade e, em especial, nas relações de trabalho e de 
seguridade social. Deste modo, o problema a ser resolvido é se existe o risco da tecnologia 
proporcionar uma classe hierárquica entre seres ‘hiper-humanos’, corporalmente 
modificados, que sejam tornados superiores em capacidades e habilidades, e seres ‘humanos’, 
corporalmente inalterados, e, portanto, inferiores em capacidades e habilidades? Para tanto, 
a pesquisa adota o método de abordagem hipotético-dedutivo, formulando hipóteses que 
serão acolhidas ou rejeitadas. O método de procedimento será o comparativo e o método de 
interpretação será o sociológico. A pesquisa utilizará como base fontes bibliográficas e 
documentais. Assim sendo, em um primeiro momento será conceituado o transhumanismo 
e pós-humanismo. Em seguida, serão trazidos os impactos positivos e negativos da 
biotecnologia. Por último, será tratado sobre a regulação da biotecnologia.  O resultado 
encontrado no estudo demonstra que, com o avanço da biotecnologia, será um desafio, num 
futuro breve, conceituar o significado do que seja ser humano do ponto de vista social e 
biológico. É de extrema importância e necessidade que haja um acompanhamento e uma 
regulação no desenvolvimento das biotecnologias para que a dignidade da pessoa humana 
seja respeitada e observada.  

Palavras-chave: biotecnologia, transhumanismo, pós-humanismo, impactos nas relações de 
trabalho e seguridade social. 
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Abstract: Advances in technology are causing human beings to interact more and more with 
the machine. On the one hand, this can bring distances closer together, but it can also cause 
the isolation of life in society that helps people to develop so much due to the exchange of 
experiences. Biotechnological development uses the human body and its genetic coding in 
information (software) to change it (upgrade), building an improved human being, more 
resistant to diseases and aging (hardware), with new sensory and cognitive abilities. 
Notwithstanding this, biotechnoscience manufactures microchips, prostheses, implants and 
exoskeletons that, at first, serve to correct problems, but that later expand functions and 
meanings, giving rise to a hybrid being between the machine and the human being. There is 
no consensus on the use of the terms transhumanism and post-humanism, which are used 
with different meanings, sometimes similar and even as synonyms. In the present research, 
the concepts of transhumanism and post-humanism are used to understand the impact of 
new technologies on society that is at the stage of high modernity and, in particular, on work 
and social security relations. Thus, the problem to be solved is whether there is a risk of 
technology providing a hierarchical class between 'hyperhuman' beings, bodily modified, who 
are made superior in capacities and abilities, and 'human' beings, bodily unaltered, and, 
therefore, inferior in skills and abilities? For this, the research adopts the hypothetical-
deductive approach method, formulating hypotheses that will be accepted or rejected. The 
method of procedure will be comparative and the method of interpretation will be 
sociological. The research will use bibliographic and documentary sources as a base. 
Therefore, in a first moment, transhumanism and post-humanism will be conceptualized. 
Then, the positive and negative impacts of biotechnology will be brought up. Finally, it will 
be treated on the regulation of biotechnology. The result found in the study demonstrates 
that, with the advancement of biotechnology, it will be a challenge, in the near future, to 
conceptualize the meaning of what it is to be human from the social and biological point of 
view. It is extremely important and necessary that there is monitoring and regulation in the 
development of biotechnologies so that the dignity of the human person is respected and 
observed. 

Keywords: biotechnology, transhumanism, post-humanism, impacts on labor relations and 
social security. 

 

Introdução 

  Os avanços da tecnologia estão fazendo com que o ser humano interaja cada vez 

mais com a máquina. De um lado isso pode aproximar distâncias, mas também pode causar 

o isolamento da vida em sociedade que tanto ajuda as pessoas a se desenvolverem em razão 

da troca de experiências. O desenvolvimento biotecnológico utiliza o corpo humano e sua 

codificação genética em informação (software) para alterá-lo (upgrade) construindo um ser 

humano melhorado, mais resistente a doenças e ao envelhecimento (hardware), com novas 

habilidades sensoriais e cognitivas1.  

 
1 SANTOS, Agripino. Tecnonatureza, transumanismo e pós-humanismo: o direito da hiperaceleração 
biotecnológica. Salvador: Editora JusPodivm, 2020. pág. 246. 
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  Não obstante a isso, a biotecnociência fabrica microchips, próteses, implantes e 

exoesqueletos que, em um primeiro momento, servem para corrigir problemas, mas que, 

posteriormente, ampliam funções e sentidos fazendo surgir um ser híbrido entre a máquina 

e o ser humano. Não há um consenso no uso dos termos transhumanismo e pós-humanismo, 

pois ora são utilizados como sinônimos, ora com significados diversos. Na presente pesquisa 

os conceitos de transhumanismo e pós-humanismo são utilizados para compreender o 

impacto das novas tecnologias sobre a sociedade que se encontra no estágio da alta 

modernidade e, em especial, nas relações de trabalho e de seguridade social.  

Deste modo, o problema a ser resolvido é se existe o risco da tecnologia proporcionar 

uma classe hierárquica entre seres ‘hiper-humanos’, corporalmente modificados, que sejam 

tornados superiores em capacidades e habilidades, e seres ‘humanos’, corporalmente 

inalterados, e, portanto, inferiores em capacidades e habilidades? Para tanto, a pesquisa adota 

o método de abordagem hipotético-dedutivo, formulando hipóteses que serão acolhidas ou 

rejeitadas. O método de procedimento será o comparativo e o método de interpretação será 

o sociológico. A pesquisa utilizará como base fontes bibliográficas e documentais.  

Assim sendo, em um primeiro momento será conceituado o transhumanismo e pós-

humanismo. Em seguida, serão trazidos os impactos positivos e negativos da biotecnologia. 

Por último, será tratado a necessária regulação da biotecnologia. 

 

1. Transhumanismo 

  O transhumanismo possui como objetivo ampliar as potencialidades, melhorando o 

corpo humano pelo uso da biotecnociência. Deste modo, surge a figura do transhumano e 

do ciborgue. 

  O transhumano está diretamente relacionado ao uso da nanotecnologia, 

biotecnologia, informática e das ciências cognitivas para alterar geneticamente o corpo, 

retardando o envelhecimento, aumentando a força física e a resistência a doenças. Isto 

porque, o avanço das “tecnologias digitais e os novos materiais permitiram grandes saltos em 

áreas como a compreensão de genomas, engenharia genética, diagnóstico e desenvolvimento 

farmacêutico”.2 

 
2 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2018. 
pág. 226. 
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  O ser humano biotecnologicamente modificado sofrerá melhoras em seu aspecto 

físico, intelectual, psíquico e mnemônico. O transhumano não busca superar o “ser humano” 

em si, mas “melhorar” as suas capacidades físicas e genéticas para quem sabe flertar com a 

imortalidade3. Neste sentido, Klaus Schwab e Nicholas Davis afirmam que o “futuro 

desafiará nossa compreensão do que significa ser humano de um ponto de vista social e 

biológico.”4 

  Afinal, o que seria o aprimoramento do ser humano? O aprimoramento humano, 

nada mais é do que potencializar as habilidade e bem-estar. Existem 03 (três) grandes áreas 

relacionadas ao aprimoramento humano5:  

1) aumento da longevidade humana através da biotecnologia e 
engenharia genética;  

2) melhoria das capacidades cognitivas pelo uso de substâncias ou 
alterações diretas no cérebro;  

3) melhoramento físico por substâncias, alterações genéticas ou 
próteses de alto desempenho (junção entre corpo e máquina). 

 

  A inserção de microchips, próteses, implantes6 e exoesqueletos que, em um primeiro 

momento, servem para corrigir problemas, mas que, posteriormente, ampliam funções e 

sentidos fazendo surgir um ser híbrido entre a máquina e o ser humano. 

  O uso de microchips já é uma realidade, pois nos EUA a empresa Three Square 

Market -desenvolvedora de software – irá implantar o microchip em 50 empregados que se 

ofereceram de forma voluntária para participar da iniciativa. O microchip terá como 

funcionalidade abrir portas, acessar computadores, copiar documentos, compartilhar 

informações, efetuar pagamentos sem a necessidade de utilizar cartões de crédito ou 

smartfones e outras funções7. 

 
3 SANTOS, Agripino. Tecnonatureza, transumanismo e pós-humanismo: o direito da hiperaceleração 
biotecnológica. Salvador: Editora JusPodivm, 2020. pág. 249. 
4 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2018. 
pág. 225. 
5 DAMACENO, Guilherme de Morais. Transumanismo e Bioconservadorismo: Uma reflexão acerca do 
progresso tecnológico no século XXI. In: TOSSATO, Claudemir Roque; OLIVEIRA, Jelson; 
VIESENTEINER, Jorge L.; MOLINA, Jorge; VICENTINI, Max R.; VERZA, Tadeu (org.). Filosofia da 
Natureza, da Ciência, da Tecnologia e da Técnica. São Paulo: Anpof, 2019. p. 73. 
6 https://www.youtube.com/watch?v=WRD8HOGyxaI 
7 AGÊNCIA EFE. Empresa dos EUA implantará chips nos funcionários para agilizar tarefas. Disponível 
em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/empresa-dos-eua-implantara-chips-nos-funcionarios-para-
agilizar-tarefas.ghtml>. Acesso em: 25 nov. 2019. 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/empresa-dos-eua-implantara-chips-nos-funcionarios-para-agilizar-tarefas.ghtml
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/empresa-dos-eua-implantara-chips-nos-funcionarios-para-agilizar-tarefas.ghtml
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  Na Suécia, mais de 4 mil pessoas implantaram microchip na mão, deixando, assim, 

de usar cartões para efetuar o pagamento de suas compras e serviços. O implante do 

microchip dispensa o uso de senha e a apresentação de documento. Além disso, o uso do 

microchip monitora a saúde do usuário8. 

 

2. Pós-humanismo 

  Segundo a doutrinadora Mafalda Barbosa Miranda, o uso da inteligência artificial irá 
proporcional uma: 

[...] nova forma de o homem se alimentar, o sistema digestivo será 
redesenhado, o sangue será reprogramado, dispensar-se-á o coração, 
pela utilização de nano partículas que o tornam despiciendo na sua 
função de bombear o sangue, poderá ser redesenhado o cérebro 
humano, designadamente através da introdução de implantes para 
substituir retinas danificadas, para resolver problemas cerebrais, ou de 
sensores que garantam a mobilidade de pessoas paralisadas, chips que 
viabilizem a leitura de pensamentos entre humanos. Atualmente, já se 
fazem experiências no sentido de se fazer uploads dos conhecimentos 
humanos e da inteligência humana através dos computadores e 
ensaiam-se formas de, pela introdução de pequenos chips, se proceder 
a um controlo dos dados biométricos dos sujeitos. 

[...] No fundo, o homem mergulhará numa realidade virtual, não 
ficando restringido por uma única personalidade, mas antes podendo 
projetar a sua mente em ambientes 3D e podendo escolher diversos 
corpos ao mesmo tempo. A expansão da mente torna-se, também, 
viável. O atual ser humano poderá deixar de ser um ser biológico, ao 
mesmo tempo que os sistemas não biológicos passarão a estar aptos 
para sentir emoções. 9 

  Como se vê, o transhumanismo representa uma ponte, pois está localizado entre o 

humano e o pós-humano10. 

  No pós-humanismo busca-se a transferência da mente humana para um computador 

o que possibilitaria a existência de um avatar11. O mundo novo que se busca desenvolver terá 

 
8 MOREIRA, Fernando. Suécia: mais de 4 mil trocam cartão de crédito por microchip implantado em 
mão. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/suecia-mais-de-4-mil-trocam-
cartao-de-credito-por-microchip-implantado-em-mao-23819720.html>. Acesso em: 05 abr 2021. 
9 BARBOSA, Mafalda Miranda. Inteligência Artificial, E-Persons e Direito: desafios e perspetivas. RJLB, 
Lisboa, Ano 3, n. 6, 2017, p. 1489-1490. 
10 DAMACENO, Guilherme de Morais. Transumanismo e Bioconservadorismo: Uma reflexão acerca do 
progresso tecnológico no século XXI. In: TOSSATO, Claudemir Roque; OLIVEIRA, Jelson; 
VIESENTEINER, Jorge L.; MOLINA, Jorge; VICENTINI, Max R.; VERZA, Tadeu (org.). Filosofia da 
Natureza, da Ciência, da Tecnologia e da Técnica. São Paulo: Anpof, 2019. p. 74. 
11 BARBOSA, Mafalda Miranda. Inteligência Artificial, E-Persons e Direito: desafios e perspetivas. RJLB, 
Lisboa, Ano 3, n. 6, 2017, p. 1489-1490. 

https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/suecia-mais-de-4-mil-trocam-cartao-de-credito-por-microchip-implantado-em-mao-23819720.html
https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/suecia-mais-de-4-mil-trocam-cartao-de-credito-por-microchip-implantado-em-mao-23819720.html
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máquinas que “pensam e sentem como humanos e por humanos capturados por máquinas 

ou presos num ambiente virtual” 12. Com isso, o pós-humanismo busca se sobrepor ao 

próprio ser humano, pois violaria a dignidade da pessoa. A transferência da mente/memória 

de uma pessoa para o computador, prolongando de forma artificial a sua vida, faz com que 

o ser humano deixe de ser encarado na sua “unitária complexidade, sendo inviável olhar para 

ele sem ser na pluralidade corpo, mente, espírito e alma.”.13 

 

3. Impactos positivos e negativos 

  O uso da biotecnologia tem gerado diversos sentimentos nos estudiosos. De um lado 

há os que enxergam as vantagens no uso das tecnologias. Klaus Schwab e Nicholas Davis no 

livro “Aplicando a quarta revolução industrial” afiram que os “otimistas retratam um mundo 

mais sustentável, livre das doenças que combatemos hoje”14. Outra expectativa positiva no 

uso da biotecnologia, é a possibilidade do uso da medicina de precisão, em que a saúde de 

cada paciente é tratada de forma individualizada15.   

  Por outro lado, há aqueles mais céticos que alertam para uma sociedade com mais 

desigualdade, pois aqueles que não tiverem acesso as tecnologias ficarão em desvantagens. 16 

  Klaus Schwab em seu outro livro “A quarta revolução industrial” ao tratar sobre as 

tecnologias implantáveis apresenta os impactos positivos, negativos e desconhecidos sobre 

o tema. No que diz respeito aos impactos positivos há o apontamento de que (i) haveria 

redução de crianças desaparecidas; (ii) aumento dos resultados positivos na saúde; (iiii) 

aumento da autossuficiência; (iv) melhor tomada de decisão e (v) reconhecimento de imagem 

e disponibilidade de dados pessoais17. 

  Já os impactos negativos apontados pelo uso das tecnologias implantáveis estão (i) 

privacidade/potencial de vigilância; (ii) diminuição da segurança dos dados; (iii) escapismo e 

vício e (iv) aumento das distrações. Há ainda impactos desconhecidos sobre as tecnologias 

 
12 BARBOSA, Mafalda Miranda. Inteligência Artificial, E-Persons e Direito: desafios e perspetivas. RJLB, 
Lisboa, Ano 3, n. 6, 2017, p. 1491. 
13 BARBOSA, Mafalda Miranda. Inteligência Artificial, E-Persons e Direito: desafios e perspetivas. RJLB, 
Lisboa, Ano 3, n. 6, 2017, p. 1495-1496. 
14 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2018. 
pág. 225. 
15 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2018. 
pág. 227. 
16 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2018. 
pág. 225. 
17 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016. pág. 116. 
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implantáveis, não se sabendo ao certo se o avanço e desenvolvimento da ciência será algo 

positivo ou negativo, como, por exemplo: (i) vidas mais longas; (ii) natureza mutável das 

relações humanas; (iii) mudança nas relações e interações humanas; (iv) identificação em 

tempo real e (v) mudança cultural (memória eterna)18.   

  O uso da impressão em 3D na saúde humana também traz impactos positivos, em 

especial, por possibilitar (i) a abundância de órgãos; (ii) substituição de partes do 

corpo/membros por próteses; (iii) materiais hospitalares/dentários (talas, gessos, implantes, 

parafusos, dentes, coroa de um dente, marca-passos, pinos, etc); (iv) a disponibilidade de 

equipamentos médicos que são difíceis ou caro de achar; (v) o teste de drogas em humanos, 

em razão da disponibilidade de órgãos totalmente impressos; e (vi) a segurança alimentar19. 

  De outro lado, há também impactos negativos pelo uso da impressão em 3D na saúde 

humana quando (i) não houver controle ou regulamentação na produção de partes do corpo 

humano, equipamentos médicos e alimentos; (ii) aumento dos resíduos a serem descartados; 

(iii) desincentivos distorcidos para a saúde: se tudo é substituível, por que viver de forma 

saudável?20 

  Diante da possibilidade da biotecnologia causar impactos negativos e até mesmo da 

incerteza dos efeitos que ela pode gerar, se faz necessário regular o seu uso, conforme será 

analisado no próximo item.       

 

4. Regulação da biotecnologia 

  A pesquisa, desenvolvimento e uso da biotecnologia necessita de uma regulação 

eficaz para que os padrões éticos e morais sejam observados. Para tanto, é preciso que o ser 

humano, cada vez mais, seja colocado em primeiro lugar. O avanço da ciência é algo almejado 

por todos os países e aquele que conseguir se sobressair terá um grande diferencial 

competitivo. Os experimentos requerem muito dinheiro e consequentemente os países que 

estão mais avançados nas pesquisas são justamente os de primeiro mundo, o que poderá 

acarretar um aumento na desigualdade social. 

 A doutrina aponta como pilar da regulação o uso de “valores comuns e amplamente 

aceitos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os objetivos de 

 
18 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016. pág. 116. 
19 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016. pág. 152. 
20 SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016. pág. 116. 
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desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, e incorporá-los à governança existente”21. 

Além disso, deve-se observar o princípio da proporcionalidade entre a liberação e a vedação 

dos experimentos, tendo em vista os riscos que eles possam causar.  

  O princípio da solidariedade e da justiça também é algo que deve ser observado pois 

todos devem ter acesso ou o direito de optar em usufruir as tecnologias desenvolvidas.22 O 

uso da biotecnologia trará grandes consequências nas relações de trabalho e isso precisa ser 

regulado. Como ficará o mercado de trabalho quando seres humanos tiverem que concorrer 

com transhumanos e/ou ciborgues? Se o ser humanos pode ser geneticamente modificado 

ou tomar um remédio para não sentir fadiga ainda teremos limitação na jornada de trabalho?  

  No âmbito da seguridade social, se é possível fabricar uma prótese tão boa ou melhor 

que o membro amputado ainda teremos benefícios por incapacidade? O acidentado poderá 

optar em não usar a prótese? Se o ser humano irá viver mais e melhor a idade da 

aposentadoria irá aumentar? Será que ainda teremos aposentadoria? 

 

 Conclusão 

A pesquisa realizada buscou resolver o problema sobre a existência ou não do risco 

da tecnologia proporcionar uma classe hierárquica entre seres ‘hiper-humanos’, 

corporalmente modificados, que sejam tornados superiores em capacidades e habilidades, e 

seres ‘humanos’, corporalmente inalterados, e, portanto, inferiores em capacidades e 

habilidades? 

  Deste modo, verificou-se a existência do transhumanismo que se divide em 

transhumano e ciborgue. Enquanto no primeiro busca-se o melhoramento da capacidade 

física e genética, o segundo recebe a inserção de microchips, exoesqueletos, implantes e 

próteses para corrigir problemas de nascença ou que foram causados por acidentes. 

  O pós-humanismo utiliza-se da inteligência artificial, em especial do deep 

learning, para possibilitar a transferência da memória/mente de uma pessoa para um robô 

possibilitando a criação de um ou vários avatares e, consequentemente, a imortalidade do 

ser.  

 
21 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2018. 
pág. 231. 
22 SCHWAB, Klaus; DAVIS, Nicholas. Aplicando a quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2018. 
pág. 231. 
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  Diante disto, restou claro que a biotecnologia poderá criar classes hierárquicas 

entre seres humanos e seres corporalmente modificados denominados de hiper-humanos, 

razão pela qual se faz necessária uma regulação não só no âmbito nacional, mas 

principalmente internacional. 

  O uso da biotecnologia traz impactos positivos e negativos para a sociedade, 

necessitando encontrar um ponto de equilíbrio. Deste modo, o parâmetro a ser utilizado é a 

observância dos direitos humanos, os ODS da ONU previstos na Agenda 2030, bem como 

dos princípios da proporcionalidade, da solidariedade, da justiça, da precaução, 

reversibilidade, segurança e responsabilidade.  
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Resumo: A atual sociedade é marcada pela expansão da capacidade computacional para 
tratamento de dados pessoais (big data) e sobretudo a sua mercantilização na internet, que em 
razão da sua globalidade, amplia a possibilidade de interações humanas, mas, também, torna-
se espaço para abusos que possam ser cometidos pela vividez do mercado. Se por um lado, 
através da coleta de informações e hábitos de navegação, condição social, convicções, 
interesses, geolocalização, entre outros, este sistema facilita a escolha do consumidor pelos 
produtos e serviços que necessita (ou estimulado a necessitar), ante a personalização e 
direcionamentos publicitários com maior precisão, por outro lado, essa ação nem sempre é 
de conhecimento do consumidor, além de limitar a sua escolha para o que foi pré-
determinado, assim, interferindo em sua autonomia, o que resulta na ofensa à liberdade 
individual. O objetivo do presente estudo é analisar dentro desta sociedade, denominada 
como sociedade de informação, como é possível efetivar o direito fundamental da proteção 
sobre os dados pessoais, através da avaliação do sistema de cookies presentes em sites, em 
contraposição ao respeito à liberdade de escolha do indivíduo e se essa escolha é realizada de 
forma informada. Para tanto, é utilizado o método crítico – descritivo de revisão bibliográfica 
sobre o tema do direito sobre a proteção de dados e o funcionamento dos cookies. 
Palavras-chave: Dados pessoais; Direito fundamental; Cookies; Consentimento; 
Autodeterminação informativa. 
 
Abstract: The current society is marked by the expansion of the computational capacity for 
processing personal data (big data) and, above all, its commodification on the Internet, 
which, due to its globality, expands the possibility of human interactions, but also becomes 
a space for abuses that may be committed by the vivacity of the market. If, on the one hand, 
through the collection of information and browsing habits, social condition, convictions, 
interests, geolocation, among others, this system facilitates the consumer's choice of the 
products and services that he needs (or stimulated to need), through personalization and 
advertising directions with greater precision, on the other hand, this act is not always known 
to the consumer, in addition to limiting their choice to what has been pre-determined, 
therefore, interfering in their autonomy, which results in the offense to individual freedom. 
The objective of this study is to analyze within this society, called an information society, 
how it is possible to enforce the fundamental right of protection over personal data, through 
the evaluation of the system of cookies present on websites, in contraposition to respect for 
freedom of choice of the individual and whether this choice is made in an informed way. 
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Therefore, its used the critic descriptive method of bibliographic revision on the subject of 
the law on data protection and the cookies functioning. 
Key-words: Personal data; Fundamental Right; Cookies; Consent; Informative self-
determination.  
 

1. Introdução 

O avanço da tecnologia modificou a sociedade, as relações sociais e comerciais, 

principalmente dentro do ambiente da internet em que as páginas e aplicativos aprimoraram 

a experiência do usuário através de informações fornecidas no momento da navegação, por 

meio do sistema de cookies. O objetivo deste estudo é avaliar como a proteção de dados 

pessoais, um direito que cada vez mais ocupa os debates jurídicos, pode ser protegido dentro 

dessa realidade de coleta e manipulação dos dados em sites pela utilização dos cookies.   

Para tanto, realizou-se um estudo sobre a proteção de dados e o funcionamento dos 

cookies, assim como da dinâmica do consentimento, a partir método crítico – descritivo de 

revisão bibliográfica. 

O trabalho foi dividido em dois tópicos. No primeiro, estudou-se o tratamento de 

dados dentro da sociedade de informação para direcionamento de publicidades e o impacto 

dos cookies para este tipo de tratamento e captação. E no segundo, avaliou-se o 

consentimento, como forma de efetiva participação do titular dos dados pessoais e se o aceite 

de cookies, ante as peculiaridades e os obstáculos do caso, como a hiper vulnerabilidade do 

consumidor e a existência do fluxo informacional seria uma forma adequada para a proteção 

dos dados.  

Ao longo da exposição, verificou-se que as atuais opções de escolha ao usuário ao 

ingressar nos sites se limitam a escolhas pré-definidas, com informações precárias, 

impossibilitando que o indivíduo possa entender como são captados e utilizados seus dados, 

limitando sua autodeterminação. 

 Ao final, são apresentadas as considerações finais com vistas a responder à pergunta 

se há uma proteção efetiva sobre os dados pessoais dentro da sociedade da informação e, 

considerando, a forma precária como as informações sobre captação, utilização e partes 

envolvidas são dispostos atualmente, de modo que o titular possa, de fato exercer sua 

autodeterminação e diminuir a assimetria informacional presente nas relações eletrônicas. 

 

 

 

 

2. Sociedade da informação e os cookies 
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A evolução tecnológica das últimas décadas facilitou processos e modificou o 

comportamento da sociedade, sobretudo no mercado de consumo3. Antes, para ampliar as 

vendas, as empresas deveriam estudar o comportamento offline do consumidor, a escassez e 

rudimentariedade dos dados armazenados em seus Data Warehouse4(Galpão de informação), 

como histórico de compra, rotina, contexto de vida, baixas de estoque, histórico e cadastro 

de cartões fidelidade e crédito, tornavam a tarefa mais complexa e morosa, mesmo assim foi 

possível traçar um perfil do cliente5. Foi o caso, por exemplo, da rede varejista Walmart6 que, 

em 1997, ao verificar, através da associação daquelas informações que, pais que compravam 

fraldas à noite compravam, também, cerveja, aproximou as gondolas dos respectivos 

produtos, o que ocasionou um crescimento considerável de vendas.7  

Com a difusão do acesso à internet, cada vez mais usuários adquirem bens e serviços 

de forma online por exemplo, em 2008, o tráfego mensal na internet era de 6.0,34 PetaBytes 

(1015 Bytes) por mês8, em 2017 o tráfego o tráfego mensal na internet foi de 122 Exabytes 

(1018 Bytes)9, com previsão de 396 Exabytes no ano de 2022. Através do monitoramento de 

tráfego fornecido pela CISCO Systems verifica-se que a conectividade e utilização da internet 

pelos usuários aumenta exponencialmente. Assim, as pessoas concentram, cada vez mais, 

boa parte da sua vida na web, deixando um rastro de informações fragmentadas de quem são, 

o que procuram, quais produtos ou serviços pretendem adquirir, dentre outros, esses 

preciosos dados são commodities na sociedade atual, denominada sociedade da informação. 

Neste passo, o Data Warehouse primitivo, que contava apenas com poucos e precários 

dados, agora é alimentado pelo Big Data10, muito mais informatizado, automatizado e preciso, 

que armazena quantidades exorbitantes de dados, os organiza, segmenta e permite que a 

 
3 BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. 2ª ed., 
rev. atual. e reformulada. 3º reimp. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 3-4.  
4 What is a Data Warehouse? Oracle Corporation. Disponível em:  
<https://www.oracle.com/br/database/what-is-a-data-warehouse/>. Acesso em 08, abril 2021. 
5 HULLER, Heliston. Qual a relação entre fraldas e cervejas? O Walmart te responde. LinkedIn. 2017. 
Disponível em <https://www.linkedin.com/pulse/qual-rela%C3%A7%C3%A3o-entre-fraldas-e-cervejas-o-
walmart-te-responde-huller/?originalSubdomain=pt>. Acesso em 08, abril 2021. 
6 NEGRÃO, Mauro. Fraldas, cervejas e muito mais. Mundo do Marketing, 2013. Rio de Janeiro. Disponível 
em <https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/mauro-negrao/27146/fraldas-cervejas-e-muito-
mais.html>. Acesso em 08, abril 2021. 
7 GUROVITZ, Helio. O que cerveja tem a ver com fraldas?. Exame, 2011. São Paulo. Disponível em 
<https://exame.com/revista-exame/o-que-cerveja-tem-a-ver-com-fraldas-m0053931/>. Acesso em 08, abril 
2021. 
8 Visual Networking Index. CISCO Systems, 2009. Disponível em 
<https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/assets/docs/whitepaper_VNI_06_09.pdf>. Acesso em 08, 
abril 2021. 
9 CISCO Annual Internet Report. CISCO Systems, 2018. Disponível em < 
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-
paper-c11-741490.pdf>. Acesso em 08, abril 2021. 
10 BIONI, Bruno Ricardo. Obra citada, p. 39. 
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inteligência artificial consiga detectar o usuário, traçando seu perfil, religioso, político, 

ideológico, hábitos de navegação, emoções, condição social, convicções, interesses, 

geolocalização e afins, criando um corpo digital para o usuário real.  

O corpo digital criado através da inteligência artificial e das informações captadas 

pelo Big Data possui precisão assustadora, como no caso polêmico da grande varejista 

americana Target, que entendeu o perfil de consumo das clientes grávidas, ao ponto de 

identificar pela predileção da compra de produtos específicos, como cremes de fragrância 

suave ou sem fragrância e algumas vitaminas11, a precisão da identificação da situação 

gestacional da usuária foi tamanha que, o genitor da usuária, não tinha conhecimento de sua 

gravidez. 

Como se vê, a captação de dados é trivial na sociedade atual, sendo realizada, em 

sua grande maioria, pelos sistemas de cookies, diversos são os tipos destes arquivos, mas pela 

objetividade do presente estudo, trataremos apenas de dois tipos o “first party cookie” e o “third 

party cookie”12, que serão aclarados mais a diante. Criado por Lou Montulli, este sistema está 

ligado ao desenvolvimento web, fazendo parte da navegação na internet, sua primeira 

utilização foi no navegador “Mosaic Netscape” em outubro de 1984, no intuito de facilitar a 

vida do usuário13.  

Ao primeiro acesso à algum site ou aplicativo o WebServer (servidor que concede 

acesso ao site/aplicativo) insere no computador do visitante um cookie (first-party-cookie) 

definindo quais informações deverão ser armazenadas, sendo assim, toda vez que o visitante 

retornar ao site, o WebServer requisita o first-party-cookies, que enviado, carrega as informações 

de preferência do usuário, personalizando a página, para atender os anseios daquele visitante.  

Estes arquivos de texto(cookies), armazenados no computador do usuário, 

possibilitam a captação das preferências do usuário e, também, dos dados pessoais, saliente-

se que o cookie em si apenas armazena as informações disponibilizadas durante a navegação 

(como um carrinho de compras, usuário, senha, dentre outros)14, não invadindo o 

computador do usuário. 

 
11 Target: entenda como a loja monitora o comportamento do consumidor. Tray Corp, 2020. Disponível em 
<https://www.traycorp.com.br/conteudo/target-e-o-comportamento-do-cliente/>. Acesso em 08, abril 
2021. 
12 O que são Cookies?. TechMundo, 2008. Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/web/1069-o-
que-sao-cookies-.htm> acesso em 08, abril 2021. 
13 D Kristol, L Montulli. HTTP State Management Mechanism. Netscape Communications, 1997. 
Disponível em < https://dl.acm.org/doi/pdf/10.17487/RFC2109> Acesso em 08, abril 2021. 
14 Automatic Data Collection Tools (Cookies, etc.) CISCO Systems. Disponível em 
<https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/automatic-data-collection-cookies.html> acesso em 08, abril 
2021. 
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São as informações armazenadas pelos third party cookies 15 que são as mais disputadas 

pelas ferramentas de anúncio (remarketing), informações contidas nestes arquivos que 

possibilitam a identificação da persona digital16, criando um ambiente invasivo com a criação 

de anúncios. Necessidades, sob medida para o usuário. Com a intensificação dos estudos 

sobre as violações de direitos fundamentais na internet, o advento do Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados (União Europeia) e da Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil), 

os sites e aplicativos, em sua grande maioria adicionaram, avisos ao usuário (banners) para que 

este possa decidir se aceita a inserção dos cookies daquele site e/ou concederá acesso aos third 

party cookies armazenados em seu dispositivo de acesso. 

A partir destas situações é que se verifica que a captação dos dados dos usuários deve 

conter certas restrições17, ter um propósito claro, compatível nos contornos estabelecidos 

pelos usuários, de modo a não violar sua privacidade e direitos fundamentais protegidos 

constitucionalmente. Em rumo contrário, a captação e utilização dos dados pessoais dos 

usuários sem qualquer tipo de restrições produz graves riscos de violação a diversos direitos 

fundamentais já protegidos e consagrados na Constituição Federal e que sempre foram 

protegidos contra violações não tecnológicas18, devendo o consumidor ter a possibilidade de 

aceitar ou não, o compartilhamento de seus dados pessoais, principalmente quando o viés 

comercial é intenso. 

 

3. O direito à proteção sobre os dados pessoais por meio do consentimento 

Dos dados pessoais e a sua utilização monetizada emerge uma nova visão 

mercadológica que é o mercado informacional19. Neste sistema, o titular dos dados encontra-

se em uma posição de hiper vulnerabilidade20 e o consentimento reflete uma possível e eficaz 

forma de tutela do direito sobre os seus dados21. Isto porque, no percurso geracional das 

 
15 “[...]and cookies served on our behalf, for example by advertisers and data analytics companies” Ibid. 
16 LYON, David. The electronic eye: the rise of surveillance society. Mineapolis: University of 
Minesota, 1994. In BASAN, Arthur Pinheiro., p. 115. 
17 COPETTI, Rafael. CELLA, José Renato Gaziero. A salvaguarda da privacidade e a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados. Revista de Direito, Governança e Novas Tecnologias. e-ISSN: 2526-0049. Goiânia, 2019 
v. 5 n. 1 p. 44-62.  Jan/Jun. 2019. P 46. 
18 BASAN, Arthur Pinheiro.  O DIREITO AO SOSSEGO: PUBLICIDADES VIRTUAIS E O ASSÉDIO 
DE CONSUMO COMO DANO. Tese de Doutorado, Programa de Pós Graduação em Direito Nível 
Doutorado, 2020. P. 106. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Tese-
de-ARTHUR-PINHEIRO-BASAN.pdf>. Acesso em 08, abril 2021. 
19 BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. 2ª ed., rev. 
atual. e reformulada. 3º reimp. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 158. 
20 BIONI, Bruno Ricardo. Obra citada, p. 133-193. 
21 DONEDA, Danilo. Obra citada, p. 209.   
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legislações que tratam sobre o tema tem-se como um dos principais objetivos a participação 

da pessoa22.  

Para que tal participação seja efetiva, em relação ao escopo deste estudo, verifica-se 

que não basta uma mera informação sobre a coleta dos dados ou a sua manipulação através 

da apresentação de cookies nos websites. Há que se avaliar como será disposta tal informação, 

para que o consumidor efetivamente tenha acesso, pleno conhecimento e possa optar 

adequadamente de acordo com os seus interesses. A adoção de um design tendencioso ou 

equivocado pode viciar a vontade manifestada, com indevidas influências ou manipulações23. 

Uma das possíveis soluções é fornecer ao consumidor a opção pelo botão conhecido como 

DNT – Do Not Track que significa “não me rastreie”. Através desta opção, haveria uma 

manifestação externalizada da sua vontade24, considerada como a autodeterminação 

informativa ou informacional, relacionada com a atual noção de privacidade explicada por 

RODOTÀ como a sequência “pessoa-informação-circulação-controle”25, dentro da 

realidade tecnológica que coloca a pessoa em “estado de visibilidade”26.  

A autodeterminação importa porque significa que o indivíduo tem poder sobre os 

seus dados, por conseguinte, pode definir a destinação deste, assim como interromper o fluxo 

das informações sobre si ou requerer descrição das informações que lhe dizem respeito e, a 

partir disso, a titularidade é entendida como o controle sobre as suas próprias informações27. 

Trata-se do dever-direito de informação28, também, não se pode olvidar que “Quando se 

controla o tratamento de dados, não se resguarda apenas o indivíduo cujos dados estão relacionados, mas 

também o grupo social do qual ele faz parte, interesses coletivos e as futura gerações”29. 

Para avaliar o exercício da autodeterminação informativa em websites, parte-se da 

premissa que o aceite através de um mero clicar será considerado como manifestação de 

vontade válida, ante a admissão do que se denomina como “consentimento tecnológico”30, 

 
22 BIONI, Bruno Ricardo. Obra citada, p. 113-121.  
23 BIONI, Bruno Ricardo. Obra citada, p. 152-153.     
24 BIONI, Bruno Ricardo. Obra citada, p. 170. 
25 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância: a privacidade hoje. Tradução de Danilo Doneda e 
Luciana Cabral Doneda. Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008, p. 93. 
26 BIONI, Bruno Ricardo. Obra citada, p. 136. 
27 MAIA, Roberta Mauro Medina. A titularidade de dados pessoais prevista no art. 17 da LGPD: direito real ou 
pessoal? In Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no Direito brasileiro. Ana 
Frazão, Gustavo Tepedino, Milena Donato Oliva [coord.]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 147. 
28 BIONI, Bruno Ricardo. Obra citada, p. 195.  
29 TEPEDINO, Gustavo. TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. Consentimento e proteção de dados pessoais na 
LGPD. In Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no Direito brasileiro. Ana 
Frazão, Gustavo Tepedino, Milena Donato Oliva [coord.]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 297.  
30 MODENESI, Pedro. Contratos eletrônicos de consumo: aspectos doutrinário, legislativo e jurisprudencial. 
In Direito Digital: direito privado e internet. Guilherme Magalhães Martins, João Victor Rozatti Longhi 
[coord.]. 3ª ed. Indaiatuba: Editora Foco, 2020, p. 475.  
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desde que exista a devida compreensão sobre os termos em análise. Para isso, há a 

necessidade de implementação de medidas púbicas (art. 55-J, VI)31, com vistas a instruir todos 

os cidadãos sobre as consequências do tratamento de dados, além da informação clara e 

precisa, constante do próprio website, a ser fornecida em cumprimento ao princípio da boa-

fé objetiva32. Essas são condutas complementares que visam afastar ou dirimir a assimetria 

informacional presente em relações eletrônicas33.  

Ainda, é imprescindível que seja avaliada a atuação dos atores que de alguma maneira 

estarão em contato com estes dados. Não se ignora que dentro deste mercado informacional, 

muitas pessoas terão acesso aos dados e é preciso avaliar a interação e participação de cada 

um deles dentro deste fluxo para a garantia da privacidade e o seu papel social34. O 

consentimento adequado deve considerar essa volatilidade da informação e o número de 

atores que atuam para gerar a informação monetizada dentro do “fluxo informacional” que 

não consegue ser controlado.  

Assim, dentro da problematização do fluxo de informações e a vulnerabilidade do 

consumidor é que deve ser pensado o consentimento, que autoriza a possibilidade do 

tratamento dos dados nas hipóteses do art. 7º, da LGPD. O disciplinamento em um artigo 

específico sobre o tema demonstra a sua importância e a preocupação do legislador para com 

ele, da mesma forma que o fez o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu35. Um 

consentimento que seja informado, o que significa dizer que o titular dos dados tenha pleno 

conhecimento sobre as consequências da captação dos seus dados e dos atores que estarão 

inseridos dentro deste fluxo. É a informação que permitirá dirimir a assimetria informacional 

acima mencionada, bem como minimizar a hiper vulnerabilidade do consumidor e é por isso 

que “exige a lei que ao cidadão sejam fornecidas informações transparentes, adequadas, claras e em 

quantidade satisfatória acerca dos riscos e implicações do tratamento de seus dados”36.  

Outro ponto que merece destaque e tem sido alvo de muitas críticas é a opção ao 

consumidor sobre o “tudo ou nada”, que significa que a única opção do consumidor seja 

aderir à coleta de seus dados e manipulações futuras, sob pena de renunciar a utilização de 

 
31 “Art. 55-J. Compete à ANPD: (...) VI - promover na população o conhecimento das normas e das políticas 
públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança; (BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto 
de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm> Acesso em: 06, abril 2021).  
32 “Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 
(...)” (BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm> Acesso em: 06, abril 2021) 
33 MODENESI, Pedro. Obra citada, p. 475. 
34 BIONI, Bruno Ricardo. Obra citada, p. 199-201.  
35 TEPEDINO, Gustavo. TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. Obra citada, p. 298.  
36 TEPEDINO, Gustavo. TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. Obra citada, p. 301. 
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bens ou serviços37. O objetivo é que exista a possibilidade de configurar e personalizar as 

opções sobre o fluxo dos dados de acordo com os interesses da pessoa38, para que o titular 

dos dados possa ocupar o papel de protagonista que lhe cabe, caso contrário estar-se-á diante 

do “mito do consentimento”39, quando não há efetivas escolhas, mas apenas submissão.  

É por essa razão que a atual existência de um sistema de cookies que apenas apresente 

a opção do “tudo ou nada” exatamente como no site da Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados, cujo conceito atribuído pelo art. 5º, XIX é “órgão da administração pública responsável 

por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.”40 causa tanta 

estranheza.41 Isso porque, o website deste órgão deveria ser o exemplo para a adequada 

proteção aos dados pessoais, portanto, sequer deveria disponibilizar o rastreamento do 

computador pelo sistema cookies, mas ao invés disso, além de instala-lo, o faz sem opções de 

personalizações, o que demonstra a urgência para disciplinamento e segurança do tema. 

 

4. Considerações finais  

A sociedade da informação vive o aumento de atividade na internet e por 

consequência a captação de dados pessoais, trazendo consigo possibilidade de violação aos 

dados pessoais e aos direitos fundamentais do usuário, o que fez com que o debate jurídico 

se debruçasse sobre as possíveis formas de coibir abusos na utilização desses dados, 

conferindo ao titular dos dados a possibilidade de consentir ou não com a utilização dos 

dados. 

Neste estudo, avaliou-se a sociedade de informação e a captação de dados que lhe é 

inerente, com ênfase à análise do tratamento de dados para direcionamento de publicidades 

ao consumidor. Por consequência, como o consumidor pode controlar os seus dados e a 

destinação destes, não apenas pela exposição de suas preferências, mas também, pelo próprio 

conteúdo intrínseco deste direito.  

A análise do consentimento faz-se necessária uma vez que está relacionada com a 

garantia da autodeterminação informacional (ou autodeterminação informativa). Entendeu-

se que para que não seja apenas ficção, é preciso que o consumidor tenha pleno 

 
37 DONEDA, Danilo. Obra citada, p. 298-299.   
38 TEPEDINO, Gustavo. TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. Obra citada, p. 301. 
39 DONEDA, Danilo. Obra citada, p. 297-298.  
40 BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm> Acesso em: 06, abril 2021. 
41 Saliente-se que a crítica se refere ao atual sistema de cookies disponibilizado através do site da ANPD, que 
apenas concede a possibilidade de “aceitar” para navegar adequadamente. Disponível em 
<https://www.gov.br/anpd/pt-br> Acesso em: 06, abril 2021.  
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conhecimento da escolha adotada e que esta seja devidamente informada, não obstante os 

óbices da hiper vulnerabilidade e do fluxo informacional.  

Desta forma, não apenas deve existir a informação clara e precisa ao titular dos dados, 

mas também, a possibilidade de efetiva escolha e não apenas do “tudo ou nada”, que significa 

que a não aceitação impedirá a utilização dos bens ou serviços, tal como, infelizmente, consta 

atualmente no site da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados.  
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Resumo: O Direito Processual civil é guiado por vários ideais, principalmente pelo desejo 
de debelar conflitos e crises, de montas diferentes (incerteza, urgência e inadimplemento) 
fazendo valer os escopos sociais, políticos, econômicos e jurídicos pregados pela 
instrumentalidade do processo. Há uma espécie de crise, em especial, no Brasil, que vem 
gerando um desafio sistêmico e persistente para o Judiciário; trata-se da chamada “crise de 
inadimplemento”, ligada à prestação da tutela jurisdicional executiva. Em outras palavras, 
tem-se verificado uma ineficiência do sistema processual no sentido de não conseguir fazer 
valer as obrigações inadimplidas, certificadas em favor do credor, em títulos executivos 
judiciais ou extrajudiciais, de modo mais específico as obrigações de pagar quantia. Ou seja, 
a tutela jurisdicional executiva não consegue atingir seu principal fim, qual seja, o de entregar 
ao exequente o crédito que lhe é de direito. Essa dificuldade está presente no bojo dos 
procedimentos executivos, tanto na modalidade de cumprimento de sentença, quanto no 
âmbito do processo de execução autônomo. Diante dessa dificuldade, pergunta-se: a) existem 
mecanismos e técnicas processuais capazes de superar a ineficiência, e, por consequência 
colocar fim à crise de inadimplemento das obrigações de pagar quantia certa apresentadas ao 
Judiciário? b) a tecnologia e os instrumentos digitais têm colaborado para tal desiderato? 
Partindo dessas premissas e problemas, o principal objetivo desta investigação científica é 
estudar e apresentar o SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, o qual 
representa um sistema de alta tecnologia que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central. 
Com o estudo, também, se pretende avaliar o modo como tal sistema pode colaborar com a 
concretização da atividade executiva em sede de obrigações de pagar quantia. Concluindo-se 
que: a) a tecnologia, sem dúvidas, é uma poderosa ferramenta a serviço da efetiva prestação 
jurisdicional e b) o SISBAJUD é totalmente compatível com o devido processo legal e com 
outros princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo, tais como o 
contraditório e ampla defesa, máxima efetividade da execução ou utilidade e com o desfecho 
único executivo. 
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Abstract: Civil procedural law is guided by several ideals, mainly by the desire to resolve 
conflicts and crises, of different amounts (uncertainty, urgency or default), enforcing the 
social, political, economic and legal scopes preached by the instrumentality of the process. 
There is a kind of crisis, especially in Brazil, which has been generating a systemic and 
persistent challenge for the Judiciary; this is the so-called “default crisis”, linked to the 
provision of executive jurisdictional protection. In other words, there has been an 
inefficiency of the procedural system in the sense of not being able to enforce the defaulted 
obligations, certified in favor of the creditor, in executive judicial or extrajudicial bonds, more 
specifically the obligations to pay a sum. In other words, executive jurisdictional protection 
is unable to achieve its main purpose, that is, to deliver the creditee that is entitled to it. This 
difficulty is present in the midst of executive procedures, both in terms of compliance with 
the sentence and in the scope of the autonomous enforcement process. In view of this 
difficulty, we ask: a) are there procedural mechanisms and techniques capable of overcoming 
inefficiency, and, consequently, putting an end to the crisis of non-compliance with the 
obligations to pay certain amounts presented to the Judiciary? b) have technology and digital 
instruments collaborated to this end? Starting from these premises and problems, the main 
objective of this scientific investigation is to study and present the SISBAJUD - System of 
Search of Assets of the Judiciary Power, which represents a high technology system that 
connects the Judiciary Power to the Central Bank. The study also intends to assess how such 
a system can collaborate with the implementation of executive activity in terms of obligations 
to pay a sum. Thus, it can be concluded that: a) technology, without a doubt, is a powerful 
tool at the service of effective jurisdictional provision and b) SISBAJUD is fully compatible 
with the due legal process and with other constitutional and infraconstitutional principles of 
the process, such as the contradictory and broad defense, maximum effectiveness of 
execution or utility and with the single executive outcome. 

Keywords: Execution; Technology; SISBAJUD; Effectiveness. 

 

1. Atividade jurisdicional executiva 

Não basta vencer a ação judicial ou ter a seu favor um documento a que a lei confira 

força executiva, é preciso fazer valer o princípio da disponibilidade e provocar a tutela 

jurisdicional executiva, para que, em tese, alcance a satisfação do direito que se tem.  

Essa afirmação decorre em sua maioria de crises de cooperação, quando a atuação da 

norma concreta abstraída de um título executivo judicial ou extrajudicial, operacionaliza-se 

tão somente por intermédio da realização de atos processuais de império estatal que incidem 

sobre o mundo dos fatos, com ou sem a colaboração do devedor que, em um primeiro 

momento, recusou-se a cooperar cumprindo o dever ou a obrigação representados no título 

executivo3. Tais técnicas executivas, sem sombra de dúvidas, hão de se estabelecer mediante 

 
3 ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil – 7. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 3. 
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um devido processo legal, com adequação de meios e resultados sob o crivo do acesso efetivo 

à justiça, defronte os prismas do exequente e do executado.  

A sentença, tal como as decisões interlocutórias, pronucniamentos decisórios 

exaurientes e de cognição sumária, respectivamente, são passiveis de gerar o que se nomeia 

de título executivo judicial. Enquanto, o legislador declarar que documentos escritos dotados 

de certa confiabilidade, servem igualmente para a provocação da jurisdição em busca de uma 

tutela executiva, tratando-se dos títulos executivos extrajudiciais.  

Tais lições são tracejadas no Título II do Livro I,  e no Livro II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, nos quais o legislador positiva o procedimento a ser seguido em 

casos de cumprimento de sentença, ainda que provisórios, e de processos autônomos de 

execução de títulos executivos extrajudiciais.  

Cumpre asseverar que o termo execução é sinônimo tanto de cumprimento de 

sentença, quanto de processo autônomo de execução, circuscrevendo-a justamente no direito 

subjetivo de se obter a efetiva satisfação do direito anteriormente reconhecido em um título, 

através da modificação da realidade sensível. É daí que se afirma que executar é transformar 

direito em fato.  

Mas, como transformar direito em fato? Através dos meios executórios, que, para 

serem auferidos adequadamente, impõe-se um exercício antecedente de verificar qual a 

natureza da obrigação que se almeja satisfazer, pois, a depender, a natureza da execução será 

diversa e por conseguinte o meio que a regerá, aprioristicamente, será um especifico.  

Com isso, pondera-se que as obrigações podem ser de entrega de coisa certa ou 

incerta (arts. 538 e 806/813, CPC), fazer ou não fazer (arts. 536/537 e 814/823, CPC) e de 

dar (art. 523/527 e 824/909, CPC),  prevendo o legislador para cada uma delas um 

procedimento específico para ser seguido, orientado por um meio executivo principal.  

Conforme essas modalidades de execução em sentido amplo, fala-se em execução 

específica, quanto ao procedimento executivo inerente a obrigação de fazer, não fazer ou 

entrega de coisa. Porém, em não sendo possivel ou dispensável a execução específica, poderá 

ser convertida na execução tida como genérica, pois, visa o equivalente em dinheiro.4 

 
4 CAMBI, Eduardo. [et al.]. Curso de processo civil completo. 2ª ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2019, p. 1045/1046. 
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Os meios executivos se dividem em dois grandes núcleos: a) meios subrogatórios, os 

quais são utilizados, em regra, na execução direta, e b) meios coercitivos, relacionados à 

execução indireta.  

Pelo primeiro, vê-se a atuação ativa do Estado-juiz visando a satisfação da obrigação, 

evidenciando-se uma conduta ativa estatal em substituição à inercia do executado que nada 

faz para honrar com o que deve. Acrescenta-se que a subrogação pode ser por 

desapossamento (Estado-juiz retira um bem da posse do obrigado, emitindo nela o 

exequente), transformação (por ordem do Estado-juiz um terceiro faz as vezes do obrigado) 

e expropriação (Estado-juiz invade a esfera patrimonial do obrigado para obter dinheiro ou 

algum bem para tranformá-lo em dinheiro), esta última ramificando-se para a possibilidade 

de adjudicação, alienação e desconto através do bem anteriormente penhorado. 

Enquanto o meio coercitivo, tem o escopo de atuar no estado psicológico do 

devedor-executado, induzindo-o ao cumprimento da obrigação que detém perante o credor- 

exequente. Neste caso, têm-se, como exemplo de medidas coercitivas: as astreintes (art. 536, § 

1º, CPC) e a prisão civil (art. 528, § 3º e art. 911, parágrafo único, CPC). 

Justamente nesse interim, é que exsurgem as ferramentas digitais otimizadoras, aptas 

à cooperar com a finalidade da execução, viabilizando a prática de atos executórios 

antecedentes à efetivação do meio executivo propriamente dito.  

 

2. Sistemas Informatizados da Execução Judicial 

Vários são os sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário e das partes, 

através dos quais se obterá, de forma rápida e efetetiva, o alcance de informações, dados 

variados, valores em contas bancárias, créditos recebiveis, constrição de bens e ativos 

financeiros, dentre outras ações com o mesmo condão de proporcionar à frente a saistifação 

da obrigação e consequente alteração da realidade sensível, em sede de processos de execução 

civil, sempre com respeito ao devido processo legal. 

Salienta-se que os sistemas constituem uma interligação entre a atuação do Poder 

Judiciário para com instituições e órgãos públicos variados, esses responsáveis pela gestão 

ou operação dos dados inerentes a cada conteúdo a que o sistema está vinculado. Sendo na 

maior parte das vezes iniciadas as atividades em referidos instrumentos digitais pelos 

magistrados que conduzem os processos e nunca pelas partes, em razão da exclusividade de 

acesso imparcial. 
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Exemplificando, inicia-se pelo Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, 

resultado de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal. É um 

serviço oferecido unicamente aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que tem 

como objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal5. Tendo 

como funcionalidade central o registro de solicitações de dados cadastrais como CPF e 

CNPJ, declarações de pessoas físicas acerca do Imposto de Renda e Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural, bem como de pessoas jurídicas sobre Declaração de 

Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, Declaração Simplificada de Pessoa 

Jurídica e também Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural6. 

O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS – BACEN), parceria 

do Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central, a seu turno, fornece quais as instituições 

financeiras que o executado mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, 

depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus 

representantes legais e procuradores7. Denota-se que sua função se resume no apontamento 

de instituições financeiras a que está vinculado o executado, não fornecendo o conteúdo das 

operações mantidas, o que, fica a cargo de outro sistema como se verá adiante.  

Por sua vez, o Sistema On-line de Restrição de Veículos – RENAJUD, interliga o 

Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito, possibilitando consultas e  envio 

de ordens de restrição de veículos, em tempo real, à base de Registro Nacional de Veículos 

Automotores (Renavam)8, englobando bloqueios de transferência e circulação, bem como o 

registro de penhora. 

Adiante, tem-se o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, instituido pela 

Corregedoria Nacional de Justiça através do Provimento nº 47/2015, interligando de forma 

digital todos ofícios de registro de imóveis dos Estados e Distrito Federal, oportunizando o 

acesso a certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens por CPF 

ou CNPJ, para detectar bens imóveis registrados, entre outros9. 

 
5 JUSTIÇA, Conselho Nacional de. Infojud. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. 
Consulta em: 30/03/2021. 
6 FEDERAL, Receita. Sistema de informação ao judiciário infojud, manual do usuário. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/infojud_manual.pdf. Consulta em: 30/03/2021. 
7 JUSTIÇA, Conselho Nacional de. Cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (CCS – BACEN). 
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/. Consulta em: 30/03/2021. 
8 ______. Renajud. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud-4/. Consulta em: 30/03/2021. 
9 ______. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/sistemas/srei/. Consulta em: 30/03/2021. 
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Vale também ressaltar o SERASAJUD, sistema informatizado que viabiliza o 

encaminhamento de ordens judiciais ao Serasa Experian, totalmente eletrônicas10, tendo 

como principais funcionalidades o fornecimento de informações sobre restrição de crédito e 

inserção/retirada de pessoas dos cadastros de inadimplentes. 

Mas, o presente trabalho debruça-se sobre um sistema em especial, qual seja, o 

Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, substituto do antigo Bacenjud, 

cujas trativas serão exaurientes considerando o objetivo traçado no presente ensaio. 

 

3. Sisbajud e Máxima Efetividade Executiva 

O sistema Bacenjud foi criado em 2001, sendo que em 07/10/2008 o Conselho 

Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 61, disciplinou o procedimento de 

cadastramento de conta única para efeito de constrição de valores em dinheiro por 

intermédio de um convênio com o Banco Central do Brasil, uniformizando o manuseio do 

sistema. 

Pelo art. 1º, do referido ato normativo, denota-se que o ideal sempre foi o envio 

informatizado de ordens judiciais às instituições financeiras para consulta e bloqueio de 

recursos de pessoas físicas e jurídicas que figuravam como devedoras em execuções judiciais.  

O avanço com sua implementação é indiscutivel, na medida em que, anteriormente 

ao funcionamento de dito sistema, os magistrados tinham de determinar a expedição de 

ofícios em papel ao Banco Central, a fim de localizar relações bancárias do executado e 

posteriormente, expedir novo ofício para concretizar bloqueios (caso não contida a ordem 

na comunicação anterior) ou a penhora. Situação que colocava em jogo o êxito dos processos 

de execução, vez que, pelo tempo que levava o diálogo entre o Judiciário e as instituições 

financeiras, eventuais valores localizados já não estariam na(s) conta(s) bancária(s) quando 

levado a efeito o ato constritivo.  

O Banco Central previu diversos regulamentos, visando aprimorar a ferramenta e sua 

operação perante os diversos tribunais estaduais e superiores, até o Regulamento Bacenjud 

2.0 de 12/12/2018, versão que incluiu novas funcionalidades, ampliou o número de parceiros 

 
10 ______. Serasajud. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/serasajud/. Consulta em: 30/03/2021. 
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e permitiu o envio de ordens de bloqueio às distribuidoras, às corretoras de valores 

mobiliários e aos agentes autônomos de investimentos11.  

Portanto, veja-se que o Bacenjud já cooperava em certa medida com a pretensão 

executiva civil. Todavia, algumas mazelas passaram a ser notadas com o decorrer dos anos, 

influênciadas pela evolução da informatização dos processos e justamente decorrente da crise 

de inadimplemento nas execuções. 

Eis que, pelo sistema até então vigente, as ordens emanadas pelos magistrados eram 

respondidas em pouco mais de 24 horas do recebimento das requisições, o que se dava às 

23h do mesmo dia útil do encaminhamento, desde que implementado até as 19h (arts. 7º e 

8º, Regulamento Bacenjud 2.0). Porém, verificava-se que as respostas chegavam muito mais 

tarde, e junto à efetivação do contraditório e ampla defesa inerente ao processo civil pátrio, 

desaguavam na mesma ineficiência dos ofícios em papel, vez que o executado 

tendendcialmente sacava a tempo os recursos anteriormente localizados.  

Com isso, apesar dos avanços proporcionados pelo sistema Bacenjud, não somente 

pelos motivos precitados, exsurgiu a necessidade de demandar de forma mais automatizada 

e eficiente a transmissão de ordens às instituições financeiras. Contando com o indicativo de 

seus relatórios gerenciais quanto a necessidade de renovação e atualização da ferramenta12.  

Sendo assim, o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central e a Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional criaram e executaram o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº 

41/2019. De modo que, em 08/09/2020, passou a vigorar o Sistema de Buscas de Ativos do 

Poder Judiciário – SISBAJUD, em substituição ao Bacenjud.  

Suas principais inovações afetam diretamente as vicissitudes anteriormente auferidas 

com o revogado sistema, eis que se passou a operacionalizar um instrumento rápido, passível 

de localização de relações bancárias, financeiras e de operação de cartões de crédito com 

exatidão, além de inovar com ferramentas aptas a debelar a conduta de má-fé do executado 

civil.  

Observa-se que o novel Sisbajud permanece com a possibilidade de emissão e 

encaminhamento de ordens para obter informações sobre contas bancárias (saldo 

 
11 JUSTIÇA, Conselho Nacional de. Tutorial sisbajud. 2021. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/09/SISTEMA-DE-BUSCA-DE-ATIVOS.pdf. Consulta em: 30/03/2021. 
12 JUSTIÇA, Conselho Nacional de. Tutorial sisbajud. 2021. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/09/SISTEMA-DE-BUSCA-DE-ATIVOS.pdf. Consulta em: 30/03/2021.  
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consolidado na data da pesquisa), bloquear/desbloquear valores na data da pesquisa, 

transferir valores para conta judicial, reiterar requisições/pedidos e cancelar ordens.  

No entanto, com mais eficiência na medida em que ao magistrado inserir na 

plataforma as informações sobre o processo, incluindo o réu/executado, bem como o tipo 

de ordem que almeja, o sistema consultará a base de dados da Receita Federal e informará 

imediatamente os relacionamentos bancários constantes na base de dados do Cadastros de 

Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central (CCS), facilitando-se justamente 

a identificação de onde o executado mantém relações financeiras, permitindo a ordem direta 

a cada uma delas instantaneamente. 

Mas, não somente pela agilidade se destaca o Sisbajud, tendo em vista que outras 

necessidades encontradas nas execuções civis cotidianas, em que, cada vez mais se faziam 

necessárias diligências acerca de ativos financeiros e créditos a serem recebidos pelos 

executados. 

Assim, importante anotar a funcionalidade denominada de “Módulo de Afastamento 

do Sigilo Bancário”, o qual permite requisitar informações detalhadas sobre extratos em 

conta corrente, bem como possibilita a emissão de ordens diretas e imediatas às instituições 

financeiras, sem a necessidade de minutas, requisitando informações dos devedores, tais 

como: extratos simplificados, cópia dos contratos de abertura de conta-corrente e de conta 

de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além 

de extratos do PIS e do FGTS13.  

Além do mais, o sistema permite o envio de ordem de bloqueio de valores em conta-

corrente, ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações, e alcança além das instituições 

financeiras propriamente ditas (bancos públicos, bancos múltiplos, cooperativas, etc.) 

Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil. 

Essas instituições também regulamentadas pelo Banco Central são mais conhecidas 

como empresas intermediadoras de pagamento ou intermediárias de cartão de crédito, 

citando-se como exemplo: Mercado Pago; Cielo; Redecard; PayPal; Nubank; PagSeguro; 

PicPay; Apple Pay, por meio das quais pessoas físicas e jurídicas podem receber valores de 

terceiros com quem encetam negócios, existindo um fundo específico em que tais valores 

 
13 JUSTIÇA, Conselho Nacional de. Módulo de afastamento de sigilo bancário – bacenjud 2.0 e sisbajud. 2021, 
p. 6/7. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Consulta em: 30/03/2021. 
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ficam provisoriamente depositados para que depois o titular direcione para as contas 

bancárias almejadas. 

A obtenção dos extratos das contas mantidas pelo executado, bem como o acesso à 

fatura de seu cartão de crédito facilitam elucidar e comprovar eventuais práticas fraudulentas 

atentatórias à execução como um todo, maculando a própria dignidade da justiça. Isso a par 

de situações em que o executado maliciosamente oculta referidos documentos, até mesmo 

quando solicitado pelo juiz, ciente de que se aberta essa esfera demonstrará que é capaz de 

honrar com a obrigação, a qual não cumpre voluntariamente.  

Ademais, com o acesso as operações mantidas com as instituições de pagamento ou 

empresas intermediadoras de cartões de crédito, conseguirá ir além do bloqueio e penhora 

de valores em conta corrente e poupança, passando-se a alcançar efetivamente o patrimônio 

do executado muitas das vezes depositados provisoriamente junto a essas empresas, 

sobremaneira quando o devedor se trata de profissional autônomo ou liberal, recebendo os 

pagamentos dos serviços prestados ou produtos vendidos através de maquininhas de cartões 

de débito e crédito.  

Vale ainda ressaltar, que o novo sistema informatizado vem caminhando para novas 

implementações, sendo declarado pelo próprio CNJ, a prospecção de avanço no 

desenvolvimento de novas funcionalidades, a exemplo da reiteração de ordem, 

informalmente tida como “teimosinha”, possibilitando o juízo indicar a data do bloqueio, 

indicar o desbloqueio automático etc.  

Com a “teimosinha”, tão breve a ser implantada, alcançar-se-á efetivamente o 

patrimônio do executado, não sendo afetado o exequente na medida em que não se buscará 

valores em contas, fundos, empresas intermediadoras, dentre outros, somente em um dia 

determinado, comumente coincidente com o dia de encaminhamento da requisição. 

Passando-se pela estipulação de datas variadas para a consulta em nome do executado, 

passível de alteração a qualquer tempo, podendo inclusive estender a ordem para o mês todo.  

Pode-se afirmar que, não há dúvidas da inovação e aprimoramento do sistema que 

interliga o Poder Judiciário ao Banco Central, na face do novo Sisbajud, principal 

instrumento informatizado preparatório para atos executórios em sede de execuções por 

quantia certa, tendo em vista a vinculação ao princípio da responsabilidade patrimonial do 

executado (art. 789, CPC), pela qual é seu patrimônio que há de suportar a atividade executiva 

jurisdicional e satisfazer a obrigação. 
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É certo que toda atividade executiva se realiza, tendo em vista a satisfação da 

obrigação inadimplida, tanto é verdade, que o art. 797 do CPC, expressamente menciona 

que: “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, 

realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de 

preferência sobre os bens penhorados”. 

O que o legislador quis dizer com: “realiza-se a execução no interesse do exequente”? 

A doutrina processual traduz o texto normativo citado como expressão do princípio da 

máxima efetividade executiva, também conhecido como princípio do resultado ou da 

utilidade da execução.14 

 Significa dizer que o processo de execução deve, em obediência aos ditames 

constitucionais e legais, render ao jurisdicionado-exequente, sempre que possível, o máximo 

que ele pode, em outras palavras: transformar a realidade fática e obter o crédito que deveria 

ter recebido espontaneamente do devedor. E, para tanto, as técnicas processuais executivas 

devem ser pensadas e criadas em atenção ao resultado ou utilidade esperada pelo exequente.  

Neste mesmo passo, então, pode-se afirmar que o Sisbajud representa um 

indispensável instrumento tecnológico para a consecução dos fins executivos, o qual aliado 

às demais técnicas sub-rogatórias e coercitivas, tende a proporcionar o resultado prático 

esperado pelo exequente quando necessita da atuação estatal.   

 

4. Considerações Finais 

É impossível afirmar, ao final, que os instrumentos digitais, tais como o Sisbajud, 

representarão a solução de todos os problemas encontrados na atividade executiva; por outro 

lado, pode-se acreditar na funcionalidade deles e no importante papel que desempenham na 

busca de dados e informações, muitas vezes indispensáveis, para que a execução se faça, 

efetivamente, no interesse do exequente. 

Em um mundo, no qual as relações jurídicas são realizadas cada vez mais por meios 

eletrônicos, sem que haja necessidade da presença dos contratantes, assim como as 

movimentações financeiras se dão em um ritmo quase que frenético, tal como se dá na 

operação virtual das bolsas de valores, o processo executivo também precisa se adequar à 

essa realidade. 

 
14 CAMBI, Eduardo. [et al.]. Curso de processo civil completo. 2ª ed. – São Paulo : Editora Revista dos 
Tribunais, 2019, p. 1049. 
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Longe de representar uma conclusão definitiva, pois toda pesquisa representa o 

lançamento de ideias para serem pensadas e repensadas, conclui-se que a execução civil, no 

sistema processual brasileiro, avança de forma definitiva para o atingimento de seus 

desideratos com a utilização cada vez mais acentuada dos meios digitais. Enfatizando o 

Sisbajud, perante os procedimentos executivos de obrigação de pagar quantia certa.    
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Resumo: Com o advento da era industrial, as empresas de maior sucesso comercial 
perceberam a necessidade de incorporarem em sua cadeia produtiva linhas de pesquisa ativas 
que buscam constantemente por soluções em face de novas exigências comerciais ou 
operacionais surgidas no mercado. Nesse sentido, o estabelecimento de uma parceria de 
pesquisa com uma Universidade Pública se mostra essencial para o sucesso empresarial no 
setor da inovação tecnológica. Por outro lado, as Universidades Públicas têm o dever de 
divulgar os resultados de suas pesquisas, o que poderia acarretar prejuízo para a empresa 
parceira, em razão dos concorrentes Free Riders. As publicações científicas realizadas pelas 
Universidades têm o potencial de favorecer o desenvolvimento das empresas que possuam 
a capacidade de gerir e implementar o conhecimento acadêmico divulgado. Todavia, se a 
divulgação acadêmica pode estimular o desenvolvimento empresarial por um lado, por outro 
lado poderá prejudicar, pois todas as empresas do mesmo setor terão acesso ao mesmo 
conhecimento, afetando a livre concorrência e a diversificação de produtos e serviços 
ofertados no mercado. Dessa maneira, deve-se estabelecer um limite entre a obrigação de 
divulgação da ciência por parte da Universidade, em especial quando se trata de um ativo 
intelectual patenteável e industrializável. De fato, o estímulo à criação de parcerias entre 
Universidades e Empresas poderá potencializar a atividade industrial da empresa que se 
associar à uma Universidade na execução de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. 
 
Palavras-chave: Propriedade intelectual; Patentes; Parcerias público-privadas; Ciência e 
tecnologia. 

 

Abstract: With the advent of the industrial age, the most commercially successful companies 
realized the need to incorporate active research lines in their production chain. These 
research lines are constantly looking for solutions in to new commercial or operational 
requirements arising in the market. Therefore developing a research partnership with public 
universities is essential for the commercial success of hightech companies. However, public 
universities have a duty to disclose the results of their research, which could cause damage 
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2 Concluinte do curso de Direito pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Brasil. Membro do grupo 
de pesquisa em Direito e Justiça Social da Universidade Federal do Rio Grande, Brasil. E-mail: 
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to the partner company, due to competing free riders. Scientific publications by universities 
have the potential to favor the development of companies that possess the ability to manage 
and implement the disseminated academic knowledge. On one hand, academic dissemination 
can stimulate business development. On the other hand it can hinder it, since all companies 
in the same sector will have access to the same knowledge. This affects free competition and 
the diversification of products and services offered in the market. This is why a limit must 
be established for the university’s obligation to share scientific findings, especially when they 
are patentable and industrializable intellectual assets. Finally, stimulating the creation of 
partnerships between universities and companies can enhance the industrial activity of the 
company that joins a university in looking for a project to research, develop and innovate. 

Keywords: Intellectual property; Patents; Private-public partnership; Science and 
Technology. 

 

Introdução 

A partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil definiu como um dos objetivos de 

Estado apoiar a pesquisa científica e tecnológica com o intuito de promover o 

desenvolvimento socioeconômico e a autonomia tecnológica do país, conforme a previsão 

dos Artigos 218 e 219. A fim de efetivar esse objetivo de Estado, os governos brasileiros 

passaram a investir sistematicamente na criação, na ampliação e na estruturação das 

Instituições Federais de Ensino.  

Diante deste cenário, percebeu-se um crescimento considerável no volume de 

publicações científicas feitas por pesquisadores brasileiros de modo que o país passou a 

ocupar a posição nº 23 no ranking global de produção científica elaborado pela revista Nature3 

em relação à produtividade no ano de 2019. Além disso, uma pesquisa realizada pela Clarivate 

Analytics que buscou demonstrar a performance da ciência brasileira no cenário internacional, 

apurou que a produtividade científica brasileira ocupou a 13ª posição no ranking global 

relativamente à produtividade dos anos de 2011 a 2016.4 

O crescimento e a qualificação da produtividade científica trazem uma série de 

impactos positivos ao país, uma vez que oferece à população novas perspectivas em relação 

à vida em sociedade, abrangendo todas as esferas do saber humano, melhorando, por 

conseguinte, a qualidade de vida das pessoas. Igualmente, a produtividade científica pode 

influenciar o desenvolvimento industrial, alcançando novas tecnologias e mais eficiência 

operacional e organizacional às empresas.  

 
3NATURE. Nature Index. 2020 tables: Countries. 
4CROSS, Di; THOMSON, Simon; SINCLAIR, Alexandra. Research in Brazil: A report for CAPES by 
Clarivate Analytics. Clarivate Analytics, 2018, p. 8. 
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“A Universidade precisa ser empreendedora para que o conhecimento possa ultrapassar 
as paredes de sua biblioteca, a indústria necessita inovar para sobreviver à concorrência 
esmagadora, ao governo, cabe incentivar e subsidiar incentivo à inovação para alcançar o 
progresso no país e a sociedade interagir com os demais atores, sendo a destinatária de 
tudo que é produzido.”5 

Com o intuito catalisar esse processo de produção e transmissão de conhecimento 

acadêmico, foi adotada a Lei da Inovação, Lei 10.973/2004, regulamentando a transferência 

de tecnologia entre Universidade e sociedade de forma mais ágil e juridicamente segura. 

 

1. A exigência da publicação científica por parte da Universidade pública 

O crescimento da produtividade científica brasileira nos últimos anos é um fenômeno 

que desperta o interesse pelo Direito de Propriedade Industrial, tendo em vista que as 

publicações científicas têm potencial de fomentar a atividade industrial, qualificando-a e 

aumentando a competitividade da indústria brasileira frente aos mercados nacional e 

internacional. Todavia, as atividades realizadas pela administração pública direta ou indireta 

devem obedecer ao princípio da publicidade (artigo 37, CRFB).  

Com isso, abre-se o debate sobre a titularidade da propriedade intelectual e dos 

resultados patenteáveis sobre as pesquisas realizadas por Universidades públicas, uma vez 

que tais resultados, sob o ponto de vista jurídico, deveriam ser considerados públicos, 

entretanto sob o ponto de vista econômico poderiam ser tidos como privados.6 

Hodiernamente, o entendimento majoritário é de que a atividade científica realizada em uma 

Universidade pública brasileira deverá ser divulgada por meio de artigos científicos ou em 

eventos científicos, não havendo possibilidade, teoricamente, de que a Universidade pública 

registre uma patente em nome próprio para proteger uma nova tecnologia ou transfira a nova 

tecnologia em exclusividade à uma empresa privada.7 

As pesquisas científicas realizadas pelas universidades podem ser classificadas em 

duas modalidades: pesquisas de ciência pura e pesquisas de ciência aplicada. Em síntese, as 

pesquisas de ciência pura têm por objetivo formular teorias a respeito de fenômenos da 

natureza, visando aprofundar a compreensão do homem sobre a natureza. Já as pesquisas de 

 
5AGUSTINHO, Eduardo Oliveira; GARCIA, Evelin Naiara. “Inovação, Transferência de Tecnologia e 
Cooperação”. Direito e Desenvolvimento, João Pessoa, v. 9, n. 1, 2018, p. 232.   

6BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade Intelectual: Introdução à propriedade Intelectual como 
Informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 12. 

7ORTIZ, Rodrigo Meireles. A institucionalização da proteção da propriedade intelectual na 
Universidade Pública Brasileira. Dissertação de Mestrado em Direito e Justiça Social – Faculdade de Direito, 
Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2019, p. 49. 
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ciência aplicada visam encontrar soluções pontuais para problemas tecnológicos, procurando 

dar aplicação prática aos conceitos científicos pregados pela ciência pura; desperta, dessa 

maneira, o interesse da indústria. 

As publicações científicas sobre os resultados de pesquisas realizadas pelas 

universidades atendem à função social da universidade, que deve gerar e difundir 

conhecimento para a sociedade.8 Entretanto, por outro lado, se a universidade possuir 

sempre a obrigação de publicar os resultados de pesquisas científicas, poderá prejudicar a 

indústria. Com o acesso à informação inovadora, as empresas que possuem capital e 

capacidade operacional de implementar a nova tecnologia em sua linha produtiva, receberão, 

consequentemente, vantagens competitivas em relação às empresas que não possuam essa 

capacidade. Nesse cenário, a obrigatoriedade de divulgar os resultados de pesquisa científica 

poderá resultar em distorções econômicas, prejudicando a livre concorrência.  

 “Com isso, a divulgação de resultados de pesquisas por parte das Universidades Públicas 
abre um paradoxo no sistema capitalista industrial: ao passo que a Universidade tem por 
obrigação a divulgação da ciência que produz para a sociedade em geral, todas as 
empresas que acessarem essa informação poderão beneficiar-se dela, de modo que o 
sistema de livre concorrência tipicamente capitalista entre as empresas resta prejudicado 
e, consequentemente, não haverá mais anseios por inovação dentro do mundo industrial, 
dependendo toda e qualquer inovação principalmente da iniciativa dos grupos de 
pesquisa das Universidades. Dessa maneira, deve-se estabelecer um limite entre a 
obrigação de divulgação da ciência por parte da Universidade Pública, em especial 
quando se trata de um ativo intelectual patenteável e industrializável, resultando como 
possível exceção à essa regra somente os resultados de pesquisa científica pura, mas não 
de pesquisa científica aplicada.”9 

Uma Universidade que vê a transferência de conhecimento e tecnologia como um 

objetivo corporativo, também deve ser capaz de agir como uma empresa, desenvolvendo a 

capacidade de gerar lucros, conceder desempenho e remuneração baseada em sucesso. Por 

outro lado, as empresas devem reconhecer que as contribuições de pesquisa não são serviços 

gratuitos.10 

Portanto, deve-se buscar uma maneira de restringir as publicações científicas 

potencialmente patenteáveis até o momento do depósito de patente, assegurando o direito 

de preferência de exploração econômica à empresa parceira da pesquisa ou, na ausência desta, 

 
8 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2016, p. 32. 

9 KUSSLER, Roberto Christoph. Sistemática contratual para transferência de tecnologia entre 
Universidade pública e Empresa privada. Trabalho de Conclusão de Curso em Direito – Faculdade de 
Direito, Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2021, p. 45. 

10 WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES. Innovationserfolg durch 
bessere Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft (insbesondere kleinere und 
mittlere Unternehmen). Ausarbeitung WF V G – 087/06. Berlin, 2006. 
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permitir que a Universidade deposite a patente em nome próprio para que realize o seu 

licenciamento posteriormente junto à uma empresa interessada na tecnologia pesquisada. 

 

2. Eventos científicos para a divulgação dos resultados de pesquisa 

A comunicação dos resultados de pesquisas científicas realizadas no âmbito 

universitário costuma ocorrer por meio de eventos científicos, escrita de artigos ou 

publicação das monografias de graduação e pós-graduação. Dessa forma, os eventos 

científicos são de profunda relevância para os cientistas, pois cria um ambiente propício para 

o debate de temas científicos relevantes e para a troca de conhecimento, oportunizando a 

criação de parcerias de trabalho. 

No ensino superior brasileiro, a escrita de monografias é atividade inerente à 

conclusão dos cursos de graduação e pós-graduação. As monografias escritas pelos alunos 

concluintes da graduação, do mestrado ou do doutorado, exigem do aluno um trabalho de 

caráter científico original, profundo e analítico sobre os conceitos científicos abordados 

durante a sua formação. Em especial, para a conclusão do doutorado, exige-se do aluno a 

elaboração de uma tese inovadora. 

“Além disso, exige-se da tese de doutorado contribuição suficientemente original a 
respeito do tema pesquisado. Ela deve representar um avanço para a área científica em 
que se situa. Deve fazer crescer a ciência. Quaisquer que sejam as técnicas de pesquisa 
aplicadas, a tese visa demonstrar argumentando e trazer uma contribuição nova relativa 
ao tema abordado”11 

 Dessa forma, as teses de doutorado são potencialmente patenteáveis, pois devem 

efetivamente trazer avanços dentro do campo científico objeto do estudo e são, portanto, 

inovadoras. Destaca-se que as monografias de graduação e mestrado também têm esse 

potencial, porém em menor grau. 

Nas Universidades Brasileiras, cabe ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

exercer a supervisão das teses elaboradas pelos estudantes e grupos de pesquisa a fim de 

detectar teses inovadoras e potencialmente patenteáveis. Desta forma, cumpre ao NIT 

resguardar e gerir a propriedade intelectual produzida nas Universidades, a fim de evitar a 

apropriação indevida de novas tecnologias que possam trazer rendimentos econômicos para 

 
11 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2016, p. 234 – 
235. 
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a Universidade e para a indústria, conforme as capacidades definidas no Art. 16, § 1º, da Lei 

da Inovação brasileira, Lei nº 10.973/2004. 

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/1996, prevê expressamente 

no Art. 8º que uma patente deverá atender aos requisitos da novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. Em outras palavras, a invenção deverá representar uma evolução em 

relação ao estado da técnica, trazendo um conceito técnico até então desconhecido e não 

poderá ser meramente uma descoberta científica ou uma concepção abstrata, conforme 

aponta o rol taxativo do Art. 10 da Lei da Propriedade Industrial. 

Em uma comunicação científica, a divulgação de informação científica que atenda 

aos requisitos de patenteabilidade e cuja patente, no entanto, ainda não estiver depositada 

junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), poderá inviabilizar o seu 

patenteamento. Com efeito, a Lei da Propriedade Industrial aponta expressamente que o 

conceito tecnológico deverá atender ao requisito da novidade. Em que pese a comunicação 

científica não exija dos cientistas uma abordagem detalhada e aprofundada da tese científica 

objeto da divulgação12, ainda assim a sua apresentação poderá afetar o princípio da novidade, 

que é necessário para o requerimento de patente, pois os conceitos inovadores apresentados 

na divulgação passarão imediatamente a integrar o estado da técnica. 

Diante desse cenário, a fim de preservar a possibilidade de depositar uma patente e, 

ao mesmo tempo, possibilitar aos acadêmicos a participação em eventos científicos, o 

ordenamento jurídico brasileiro traz o conceito de “período de graça”, previsto no Art. 12 

da Lei da Propriedade Industrial. Por meio do período da graça, faculta-se aos pesquisadores 

realizar a divulgação científica de uma invenção e, ainda assim, depositar o pedido de patente 

junto ao INPI no prazo máximo de 12 meses após a divulgação científica. 

Todavia, há de se destacar o risco gerado pela divulgação antecipada de teses 

científicas inovadoras e não patenteadas em eventos científicos ou periódicos acadêmicos. 

Embora, em razão do instituto do período de graça, uma publicação anterior ao depósito de 

patente não inviabilize de plano o requerimento por uma carta patente em território 

brasileiro, de fato a sua divulgação antes de protocolado o pedido de patente poderá 

prejudicar o sucesso da patente, uma vez que outras pessoas poderão utilizar a ideia como 

base para outras pesquisas científicas concorrentes ou, ainda, requerer indevidamente o seu 

patenteamento da invenção divulgada no evento científico. Com isso, gera-se um debate 

 
12 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 253.   
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desnecessário junto ao INPI a fim de comprovar quem é, de fato, o inventor do projeto, 

gerando desgastes e perda de tempo que poderiam ser facilmente evitados caso o depósito 

de patente ocorresse antes da divulgação no evento ou no periódico científico.13 Além disso, 

deve-se destacar que o instituto do período de graça não existe em todos os países, de modo 

que uma publicação científica poderia tolher em definitivo a expectativa de patenteamento 

da invenção em outros países.  

 

3. Uma questão estratégica: o sigilo das pesquisas de inovação tecnológica 

A preservação do sigilo durante a realização de pesquisas de inovação tecnológica é 

essencial para que se possa garantir o patenteamento de novas tecnologias que eventualmente 

resultem da pesquisa. Uma patente tem o potencial de estimular a competividade de uma 

empresa frente às demandas do mercado e de render o pagamento de royalties para a 

instituição de pesquisa que colaborou para o desenvolvimento da nova tecnologia. Nesse 

sentido, com a finalidade de proteger o conhecimento sensível de pesquisa, deve-se proceder 

a uma série de mecanismos jurídico-contratuais como garantia de sigilo de pesquisa.  

No Brasil, a maior parte dos investimentos governamentais em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) são direcionados às Universidades públicas14, que 

geralmente realizam pesquisas de inovação tecnológica por meio de Instituições Científicas, 

Tecnológicas e de Inovação (ICTs) vinculadas à própria Universidade. No ano de 2015, por 

exemplo, os investimentos em PD&I por parte do governo federal brasileiro atingiram 0,64% 

do PIB do país e superaram, nesta relação, os investimentos realizados pelos governos de 

países como a China (0,44% do PIB), o Reino Unido (0,48% do PIB) e o Japão (0,54% do 

PIB)15. No Brasil, se somados os investimentos públicos e privados em PD&I, chega-se a 

1,28% do PIB no ano de 2015, totalizando R$ 98,3 bilhões.16 Nota-se, dessa forma, que os 

investimentos públicos em PD&I são elevados no Brasil, eis que estão alinhados com os 

interesses de Estado traçados pelo Artigo 218 da Constituição e visam acelerar o 

desenvolvimento socioeconômico do país por meio da autonomia tecnológica. Desse modo, 

 
13 KUSSLER, Roberto Christoph. Sistemática contratual para transferência de tecnologia entre 
Universidade pública e Empresa privada. Trabalho de Conclusão de Curso em Direito – Faculdade de 
Direito, Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2021, p. 47. 

14 CROSS, Di; THOMSON, Simon; SINCLAIR, Alexandra. Research in Brazil: A report for CAPES by 
Clarivate Analytics. Clarivate Analytics, 2018, p. 8. 
15 ORTIZ, Rodrigo Meireles. A institucionalização da proteção da propriedade intelectual na 
Universidade Pública Brasileira. Dissertação de Mestrado em Direito e Justiça Social – Faculdade de Direito, 
Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2019, p. 31. 

16 Idem, ibidem. 
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se houver vazamento de informações sensíveis em linhas de pesquisa, o investimento poderá 

ser perdido. 

Considerando o objetivo das ICTs de realização de pesquisa inovadora, resultando 

em literatura científica de impacto ou bens para a indústria, a manutenção do sigilo de 

pesquisa é essencial para o sucesso do instituto. Nesse sentido, as ICTs devem desenvolver 

programas de controle e proteção intelectual consistentes, conscientizando os seus 

colaboradores, visitantes e parceiros a manter o sigilo das pesquisas realizadas até o momento 

em que a patente seja efetivamente concedida. Essas medidas evitam com que terceiros não 

autorizados utilizem informações de pesquisa em benefício próprio, prejudicando, por 

conseguinte, a linha de pesquisa da ICT. 

“A apropriação da matéria protegível gerada pelas ICT é um importante fator na 
inovação, dado que os resultados de pesquisas e as novas tecnologias têm frequentemente 
aspectos de bem público e os custos para torná-los disponíveis a vários usuários são 
baixos, se comparados aos custos de desenvolvimento. Uma vez disseminada sem essa 
proteção, não poderá mais ser vedado aos usuários seu acesso futuro. Nesses casos, o 
desenvolvedor não poderá captar todos os benefícios gerados pela inovação realizada, 
diminuindo o incentivo em investir nesse tipo de atividade. Assim, a capacidade de 
proteger inovações tem uma importante influência na atividade inovadora e facilitadora 
da valorização econômica dos ativos intangíveis.”17 

Uma ICT que detenha um sistema de proteção de ativos intelectuais consistente, 

criando barreiras ao vazamento de dados, seja por meio de equipamentos de segurança ou 

por compliance com seus funcionários, conquistará mais confiança por parte de empresas que 

queiram estabelecer um contrato de parceria de PD&I, pois essas possuirão segurança quanto 

à proteção de seus dados e quanto à eficiência na utilização de seus recursos.  

Assim, a manutenção do sigilo de pesquisa e o patenteamento são essenciais para que 

se garanta o adequado rendimento dos investimentos público e privado que são efetuados 

em PD&I e, igualmente, para assegurar a valoração da posição de mercado da empresa 

parceira. Com isso, a competividade da indústria é estimulada e, paralelamente, são 

adquiridos mais recursos para financiar a respectiva ICT com o recebimento de royalties 

provenientes da exploração econômica da invenção, na forma do Art. 9º, § 2º da Lei da 

Inovação. 

Uma ICT pode obter o direito de uso ou de exploração de criação protegida, 

conforme Art. 7º, Lei da Inovação. A decisão da ICT em titularizar uma carta patente e 

 
17 DOS SANTOS, Marli Elizabeth Ritter; DE TOLEDO, Patrícia Tavares Magalhães; LOTUFO, Roberto de 
Alencar. Transferência de Tecnologia: Estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação 
Tecnológica. Campinas: Komedi, 2009, p. 170.   
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explorá-la economicamente é uma questão de estratégia para a qual são apontadas duas 

alternativas como as principais norteadoras para essa decisão: (i) a ICT poderá criar 

conhecimento patenteável de maneira autônoma, isto é, sem vínculos contratuais com uma 

instituição parceira – que podem ser empresas ou outras ICTs – e, posteriormente, licenciar 

os direitos de exploração do referido invento, beneficiando-se dos respectivos royalties ou (ii) 

utilizar esse ativo intelectual com exclusividade, sem conceder autorização de uso a terceiros, 

de modo que a ICT – detentora exclusiva do título de patente – poderá se estabelecer em 

situação de vantagem competitiva em relação às outras ICTs, atraindo, por consequência, 

mais empresas parceiras. A atração de mais empresas parceiras pode resultar, finalmente, em 

mais contratos de parceria para PD&I e de transferência de tecnologia, de modo que a ICT 

receberá, consequentemente, o direito de participação econômica em um volume maior de 

atividades de exploração de patentes e, consequentemente, um maior volume de royalties, 

resultando em mais crescimento econômico da instituição.18 

Finalmente, a seriedade com que uma pesquisa é desenvolvida e os seus dados são 

protegidos até o momento do depósito de patentes é um fator estratégico para garantir à 

empresa parceira o monopólio legal concedido pelo sistema de patentes para a exploração 

econômica da invenção. Por outro lado, a liberdade de uma ICT requerer uma patente em 

nome próprio e utilizá-la em seu sistema operacional, otimizando suas linhas de pesquisa, 

poderá acarretar mais eficiência em seu funcionamento, o que impacta na confiança de 

empresas para estabelecer contratos de PD&I com a referida ICT.  

 

Conclusão 

Tendo em vista o potencial inovador do Brasil, o impacto da produção científica do 

país e os investimentos feitos em PD&I, a manutenção do sigilo de pesquisa é essencial para 

garantir a máxima efetividade dos recursos dispendidos no sentido de produzir novas 

tecnologias. Dessa maneira, deve ser ponderada a pertinência de publicar uma informação 

de pesquisa antes de que seja realizado o patenteamento da nova tecnologia.  

O sucesso na manutenção do sigilo de pesquisa até o efetivo depósito de patente é 

um fator estratégico no desenvolvimento industrial do país, pois garante a exclusividade da 

 
18 KUSSLER, Roberto Christoph. Sistemática contratual para transferência de tecnologia entre 
Universidade pública e Empresa privada. Trabalho de Conclusão de Curso em Direito – Faculdade de 
Direito, Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, 2021, p. 50. 
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exploração econômica da nova tecnologia aos titulares da patente, cujos proventos poderão 

ser repartidos entre Universidades e empresas. Ademais, a liberdade de uma Universidade 

em ser a titular de uma nova tecnologia, lhe permite aprimorar o sistema operacional do seu 

centro de pesquisas científicas, atraindo mais empresas que busquem por contratos de 

cooperação em matéria de PD&I e transferência de tecnologia. Finalmente, quanto maior 

for o volume de empresas associadas à uma Universidade para a realização de pesquisas 

tecnológicas, maior poderá ser o volume de royalties percebidos pela Universidade, de modo 

que as atividades de PD&I podem se tornar uma alternativa ao financiamento da instituição. 
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A América do Sul e o imposto sobre grandes fortunas 

South America and the tax on large furtunas 
 

EUCLIDES NASCIMENTO ANTUNES JÚNIOR1 
 
Sumário: 1. Pandemia e a Fome na América do Sul; 2. Desigualdade Social e a Justiça 
Tributária; 3. Imposto sobre Grandes Fortunas e a redução da Desigualdade Social; 4. 
Imposto sobre Grandes Fortunas na América do Sul; Considerações Finais. 
 
Resumo: O presente trabalho pretende trazer à discussão a questão da desigualdade social e 
o papel dos Estados no enfrentamento desta questão. A desigualdade social é fruto tanto do 
tipo de mercado capitalista e liberal atualmente determinante nas economias modernas como 
também pela falta de planejamento econômico e tributário em países pobres ao redor do 
mundo e, principalmente, na América do Sul. Percebe-se na América do Sul um movimento 
tendente à instituição de imposto sobre a riqueza. Argentina, Bolívia e Uruguai já instituíram 
referido imposto, já o Brasil possui, atualmente, 58 projetos de leis tramitando no Congresso 
Nacional propondo a instituição do tributo. Em países com grande desigualdade social, como 
os sul-americanos, a riqueza representa um importante fator tributável que pode ser 
manejado como instrumento de redução das desigualdades sociais. Trata-se de uma quebra 
nos paradigmas tributários cujo foco principal da tributação afasta-se do consumo e volta-se 
mais para o patrimônio, em um sistema mais progressivo. 
Palavras-chave: Desigualdade Social; América do Sul; Imposto sobre Grandes Fortunas.  

 

Abstract: This paper intends to discuss the issue of social inequality and the role of States in 
addressing this issue. Social inequality is the result of both the type of capitalist and liberal 
markets currently determining in modern economies, as well as the lack of economic and tax 
planning in poor countries around the world and, mainly, in South America. It is perceived 
in South America a movement towards the establishment of a wealth tax. Argentina, Bolivia 
and Uruguay have already instituted this tax, while Brazil currently has 58 draft laws in 
progress in the National Congress proposing the institution of the tax. In countries with 
great social inequality, such as the South Americans, wealth represents an important taxable 
factor that can be managed as an instrument to reduce social inequalities. It is a break in the 
tax paradigms whose main focus of taxation moves away from consumption and turns more 
towards equity, in a more progressive system. 

Keywords: Social inequality; South America; Great Fortune Tax. 

 
1. Pandemia e a Fome na América do Sul 

A América do Sul nem sempre foi pobre e desigual. Os nativos que aqui moravam, 

no período Pré-Colombiano, apesar de hierarquizados com o imperador, sacerdotes, 

militares, guerreiros tinha a base da pirâmide social formada por camponeses responsáveis 

por cultivar e produzir a terra. Sendo assim, a diferença social existente à epóca baseava-se 

 
1 Mestrando em Direito na Universidade Positivo. Procurador da Fazenda Nacional. E-mail: 
eujur@yahoo.com.br 
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nas funções que exerciam e não em padrões econômicos de forma que a miséria era 

praticamente inexistente. 

Passados mais de 1500 anos após o “descobrimento” deste continente pelos 

europeus, a América é hoje um dos lugares mais desiguais do mundo. A desigualdade social 

existente, principalmente na Amércia do Sul, pode ser explicada por diversos fatores 

históricos e estuturais como a colonização destas terras baseada na concentração fundiária, 

p. ex. as sesmarias, onde a posse das terras, confiadas aos amigos da coroa, era tida como 

instrumento de poder político-regional e nem sempre utilizada como força motriz de 

produção. Ter a terra demonstrava poder. Outro importante fator na formação da 

desigualdade social esta no movimento escravocrata que, entre os séculos XVI e XVIII 

trouxe para este continente mais de 12 milhões de negros escravizados2. 

A chegada do capitalismo ao Novo Mundo não alterou a estrutura existente de 

concentração fundiária, mas foi responsável, no início do século XX, pelo grande êxodo rural 

que transferiu o trabalhador do campo para o chão das fábricas nos grandes centros. Como 

resultado do fluxo migratório, os salários ofertados pelas indústrias foram os mínimos 

fazendo com que o excedente da mão de obra não empregado fosse direcionado para a 

informalidade nas relações de trabalho, cujos resultados são sentidos até hoje. 

Portanto, a fome e a desigualdade social não são um fonômeno novo nas américas. 

Contudo, a pandemia causada pela COVID-19 fez a Amércia Latina retroceder 15 anos na 

luta contra a pobreza. Só em 2020 foram 2,7 milhões de empresas formais fechadas fazendo 

com que o PIB regional registrasse uma queda de 10%.3 

A pandemia não trouxe a fome nem causou a desigualdade social na América do Sul. 

A crise sanitária causada pelo corona vírus apenas ampliou uma realidade antes relegada às 

favelas e guetos e que agora invade os bairros nobres: a das pessoas que passam fome. 

 

2. Desigualdade Social e a Justiça Tributária 

Apesar de o continente sulamericano ser um dos mais desiguais do mundo, os países 

que integram o continente têm se comprometido tanto no âmbito interno, em suas 

constituições, como nos planos internacionais, p. ex. na  Convenção Americana dos Direitos 

 
2 FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2013, p. 47. 
3 PAIXÃO, Fernanda. Imposto aos mais ricos na Argentina pode arrecadar o equivalente a R$ 18,7 
bilhões. Brasil de Fato. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/12/20> Acesso em: 
09 abr 2021. 
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Humanos – CIDH, onde os signatários se comprometem em envidar todos os esforços para 

instituir um regime baseado na justiça social4. Contudo, apesar das promessas e 

compromissos assumidos o que se percebe é a má distribuição de renda e a falta de ações 

estatais no enfrentamento à desigualdade social.  

No mundo capitalista que vivemos, baseado na livre iniciativa e na força do mercado, 

evidenciam-se as diferenças sociais restando ao Estado criar mecanismos de tutela dos 

cidadãos com vistas a amenizar as desigualdades sociais. Para Marx5, a desigualdade social 

originava-se na desigual relação entre as forças da burguesia, detentora dos meios de 

produção e que explorava a mão de obra da classe operária, mais fraca e dona apenas de sua 

força de trabalho, expropriada pela burguesia.  

Na história moderna a tributação sempre esteve relacionada à insatisfação pelos 

camponeses que entendiam que pagavam muitos tributos, a proteção ao clero e a ganância 

da nobreza, numa verdadeira injustiça tributária.6 Na atualidade, o direito tributário não pode 

ser mais analisado de forma estanque e alheio à justiça ou concebido para proteção de 

determinados setores ou detentores do capital. O direito tributário deve espelhar a justiça 

tributária. 

Uma das formas de reduzir a desigualdade social e se alcançar a justiça social é a 

adoção pelos Estados da justiça fiscal, entendida como conjunto de medidas que objetivam 

aumentar a tributação para quem possa pagar mais e reduzir a carga tributária ou até mesmo 

eliminá-la para quem não pode pagar. A ideia de Justiça Tributária não é nova. Surgiu na 

Grécia de Aristóteles onde este filósofo previa uma forma de distribuição de obrigações 

tributárias7 A definição de Justiça Tributária, relacionada à ideia de igualdade na repartição o 

ônus tributário8 materializa-se, principalmente, através do princípio de direito tributário da 

capacidade contributiva que determina uma carga tributária mais onerosa a quem possui uma 

maior capacidade econômica9. Este princípio, da capacidade contributiva, limita o poder de 

tributar dos Estados impedindo-os de cobrar tributos de quem não pode pagar e tributando 

 
4 OEA. Organização dos Estados Americanos. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm> Acesso em: 09 abr 2021. 
5 ENGELS, F.; MARX, K.; Manifesto Comunista. Trad. Álvaro Pina. Introdução e organização de Oswaldo 
Cogula. São Paulo: Bos tempo, 2002, p. 40.  
6 FARRELY, Colin. Taxation and distributive justice. In: Political Studies Review. University of Waterllo, 
Canada, 2004, vol. 2, p. 190. 
7 SANCHES, J. L. Saldanha. Justiça fiscal. – Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos - FFMS, 2010. 
8 Nas palavras de Tathiane dos Santos Piscitelli, justiça tributária é a “justa distribuição de ônus tributários”. In: 
PISCITELLI, Tathiane dos Santos. O imposto sobre grandes fortunas à luz da justiça distributiva. Revista de 
Direito Tributário, São Paulo, n. 104, [abr./jun. 2009], p. 138.  
9 COSTA, Regina Helena. O princípio da capacidade contributiva. 4. ed. atual. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 31. 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/karl-marx.htm
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com maiores alíquotas quem tem mais condições de contribuir. Nas palavras de Andrade 

(2011, p. 163-183) “... o princípio da capacidade contributiva atua como limite de vedações 

ao confisco e à violação do mínimo existencial”10. 

Concebida a ideia de que a Justiça Tributária somente será alcançada por meio da 

observância da capacidade contributiva, é urgente a necessidade de os Estados revisitarem 

seus Sistemas Tributários de modo a deixá-los mais progressivos e menos regressivos. E essa 

parece ser a tônica que tem motivado alguns países da América do Sul a tentar equilibrar os 

pratos da balança tributária pesando mais a propriedade e a riqueza e menos para a renda e 

o consumo. Enquanto alguns países já instituíram impostos sobre a riqueza11 outros, como o 

Brasil12, têm iniciado calorosas discussões sobre a necessidade de tributação sobre a riqueza 

como forma de se alcançar a isonomia tributária. 

 

3. ISGF e a redução da Desigualdade Social 

Enquanto houver, em nossa sociedade, pessoas sem oportunidades, excluídas do 

mercado de trabalho, fora das salas de aulas ou passando fome, estaremos vivendo numa 

utopia de sociedade. Estaremos vivendo em injustiça. Reduzir a injustiça de nossos tempos 

é  reduzir as desigualdades sociais.  

A redução das desiguladades sociais deve ser a principal bandeira a ser defendida 

pelos Estados democráticos cujo combate demanda esforços contínuos em todas as frentes 

sociais como educação, saúde, saneamento social, segurança, etc. Este  conjunto mínimo de 

serviços sociais a serem fornecidos pelo Estado tem um alto custo que nem sempre os cofres 

públicos dispõe.  

O direito tributário oferece mecanismos próprios para, a um só tempo, enfrentar a 

questão da desigualdade social e aumentar a arrecadação dos cofres públicos. Estes 

mecanismos são, na verdade, as funções tributárias que podem ser arrecadatória ou fiscal 

quando visa aumentar as receitas públicas e a extrafiscal, quando se utiliza o tributo com  

interesses políticos, econômicos, sociais ou, no ponto que nos interessa, de redução da 

desigualdade social.  

 
10 ANDRADE, Rodrigo Fonseca Alves de. O princípio da capacidade contributiva e a sua aplicação diante de 
uma pluralidade de tributos.  Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 36, p. 163-183, jan./fev. 2011. p. 165. 
11 Argentina, Bolívia e Uruguai 
12 Em 05.04.2021 existiam 58 projetos de leis sobre Imposto de Grandes Fortunas em curso no Congresso 
Nacional. 
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Aumentado a tributação para os contribuintes com melhores condições de pagar 

tributos, os mais ricos, e obedecendo-se o princípio da capacidade tributária, os Estados 

podem atender a progressividade tributária. Na lição do economista Piketty (2015, apud 

BATISTA, p. 217-272) “a tributação é importante instrumento na construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária”.13 

O Banco Mundial, entidade que congrega 189 países ao redor do mundo e tem como 

objetivo buscar soluções para a redução da pobreza, em relatório publicado em 2017, 

constatou que o efeito regressivo da tributação predominantemente indireta é capaz de 

neutralizar os efeitos positivos das transferências aos mais pobres por meio de programas 

governamentais14. 

De outro lado, a Oxfam Internacional, entidade internacional integrada por 

organizações não governamentais de 94 países, entende que a atenção dos Estados deve estar 

dirigida para a redução da pobreza, da desigualdade e das injustiças sociais. Em trabalho 

publicado em 201715 a entidade reconhece que algo precisa ser feito imediatamente para frear 

a desigualdade social atual, bem como é imperioso fazer com que os mais ricos contribuam 

de acordo com suas possibilidades. Para a Oxfam Internacional a tributação é a “a principal 

ferramenta para a eliminação da concentração da renda e deve incidir sobre a riqueza e as 

grandes rendas. 

Thomas Piketty em seu livro “O capital no século XXI” consolidou informações e 

dados sobre a concentração de renda e de riqueza em vários países ao redor do mundo 

concluindo que o atual modelo liberal-capitalista é o responsável pela concontração da 

riqueza no topo da pirâmide16. O livro trouxe à discussão a questão da necessidade de 

intervenção estatal com vistas a reduzir a distância econômica entre ricos e pobres resultantes 

de uma economia capitalista. Uma das conclusões que chega o economista francês é de que 

o mundo está atravessando um grande momentos de concentração econômica não visto 

 
13 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. DE OLIVEIRA. Ludmila Mara 
Monteiro. Liberalismo, Desigualdade e Direito Tributário. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo 
Horizonte, nº 110, jan./jun. 2015, p. 217-272. 
14 WORLD BANK. 2017. Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil: Volume 
I: síntese (Portuguese). Washington, D.C.: World Bank Group. Disponível em: 
<http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/Volume-I-síntese>. Acesso em: 06 
abr. 2021. 
15 OXFAM INTERNACIONAL. Uma economia para os 99%. Oxford: OXFAM GB, 2017. Disponível em: 
<https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/economia_para_99-relatorio_completo.pdf>. 
Acesso em: 06 abr. 2021. 
 
16 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. MAGALHÃES, Tarcísio Diniz. OLIVEIRA. Ludmila Mara Monteiro 
de. Liberalismo..., cit., p. 230.  
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desde os primeiros anos do século XX e que uma das formas de frear o aumento da 

desigualdade social é a instituição de um imposto progressivo sobre a riqueza líquida uma 

vez que a riqueza é mais fácil de definir e monitorar além de representar um indíce objetivo 

da capacidade contributiva dos contribuinte, facilitando a identificação dos contribuintes 

mais ricos17. 

A instiuição de um tributo incidente sobre a riqueza ou sobre as grandes fortunas, se 

apresenta como ferramenta hábil a atacar a desigualdade social uma vez que e tribute de 

forma mais pesada os patrimônios maiores e isentando os pequenos patrimônios.  

 

4. ISGF na América do Sul 

Países em desenvolvimento, principalmente os sulamericanos, precisam de novas formas de 

recursos para combater a desigualdade social e reduzir os impactos econômicos causados pela 

pandemia da COVID-19. Uma destas formas de obtenção de recursos é buscar, mediante 

mecanismos dos proprios Sistemas Tributários, novas bases tributárias impondo-se os interesses 

públicos sobre os particulares.  

É possível perceber, em âmbito continental, um movimento por parte dos Estados tendente 

a buscar uma maior participação tributária por contribuintes que possuem maior capacidade 

contributiva, os mais ricos. Na América do Sul, países como Uruguai, Argentina e Bolívia já 

instituíram tributos sobre a riqueza sendo que os últimos dois instituiram no final de 2020 com 

objetivo de fazer frente à pandemia do COVID-19. De outro lado Chile e Brasil debatem a instituição 

de tributo sobre a riqueza em seus parlamentos.  

A Argentina, país sul-americano que mais sofreu com a crise da COVID-19, perdeu só em 

2020, 12.9% de seu PIB, sendo o país mais prejudicado do G2018. Na tentativa de minorar os 

impactos causados pela pandemia o país peronista aprovou, em dezembro de 2020, uma lei 

denominada “Aporte Solidário e Extraordinário” que incide sobre as grandes fortunas. Nos termos 

da referida lei haverá uma única imposição tributária com alíquota progressivas variando entre 2% e 

3,5%, exclusivamente para pessoas físicas que tenham declarado patrimônio superior a 35 milhões de 

dólares (181 milhões de reais). 

 
17 PIKETTY, Thomas. Tributação sobre capital e riqueza no século XXI. In: AFONSO, José Roberto. LUKIC, 
Melina Rocha. ORAIR, Rodrigo Octávio. SILVEIRA, Fernando Gaiger. Tributação e desigualdade. Belo 
Horizonte(MG): Letramento: Casa do Direito: FGV Direito Rio, 2017, p. 754. 
18 MOLINA, Federico Molina. Recessão na Argentina será a maior do G20 e PIB do Brasil encolherá 6%, diz 
OCDE. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-01/recessao-na-argentina-sera-a-
maior-do-g20-e-pib-do-brasil-encolhera-6-diz-ocde.html> Acesso em: 09 abr. 2021. 
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O Governo Argentino estima que, alcançando menos de 10 mil pessoas, o imposto 

arrecadará em torno de 307 bilhões de pesos (cerca de 20,56 bilhões de reais) o que representaria 

1,1% do PIB deste ano, de acordo com estimativas da AFIP, a agência de arrecadação do Estado 

Argentino. O valor arrecadado, nos termos da lei, serão vertidos para a exploração e desenvolvimento 

de gás natural (25%), compra e/ou produção de equipamentos e insumos essenciais para a emergência 

sanitária (20%), ajudas às pequenas e médias empresas (20%), urbanização de bairros marginais (15%) 

e bolsas Progresar para a conclusão de estudos (20%). 

Seguindo a mesma tendência a Bolívia instituiu a lei n.º Lei 1.357/2020 que cria o imposto 

incidente sobre as grandes fortunas. Nos termos da lei boliviana, o imposto deve incidir apenas sobre 

patrimônios superiores a 30 milhões de bolivianos, algo em torno de R$ 22,3 mi. Diferentemente da 

lei Argentina a lei Boliviana é permanente, terá incidência anual e atingirá nacionais e estrangeiros, 

residentes no país, devendo alcançar apenas sobre 152 milionários. O imposto será progressivo e suas 

alíquotas variarão entre 1,4% a 2,4% de acordo com a fortuna. Conforme estimativas do Ministério 

da Economia boliviano, o país deve arrecadar cerca de 100 milhões de bolivianos.  

Em interessante novidade fisco-social, a referida lei boliviana criou um mecanismo de 

restituição tributária para a camada mais pobre da população de parte do valor gasto com consumo. 

Trata-se de norma de Restituição Efetiva do IVA a qual beneficiará contribuintes que tenham renda 

menor que 9 mil bolivianos, aproximadamente US$ 1.200, havendo o ressarcimento de 5% do total 

de suas compras mediante apresentação da nota fiscal. O Presidente da Bolívia, Luis Arce, frisou que 

a aprovação da lei é uma forma de redistribuir a riqueza na Bolívia e que o dinheiro arrecadado 

“chegará a milhares de famílias bolivianas"19.  

No Uruguai o imposto sobre a riqueza, denominado Imposto sobre Patrimônio, incide sobre 

o patrimônio líquido de pessoas físicas e jurídicas localizadas no país e inclui ativos como dinheiro 

em espécie, metais preciosos, veículos, imóveis, mobiliário e créditos para o contribuinte. As alíquotas 

variam de acordo com a residência do contribuinte. Para pessoas físicas residentes no país será entre 

0,4% a 0,7%, já para não residentes a alíquota será entre 0,7% a 1,5% e no no caso de pessoa jurídicas 

a alíquota pode chegar 2,8%. A receita representa cerca de 1% do PIB do país. 

Outro país a tributar a riqueza, a Colômbia, cobra o imposto de pessoas cujo patrimônio 

exceda 266 mil euros (R$ 1,7 milhão), segundo dados de 2018. As alíquotas, progressivas, variam 

entre 0,12% a 1,5%. Segundo números oficiais, a arrecadação chega a 0,65% do PIB incidindo sobre 

60 mil contribuintes (entre pessoas e empresas). 

 
19 SUDRÉ, Lu.  Bolívia: Luis Arce cria imposto sobre grandes fortunas. Disponível em: 
<https://www.brasildefato.com.br/2020/12/29/bolivia-luis-arce-cria-imposto-sobre-grandes-fortunas> 
Acesso em: 09 abr 2021. 
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Além dos países que já instituíram tributos sobre grandes fortunas há outros onde se discute 

sua instituição como é o caso do Chile, onde o debate se concentra na criação de um imposto predial 

a partir de um certo valor20.  

No Brasil existem atualmente 58 projetos de leis que tratam sobre a criação de tributo sobre 

as grandes fortunas. Embora haja previsão constitucional para a criação do Imposto Sobre Grandes 

Fortunas desde 198821, as propostas de instituição desta espécie tributária não avançam no 

Congresso. Argumentos como a fuga de capitais, dificuldade de fiscalização e ínfima arrecadação 

impedem o avanço dos projetos. 

Estudos realizados pela campanha Tributar os Super-Ricos22 demonstra que a tributação de 

apenas 0,3% mais ricos do Brasil resultaria numa receita anual de R$ 300 bilhões.  Ainda, segundo 

levantamento do (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), das Organizações 

Unidas (ONU), o Brasil é o sétimo país com maior desigualdade no mundo, e é também o sétimo 

com o maior número de bilionários. Em novo estudo da entidade projeta que a covid-19 pode elevar 

o número de pessoas que vivem em extrema pobreza para mais de 1 bilhão até 2030.23 

 

5. Considerações Finais 

A desigualdade social impede o gozo de direitos por grande parte da sociedade. A 

concentração de riqueza por pequena parcela da população concede exagerado poder à essa 

opulação que, cada vez mais poderosa, influi na política pública e econômica em seu próprio 

benefício24.  

A instituição do Imposto sobre as Grandes Fortunas apresenta duplo benefício no 

combate a desigualdade social. De um lado aumenta a arrecadação com a tributação das 

grandes fortunas permitindo aos Estados fornecer melhores serviços públicos e sociais como 

educação e saúde à população mais necessidtada e, de outro, desonera a tributação sobre o 

consumo e a renda, fazendo com que a fatia mais pobre a população gaste menos com 

 
20 BARRÍA, Cecília. A experiência de 3 países da América Latina que cobram imposto sobre. Disponível em: 
< https://www.bbc.com/portuguese/geral-51189259> Acesso em: 09 abr 2021. 
21 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: DF, Senado, 1988. 
22 MARKO, Katia. Tributar os Super Ricos. Disponível em: <https://ijf.org.br/wp-
content/uploads/2020/10/cartilha_tributar_supericos_final_inter_Sem-1.pdf> Acesso em: 09 abr. 2021 
23 PARTORE, Stela. América Latina lança campanha para tributar os mais ricos. Disponível em: < 
https://www.brasildefators.com.br/2020/12/14/america-latina-lanca-campanha-para-tributar-os-mais-ricos 
> Acesso em: 09 abr 2021. 
24 LATINDADD. AHORA O NUNCA. IMPUESTOS A LA RIQUEZA Y LAS GRANDES FORTUNAS 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Disponível em: < http://impuestosalariqueza.org/wp-
content/uploads/2020/12/Informe-Impuestos-a-la-Riqueza.pdf> Acesso em: 05 abr 2021. 
 

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2020/covid-19-pode-elevar-o-numero-de-pessoas-que-vivem-em-extrema-po.html
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pagamento de tributos. Com a instituição do ISGF, o sistema tributário torna-se mais justo 

e progressivo tributando mais quem possui mais patrimônio. 

De acordo com Piketty (PIKETTY, 2015) há uma pequena possiblidade de que a 

tributação mais pesada sobre a riqueza, através do ISGF, possa desestimular a acumulação 

de patrimônio e que tal fenômeno seria positivo pois permitiria aos Estados o financiamento 

de investimentos rentáveis que não poderiam ser efetuados sem essa redistribuição25. 
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Sumário: Introdução; 1. Processos Estruturais: um panorama geral; 2. Inteligência Artificial 
no Poder Judiciário; 3. (In)adequação da Inteligência Artificial na fase decisória dos 
Processos Estruturais; Considerações. 
 
Resumo: O presente trabalho de pesquisa objetivou analisar a utilização da inteligência 
artificial em processos estruturais, questionando acerca da adequação das novas tecnologias 
a estes litígios. Para tanto, partiu-se de conceituações iniciais essenciais no que tange ao tema 
proposto, contextualizando a crescente presença da inteligência artificial na resolução de 
litígios levados ao poder judiciário e a concomitante consolidação dos processos estruturais 
como alternativa para lidar com conflitos complexos. Em sequência, embasando-se nas 
características dos processos estruturais e nas necessidades desses para que sejam 
procedimentos efetivos e eficientes, avaliou-se a possibilidade de incorporação da inteligência 
artificial na resolução de litígios complexos submetidos ao rito estrutural, a fim de resolver a 
problemática trazida. O tema foi escolhido diante de sua contemporaneidade e da relevância 
jurídica e social que as incertezas sobre o assunto trazem ao contexto atual enfrentado pela 
humanidade e, em especial, pela população brasileira. Da análise realizada, foi possível 
perceber que os processos estruturais em seu procedimento decisório não abarcam a 
utilização da inteligência artificial, porquanto são pautados pelo diálogo entre o poder 
judiciário, o poder executivo e a sociedade civil, havendo uma paridade durante a construção 
da solução, com uma assimetria pontual do judiciário nos momentos necessários para a 
resolução da questão. Portanto, as novas tecnologias e os processos estruturais, que serão 
essenciais para o desenvolvimento social e especificamente para a eficiência e efetividade da 
justiça respectivamente, não devem atingir indistintamente quaisquer conflitos levados ao 
judiciário. Afinal, a inteligência artificial é um instrumento que, como qualquer outro, deve 
ser aplicado adequada e proporcionalmente a fim de que se obtenha os melhores resultados 
para todas as partes, não sendo sua utilização no momento decisório dos processos 
estruturais algo adequado diante das características próprias destes litígios. 
Palavras-chave: Técnicas estruturantes; Tecnologia; Processo Civil. 

 

Abstract: The present research aimed to analyse the use of artificial intelligence in structural 
injunctions, questioning about the adequacy of using new technologies to solve these 
disputes. This study started from essential initial concepts regarding the proposed theme, 
contextualizing the growing presence of artificial intelligence in the resolution of disputes 
brought to the judiciary and the concomitant consolidation of structural injunctions as an 
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alternative to deal with complex conflicts. Moreover, based on the characteristics of 
structural injunctions and their needs to become effective and efficient in solving structural 
problems, this article evaluated the possibility of incorporating artificial intelligence in the 
resolution of complex disputes submitted to the rite of structural injunctions. The research 
theme was chosen because of its contemporaneity and the legal and social relevance that the 
uncertainties on the subject bring to the current context faced by humanity and, in particular, 
by the Brazilian population. From the analysis carried out, it was possible to perceive the 
structural injunctions, in their decision-making process do not include the use of artificial 
intelligence, as they are guided by the dialogue between the judiciary, the executive and civil 
society, discussing as equals during the construction of a solution, with a punctual asymmetry 
of the judiciary when necessary to resolve the issue. Therefore, new technologies and 
structural injunctions, which will be essential for the social development and specifically for 
the efficiency and effectiveness, respectively, of the justice system, must not indistinctly 
affect all conflicts brought to the judiciary. After all, artificial intelligence is an instrument 
that, like any other, must be applied appropriately and proportionally in order to obtain the 
best results for all parties, and its use in the decision-making process of structural injunctions 
is not appropriate in view of the peculiar characteristics of these conflicts. 

Keywords: Structural Techniques; Technology; Civil Procedure. 

 

Introdução 

O presente artigo é fruto de trabalho de pesquisa voltado ao tema dos processos 

estruturais no Brasil e da utilização de inteligência artificial no poder judiciário, em especial 

na fase decisória do processo civil.3 Tal assunto foi escolhido diante de sua 

contemporaneidade e da sua relevância jurídica e social, tendo em mente as incertezas que 

ambos os pontos carregam, em especial no contexto atual enfrentado pela humanidade e, em 

foco, pela população brasileira.  

Este estudo foi desenvolvido com objetivo de analisar a utilização da inteligência 

artificial em processos estruturais, questionando acerca da adequação das novas tecnologias 

a estes litígios. Para tanto, o trabalho de pesquisa utilizou, primordialmente, metodologia 

dedutiva, tendo em vista a avaliação inicial de cada ponto no contexto brasileiro e a posterior 

análise focal proposta como objetivo central, concretizadas por meio de revisão doutrinária, 

e tendo pesquisa caráter exploratório.  

 
3 A pesquisa já é desenvolvida pelo autor Marco Félix Jobim há algum tempo, tendo como frutos outros dois 

artigos que são ponto de partida para o presente trabalho: JOBIM, Marco Félix. Processos estruturais: 
inteligência artificial e fase decisória. In: PINTO, Henrique Alves; GUEDES, Jefferson Carús; CÉSAR, 
Joaquim Portes de Cerqueira (coords). Inteligência artificial: aplicação ao processo de tomada de 
decisões. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. JOBIM, Marco Félix. Inteligência Artificial na tomada de 
decisões nos Processos Estruturais: (in)compatibilidade? In: SARLET, Ingo Wolfgang; RUARO, Regina 
Linden; LEAL, Augusto Antônio Fontanive. (Orgs). Direito, Ambiente e Tecnologia: estudos em 
homenagem ao professor Carlos Alberto Molinaro. Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 2021. 
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Partiu-se de conceituações iniciais essenciais no que tange ao tema proposto, 

contextualizando a consolidação dos processos estruturais como alternativa para lidar com 

conflitos complexos e a concomitante presença crescente da inteligência artificial a resolução 

de litígios levados ao poder judiciário. Em sequência, embasando-se nas características dos 

processos estruturais e nas necessidades desses para que sejam procedimentos efetivos e 

eficientes, voltou-se à problemática abordada, analisando-se a possibilidade de incorporação 

da inteligência artificial na resolução de litígios complexos submetidos ao rito estrutural, 

pensando especialmente na fase decisória, visando soluções eficientes e efetivas para 

problemas estruturais.  

 

1. Processos Estruturais: um panorama geral. 

O direito processual, em todos os seus ramos, é preenchido por conteúdo de direito 

material, que busca um processo adequado, tempestivo e eficiente4, de modo que as técnicas 

processuais devem ser pensadas a fim de efetivar a tutela de direitos a que se destina.5 Nessa 

linha, Código de Processo Civil de 20156 objetivou abranger a necessidade de flexibilização 

das técnicas processuais de maneira a buscar a mais adequada solução para cada litígio, 

sobrepondo o mérito à forma, permitindo maior intervenção de terceiros, autorizando a 

utilização de medidas executivas atípicas, a partir das normas processuais fundamentais7 

explicitadas em seu primeiro capítulo do código. 

Tais mudanças trazidas pela atual legislação processual brasileira abraçam as 

tendências de constitucionalização do processo civil e fornecem maior espaço para 

desenvolvimento efetivo de guarida aos direitos transindividuais diante da judicialização de 

conflitos de caráter pragmático e prospectivo. Nesse contexto, frente aos colapsos sistêmicos 

e institucionais presentes no país, surgem como opção os processos estruturais para a 

concretização da proteção jurisdicional fundamentalmente garantida às lesões ou ameaças a 

direitos.8  

 
4 Sobre a função da eficiência no processo civil, ver:  JOBIM, Marco Félix. As funções da eficiência no 

processo civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. 
5 Sobre o tema: JOBIM, Marco Félix. Teoria, história e processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016. 
6 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105. Brasília: Senado Federal, 2015. 

7 Sobre o tema: JOBIM, Marco Félix; MACEDO, Elaine Harzheim. Das normas fundamentais do processo e 
o novo Código de Processo Civil brasileiro: repetições e inovações. In: RIBEIRO, Darci Guimarães; JOBIM, 
Marco Félix. Desvendando o Novo CPC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. pp. 90-103.  

8 Vide: “Artigo 5º (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Congresso Nacional, 1988.) 



Marco Félix Jobim & Micaela Porto Filchtiner Linke 

 578 

Os processos estruturais, cujo surgimento remonta ao julgamento do caso Brown v. 

Board of Education of Topeka9 na Suprema Corte Estadunidense em 195410 e em 195511, vêm 

ganhando consistência internacional, com casos decididos em diversos países12, dentre os 

quais Canadá13, África do Sul14, Colômbia15, Argentina16 e Brasil. Tais processos dedicam-se 

à resolução de litígios, ou seja, problemas estruturais, que possuem características17 bastantes 

singulares.  

Dessa forma, é possível compreender os processos estruturais por meio da 

identificação do litígio18, ou seja, do problema que se precisa resolver, consertar ou 

reestruturar. Destaca-se como característica dos litígios estruturais o policentrismo19, a 

multiplicidade de núcleos de tensão a serem considerados, não sendo possível num ponto 

sem, ao mesmo tempo comprometer os demais, à imagem da metáfora da teia de aranha de 

 
9 Para uma análise mais completa, ver: JOBIM, Marco Félix. Medidas estruturantes: da Suprema Corte 

estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. 
10 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Brown I, 347 U.S. 483, 1954. Disponível em: 

https://www.oyez.org/cases/1940-1955/347us483. Acesso em: 04 Maio 2019. 
11 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Brown II, 349 U.S. 294, 1955. Disponível em: 

https://www.oyez.org/cases/1940-1955/349us294. Acesso em: 04 Maio 2019. 
12 Para a identificação de casos estruturais no mundo, recomenda-se: DANTAS, Eduardo Sousa. Ações 

estruturais e o estado de coisas inconstitucional: a tutela dos direitos fundamentais em casos de graves 
violac ̧ões pelo poder público. Curitiba: Juruá, 2019. e BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Dos litígios aos 
processos coletivos estruturais: novos horizontes para a tutela coletiva brasileira. Belo Horizonte: 
D’Plácido, 2010.  

13 O país traz como exemplo de processo estrutural o caso Doucet-Boudreau v. Nova Scotia, acerca da 
obrigação de oferta pela província de instituições de ensino fundamental em língua francesa. (CANADÁ. 
Doucet-Boudreau v. Nova Scotia [Minister of Education], 3 S.C.R. 3, SCC 62, 2003. Disponível em: 
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2096/index.do. Acesso em: 07 maio 2020.) 

14 Com o fim do apartheid e a formação de uma nova ordem constitucional, o país reconheceu por meio do seu 
poder judiciário diversos direitos sociais como o ocorrido com o direito à saúde no caso Treatment Action 
Campaign v. Minister of Health julgado pela Corte Constitucional da África do Sul. (ÁFRICA DO SUL. 
Treatment Action Campaign v. Minister of Health, Case CCT 8/02, 2002. Disponível em: 
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2002/15.pdf. Acesso em: 07 maio 2020.) 

15 Na América do Sul, a Colômbia tem como paradigma o caso de migração interna forçada julgado pela Corte 
Constitucional Colombiana (CCC) sob o nº T 025/04. (COLÔMBIA. Corte Constitucional Colombiana 
(CCC).  T 025/04. Sentencia de Tutela n. 025.22 de janeiro de 2004. Disponível em: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm. Acesso em: 12 nov. 2019). 

16 Na Argentina, a Corte Nacional de Justiça da Nação conhecidamente lidou com os casos Verbitsky e 
Mendoza, para uma análise de tais casos, recomenda-se: VERBIC, Francisco. Procesos estructurales en 
Argentina: una lectura crítica de los principales precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. In: 
REICHELT, Luis Alberto; JOBIM, Marco Félix (Org.). Coletivização e unidade do direito. Londrina: 
Thoth, 2019. p. 27-39. 

17 Em sentido distinto do exposto a seguir, a autora Lenna Luciana Daher expõe que que a complexidade, a 
conflituosidade e o caráter prospectivo para intervenc ̧ão continuada são as principais características dos 
processos estruturais: DAHER, Lenna Luciana. Ministério Público resolutivo e o tratamento adequado 
dos litígios estruturais. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020. p. 47-51.  

18 Recomenda-se: VITORELLI, Edilson. O devido processo legal coletivo: dos direitos aos litígios. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 

19 Conforme entendimento de Sérgio Cruz Arenhart, o policentrismo estaria englobado na multipolaridade. 
ARENHART, Sérgio Cruz. Desafios do litígio multipolar. In: REICHELT, Luis Alberto; JOBIM, Marco 
Félix (Org.). Coletivização e unidade do direito. Londrina: Thoth, 2019. p. 473. 
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Lon Fuller.20 Nesse sentido, observa-se também a característica da multipolaridade21, 

quebrando com a noção binária de autor-réu. 

Adicionalmente, verifica-se como característica dos processos estruturais a 

complexidade, conforme Eduardo Dantas22, ligada à forma como são julgadas, bem como 

ao cumprimento de suas decisões. Além disso, na decisão do Superior Tribunal de Justiça no 

Recurso Especial 1.854.847-CE de reconhecimento de que os processos que envolvam 

litígios de natureza estrutural não podem ser julgados simplesmente aplicando o regramento 

do processo civil tradicional, no caso, a técnica da sentença liminar de improcedência do 

pedido, a Ministra Nancy Andrighi, relatora do voto, refere que os litígios estruturais são 

também multifatoriais. 

 Ademais, pesa para a caracterização de um litígio estrutural a violação sistemática de 

direitos fundamentais. Não é à toa que, analisando os casos identificados como estruturais, 

tem-se processos tratando de direito à educação, a saneamento básico, a sistema prisional 

digno, à alimentação, à moradia, à meio ambiente equilibrado, inclusive abordando questões 

climáticas como no caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 60/DF23. 

Tais características apontadas não têm o escopo de formar lista taxativa. Inclusive, o 

artigo 2º, parágrafo único, do Projeto de Lei 8.058/2014, dispõe extensivo rol de 

características dos denominados processos especiais para controle jurisdicional de políticas 

públicas. Portanto, não obstante não haja unanimidade na caracterização dos processos 

estruturais, pode-se afirmar que é legítima a possibilidade de sua utilização acobertada pelos 

ideais fundamentais do Código de Processo Civil vigente, colocando-se como alternativa 

para, no cenário brasileiro atual de múltiplas falhas sistêmicas e graves bloqueios políticos e 

institucionais, lidar com litígios complexos e problemas estruturais. 

 

2. Inteligência Artificial no Poder Judiciário. 

 
20 FULLER, Lon L; WINSTON, Kenneth I. The Forms and Limits of Adjudication. In: Harvard Law Review, 

Vol. 92, No. 2 (Dec., 1978), pp. 353-409. (p. 395). 
21 Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. entendem não ser uma característica presente em todos os litígios 

estruturais. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR.; Hermes. Curso de direito processual civil: processo 
coletivo. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2020, v. 4. p. 581. 

22 DANTAS, Eduardo Sousa. Ações estruturais e o estado de coisas inconstitucional: a tutela dos direitos 
fundamentais em casos de graves violações pelo poder público. Curitiba: Juruá, 2019. p. 102-103. 

23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 60 
Distrito Federal. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgado em: 28 jun. 2020. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/barroso-stf-ado-60-meio-ambiente.pdf Acesso em: 1 jul. 2020. No item 6, 
descreve-se: “O quadro descrito na petição inicial, se confirmado, revela a existência de um estado de coisas 
inconstitucional em matéria ambiental, a exigir providências de natureza estrutural. Vale reiterar: a proteção 
ambiental não constitui uma opção política, mas um dever constitucional”. 
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Paralelamente à consolidação dos processos estruturais como realidade no judiciário 

de diversos países, inclusive no Brasil, como demonstrada acima, nos últimos anos a 

humanidade tem perpassado por uma revolução tecnológica que vem alterando o rumo de 

relações sociais, econômicas, políticas e jurídicas, transformando até a percepção temporal 

com novos paradigmas de tempo. Aquilo que antes era considerado ficção científica e 

vislumbrado em filmes futuristas deste gênero, hoje é realidade, principalmente com a 

chegada da inteligência artificial, que vem mudando o cotidiano social constantemente.24 

Com isso e em decorrência das facilitações que a inteligência artificial proporciona 

ao dia a dia, rapidamente essa foi absorvida nas diversas áreas do conhecimento, sendo uma 

delas o direito e, em especial, o direito processual civil. Visivelmente, os algoritmos – 

conceituados por Paulo Victor Alfeo Reis como “procedimento lógico-matemático, finito de 

passos discretos, e eficaz na solução de um problema ou questão pontual”25 – presentes nos 

programas de virtualização do processo, transformaram a tramitação do processo, 

atualmente majoritariamente eletrônica, participando do rito processual a ser seguido.   

No entanto, frente à realidade imposta, surge a dúvida acerca do julgamento de casos 

e decisões judiciais feitas por algoritmos, sua legitimidade e necessidade de transparência26, 

seus benefícios potenciais e seus malefícios. Sob a ótica da legitimidade do direito, a 

construção da normatividade depende da discursividade, da fundamentação argumentativa, 

tanto é que o Código de Processo Civil de 2015, ampliando a previsão constitucional de 

fundamentação das decisões, prevê extensamente um dever analítico de fundamentação das 

decisões judiciais, em especial em seu artigo 489, parágrafo §1º27, o qual deve ser considerado 

na discussão acerca dos julgamentos por sistemas de inteligência artificial. 

 
24 Um dos relatos que vale a pena ser lido está na obra: HARARI, Yuval Noah. 21 Lessons for the 21st Century. 

Londres: Jonathan Cape, 2018. p. 19-43. 
25 REIS, Paulo Victor Alfeo. Algoritmos e direito. São Paulo: Almedina, 2020. p. 107. 
26 Sobre isso, ver: LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Processo virtual, transparência e accountability. In: 

NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART, Erik Navarro (Org.). Inteligência 
artificial e direito processual: os impactos da virada tecnológica no direito processual. Salvador: Juspodivm, 
2020. p. 462. 

27 “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão 
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase 
de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos 
jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos 
que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no 
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente 
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento. […]” (BRASIL. Código de Processo Civil. Brasília: Congresso Nacional, 2015.) 
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Não se pode negar a existência de uma tragédia da justiça28 – referência ao desastre 

dos comuns – e a potencialidade que o uso de novas tecnologias, em especial da inteligência 

artificial, na gestão processual possui para auxiliar na superação do engarrafamento do 

judiciário. Ocorre que o pensado julgamento por algoritmos, consoante Dierle Nunes e Ana 

Luiza Pinto Coelho Marques29, acarreta múltiplos riscos atrelados aos direitos fundamentais, 

dentre os quais à participação e à justiça social.  

 

3. (In)adequação da Inteligência Artificial na fase decisória dos Processos 

Estruturais. 

Visualizando as diferentes questões que surgem com a ideia de implementação da 

inteligência artificial nas decisões judiciais - o que ainda necessita de amplo debate e de 

desenvolvimento jurídico-tecnológico - em processos civis considerados simples, é difícil 

vislumbrar o uso de inteligência artificial em processos estruturais, que são baseados no 

diálogo, no contraditório, no dinamismo do plano de fundo fático da causa, necessitando de 

planos discutidos, implementados e reavaliados constante e repetidamente. A inteligência 

artificial no momento atual da sua evolução é uma solução voltada a problemas específicos 

que se repetem e, não obstante esteja previsto que esta cada vez aprenda mais, não é plausível 

se pensar na inteligência artificial para resolver litígios estruturais, porquanto o algoritmo que 

serviria para um litígio estrutural não serviria para outros e não é viável se pensar em um 

algoritmo específico para cada processo. 

Conforme exposto no primeiro capítulo, os litígios estruturais são caracterizados por 

particularidades próprias que levam a uma ideia diferente para sua fase decisória: na qual o 

judiciário atuaria mais como um mediador para o diálogo estabelecido entre as partes, em 

uma relação simétrica e paritária, com assimetria pontual para decisões urgentes ou para a 

resolução de algum impasse de tramitação por exemplo – sempre com extrema cautela. Desse 

modo, é a comunhão de esforços dos envolvidos, o amplo debate, a intervenção abrangente 

 
28 Quanto ao ponto, recomenda-se: WOLKART, Erik Navarro. Análise Econômica do Processo Civil: 

como a economia, o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil, 2019. 

29 NUNES, Dierle; MARQUES, Ana Luiza Pinto Coelho. Decisão judicial e inteligência artificial: é possível a 
automação da fundamentação? In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART, Erik 
Navarro (Org.). Inteligência artificial e direito processual: os impactos da virada tecnológica no direito 
processual. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 586. 
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de terceiros que dão legitimidade ao plano construído pelas partes e ao processo estrutural 

em si, buscando a solução mais democrática e adequada30 possível. 

Em face a tais ideais acerca das decisões em processos estruturais, observa-se a 

inadequação da inteligência artificial para o julgamento de tais casos, considerando a evolução 

tecnológica percebida até o momento. Todavia, de acordo com Jordi Nieva Fenoll31, a 

inteligência artificial tem potencial de trazer resultados mais promissores e importantes na 

parte argumentativa32 do processo.  

Com isso, é plausível pensar nas novas tecnologias, nos algoritmos e na inteligência 

artificial especificamente, auxiliando na coleta e na análise de dados, na elaboração de 

possíveis pautas, no atingimento de precedentes para os casos de descumprimento inclusive 

nos casos complexos e nos processos estruturais. Entretanto, a construção colaborativa do 

plano de trabalho e de reestruturação que se busca diante de litígios estruturais não se adequa 

ao uso da inteligência artificial, porquanto necessita considerar as vontades, até os 

sentimentos, dos envolvidos, dos interessados e dos legitimados, e não se pode aceitar a 

desumanização da jurisdição33, sob pena de impedir evolução dos direitos.34 

 

Considerações finais 

Em conclusão, foi possível perceber os processos estruturais, em seu procedimento 

decisório não abarcam a utilização da inteligência artificial, porquanto são pautados pelo 

diálogo entre o poder judiciário, o poder executivo e a sociedade civil, havendo uma paridade 

durante a construção da solução, com uma assimetria pontual do judiciário nos momentos 

necessários para a solução da questão. As novas tecnologias e os processos estruturais, que 

 
30 ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo. Curso de processo civil coletivo. 2. Ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2020. p. 122. Sobre o tema, escrevem: “Considerando essa série de aspectos, torna-se 
imprescindível a essa nova fase jurisdicional. Se a necessidade de que o Judiciário atue em casos complexos e 
com elevado impacto social entra na ordem do dia, é imprescindível construir mecanismos capazes de 
absorver essa demanda de uma forma mais adequada. Está inserida aí a figura das ‘decisões estruturais’, sendo 
essa o cenário que levou à sua construção”. 

31 NIEVA FENOLL, Jordi. Inteligencia artificial y proceso judicial. Madrid: Marcial Pons, 2018. p. 28.  
32 Pensando na possibilidade de utilização da inteligência artificial no debate travado em um processo judicial, 

recomenda-se o vídeo demonstrativo do Project Debater da International Business Machines Corporation – IBM: 
INTELLIGENCE SQUARED U.S. IBM Project Debater. 2019. (46min 48s). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3_yy0dnIc58. Acesso em: 01 Abr 2021. 

33 VALENTINI, Rômulo Soares. Para além do teste de Turing jurídico? In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo 
Henrique dos Santos; WOLKART, Erik Navarro (Org.). Inteligência artificial e direito processual: os 
impactos da virada tecnológica no direito processual. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 547. 

34 CHAVES JR., José Eduardo de Resende. Processo em rede orientado a dados. In: NUNES, Dierle; LUCON, 
Paulo Henrique dos Santos; WOLKART, Erik Navarro (Org.). Inteligência artificial e direito processual: 
os impactos da virada tecnológica no direito processual. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 528. 
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serão essenciais para o desenvolvimento social e especificamente para a eficiência e 

efetividade, respectivamente, da justiça, não devem atingir indistintamente quaisquer 

conflitos levados ao judiciário, em foco na presente pesquisa, os processos estruturais.  

Por conseguinte, conquanto a inteligência artificial e os processos estruturais sejam 

realidades no judiciário, aquela não é compatível com estes na busca da melhor decisão para 

o caso concreto, o que não exclui sua participação em outros momentos processuais. Afinal, 

a inteligência artificial é um instrumento que, como qualquer outro, deve ser aplicado 

adequada e proporcionalmente a fim de que se obtenha os melhores resultados para todas as 

partes, não sendo sua utilização no momento decisório dos processos estruturais algo 

adequado diante das características próprias destes litígios. 

 

Referências bibliográficas  

ÁFRICA DO SUL. Treatment Action Campaign v. Minister of Health, Case CCT 8/02, 2002. 
Disponível em: http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2002/15.pdf. Acesso em: 07 maio 
2020. 

ALENTINI, Rômulo Soares. Para além do teste de Turing jurídico? In: NUNES, Dierle; 
LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART, Erik Navarro (Org.). Inteligência 
artificial e direito processual: os impactos da virada tecnológica no direito processual. 
Salvador: Juspodivm, 2020. 

ARENHART, Sérgio Cruz. Desafios do litígio multipolar. In: REICHELT, Luis Alberto; 
JOBIM, Marco Félix (Org.). Coletivização e unidade do direito. Londrina: Thoth, 2019.  

ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo. Curso de processo civil coletivo. 2. Ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.  

BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Dos litígios aos processos coletivos estruturais: 
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Sumário: Introdução; 1. A nova modernidade e a nova criminalidade; 2. Desafios colocados 
à justiça penal; Considerações finais; Referências bibliográficas. 

Resumo: Na sociedade atual são notórias as mudanças em todos os setores da vida humana, 
mudanças a que a Justiça, como dimensão da humanidade, não poderia fugir. A par de todos 
os benquistos desenvolvimentos em tantas áreas do conhecimento e do saber, donde se 
destacarão os desenvolvimentos ao nível tecnológico e científico, também a criminalidade 
importou uma moderna sofisticação na sua organização e funcionamento, pelo que o crime 
passou a assumir notoriedade e divulgação exponenciais. Esta sociedade pós-moderna dotou 
a criminalidade de novos e sofisticados métodos, tornou a sua atividade mais complexa e 
difusa, e, naturalmente, desafiou os modelos clássicos de Justiça, quer no que respeita ao 
direito penal como ao processo penal. Torna-se, assim, relevante conhecer os principais 
desafios colocados à justiça, as novas configurações que esta é obrigada a assumir e, 
sobretudo, compreender se este desenvolvimento da justiça é realmente sustentável – num 
conceito, como que emergido do tão pregoado desenvolvimento sustentável (no âmbito da Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas) –, dentro dum paradigma que se pretende norteado 
pelo respeito aos Direitos Humanos. E estas preocupações ressaltam porque, entre outros 
fenómenos, com o surgimento de novas ou renovadas práticas criminosas, a investigação 
tornou-se mais custosa e complexa, dando agora destaque a meios ocultos e dissimulados de 
investigação que, pela sua facilidade, passaram a existir quase como métodos preferenciais 
de recolha da prova, muitas vezes violadores dos direitos fundamentais das pessoas visadas. 
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Tornando-se obviamente premente dotar a investigação de novos meios e estratégias de 
investigar, o acento tónico deverá colocar-se na ética dos meios, e nunca no fim em si mesmo, 
colocando-se o valor da dignidade da pessoa humana, aqui, como limite intransponível. 

Palavras-chave: Pós-modernidade; desenvolvimento sustentável; sustentabilidade da 
justiça; direitos fundamentais. 

 

Abstract: In today's society, the changes in all sectors of human life are notorious, changes 
that Justice, as a dimension of humanity, could not escape. Along all the positive 
developments in many areas of knowledge and expertise, where we highlight the 
developments at the technological and scientific level, crime has also imported a modern 
sophistication in its organization and operation, so that crime has taken on exponential 
notoriety and dissemination. This post-modern society has endowed criminality with new 
and sophisticated methods, made its activity more complex and diffuse, and naturally 
challenged the classic models of Justice, both in terms of criminal law and criminal 
procedure. Thus, it is relevant to know the main challenges posed to justice, the new 
configurations that it is forced to assume and, above all, to understand if this development 
of justice is really sustainable – in a concept, as if emerging from the much-vaunted 
sustainable development (under the 2030 Agenda from United Nations Organization) –, 
within a paradigm that is intended to be guided by respect for human rights. And these 
concerns stand out because, among other phenomena, with the emergence of new or 
renewed criminal practices, investigation has become more costly and complex, now giving 
prominence to hidden and concealed means of investigation which, due to their ease, have 
come to exist almost as preferred methods of gathering evidence, often violating the 
fundamental rights of the people targeted. As it has obviously become urgent to provide the 
investigation with new means and strategies to investigate, the emphasis should be placed on 
the ethics of the means and never on the end in itself, placing the value of the dignity of the 
human person, here, as an insurmountable limit. 

Keywords: Post-modernity; sustainable development; sustainability of justice; fundamental 
rights. 

 

Introdução 

Tendo por pano de fundo o tema central Inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável1 uma 

primeira referência é devida sobre a escolha do tema desta intervenção – Desenvolvimento sustentável e 

Justiça sustentável? A nova modernidade e as novas configurações de Justiça. 

Questões como o posicionamento dos direitos humanos, da justiça e das políticas públicas 

no mais vasto panorama da era tecnológica e do desenvolvimento - que se pretende sustentável – 

têm vindo a ser debatidas com alguma intensidade nestes últimos anos, não fora o desenvolvimento 

abrupto que todos assistimos nas mais variadas áreas da sociedade mundial, mas assumiu particular 

relevância em sede do que hoje está assinalado na agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

 
1 O presente artigo corresponde ao desenvolvimento, dentro do que as limitações de espaço nos permitem, da 
comunicação apresentada, sob o mesmo nome, no IV EIADD – IV Encontro IberoAmericano de Direito e 
Desenvolvimento, promovido pelo IBEROJUR e pela Universidade Positivo (25 e 26 de março, Curitiba – Brasil). 
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(ONU), que estabeleceu os tão bem conhecidos 17 (dezassete) objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável nas áreas social, económica e ambiental2, num compromisso internacional para o 

desenvolvimento dos Direitos Humanos. Consta especificamente do objetivo 16 (dezasseis) da 

Agenda 2030 da ONU, que tem por título “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, que -  numa 

preocupação global de parcerias para a Implementação daqueles 17 objetivos - se pretende 

“[f]ortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive através da cooperação internacional, para a 

construção de melhor capacidade de resposta em todos os níveis, em particular nos países em 

desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao crime (...)”3. 

Partindo assim do eixo temático central e analisados mais de perto os objetivos desta 

publicação, sublinhamos que a nova modernidade da era tecnológica que atravessamos 

implica, obrigatoriamente, uma nova ou, pelo menos, reconfigurada justiça, que permita que, 

nesta tão ampla noção de desenvolvimento sustentável – como vimos, proposta 

internacional para 2030 - se enquadre, sem qualquer reticência, a ideia duma justiça, também 

ela sustentável.  

Metodologicamente, perspetiva-se, através duma pesquisa qualitativa, de revisão de 

literatura e análise crítica, possibilitadora de uma estruturação dialética de conclusões lógicas, 

fundamentadas e, esperemos, inovadoras, desenvolver o objeto deste pequeno estudo4 que 

consiste na caraterização duma nova modernidade (a chamada sociedade pós-moderna), no 

sentido em como esta impacta na criminalidade que lhe é caraterística e, subsequentemente, 

os desafios que aqui são suscitados à justiça, sobretudo no que respeita à tensa dialética 

eficácia da justiça/salvaguarda dos direitos humanos.  

 

1. A nova modernidade e a nova criminalidade 

O novo modelo da atual sociedade, marcado pela célere evolução tecnológica e 

científica dos últimos anos e pela consequente massificação e globalização, esmaeceu 

fronteiras e soberanias, potenciou a livre circulação de pessoas, bens e conhecimento ou 

informação, e elevou as novas tecnologias e as novas formas de comunicação a elementos 

centrais da subsistência da natureza humana. 

 
2 A saber, e porque nunca é demais lembrá-los, i) erradicar a pobreza; ii) erradicar a fome; iii) saúde de qualidade; 
iv) educação de qualidade; v) igualdade de género; vi) água potável e saneamento; vii) energias renováveis e 
acessíveis; viii) trabalho digno e crescimento económico; ix) indústria, inovação e infraestruturas; x) reduzir as 
desigualdades; xi) cidades e comunidades sustentáveis; xii) produção e consumo sustentáveis;  xiii) ação 
climática; xiv) proteger a vida marinha; xv) proteger a vida terrestre; xvi) paz, justiça e instituições eficazes e 
xvii) parcerias para a implementação dos objetivos. Para mais pormenores consultar 
https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/ (13-04-2021). 
3 Realçado nosso. 
4 Não esqueçamos as limitações de tamanho impostas a este trabalho. 

https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
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Toda esta evolução, sem semelhante, trouxe - e continua a trazer - incomensuráveis 

desenvolvimentos, a nível global, sobretudo ao nível das ciências e das tecnologias, donde 

resultam benefícios inegáveis para a humanidade. A título de exemplo, a fase de pandemia 

que todo o mundo, como se de uma única aldeia se tratasse, atravessa, com o surgimento da 

Covid19 e a demonstração, aqui clara, da rápida resposta das ciências biomédicas: se há 

algumas décadas atrás se ponderaria sequer possível, num prazo inferior a um ano, estar 

disponível – em termos internacionais - uma vacina para uma epidemia desta dimensão? 

Rectius, variadas vacinas, provenientes das mais diferentes empresas farmacêuticas, mas todas 

com a nota comum de resultarem dum esforço internacional de investigação, só possível na 

sociedade hodierna. 

Todo este cenário de desenvolvimento que, numa primeira pincelada, pode parecer 

quase romântico, esconde, no reverso da tela, o que a sociedade pós-moderna, por força 

daquele mesmo desenvolvimento, parece já não conseguir controlar: 

i) Catástrofes ambientais: pense-se no aquecimento e degelo do Pólo Norte, nos 

últimos incêndios florestais catastróficos na Austrália, nos furacões ou inundações, cada vez 

mais frequentes. A própria propagação, a nível internacional, da pandemia Covid19, na 

velocidade a que se assistiu, nada mais é que resultado dum anular de fronteiras entre povos, 

como acima já referimos. 

ii) Catástrofes de natureza química: por exemplo, a enorme explosão numa fábrica 

de fertilizantes na cidade de Yancheng na província de Jiangsu (China, março de 2019), que 

levou à morte de perto de 80 pessoas, por armazenamento de produtos químicos e resíduos 

perigosos sem as condições de segurança exigíveis. Ou, muito recentemente, a explosão no 

porto de Beirute (Líbano, agosto de 2020), que matou centenas e feriu milhares de pessoas, 

para além dos danos devastadores na capital libanesa, tudo por irregular armazenamento de 

nitrato de amónio, um fertilizante químico responsável por muitas outras catástrofes 

ambientais. 

iii) Desastres nucleares: ainda bem presente está o desastre nuclear ocorrido na 

Central Nuclear de Fukushima (Japão, março de 2011), em virtude dum gigantesco tsunami, 

provocado por um sismo, que devastou a costa nordeste do Japão e atingiu aquela central, 

fustigando irremediavelmente alguns dos seus reatores nucleares. Este desastre trouxe 

consequências ambientais devastadoras que se propagaram por uma vasta área, 

determinando, a médio e longo termo, uma ameaça à saúde e à vida das pessoas que aí 

habitam ou habitaram, para não falar dos milhares de espécimes dizimadas na denominada 

“zona de exclusão”. 
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iv) Movimentos radicais de resposta aos novos desafios: veja-se, v.g., em Portugal, o 

aumento dos movimentos radicais de extrema direita que, segundo o Relatório Anual de 

Segurança Interna 20205, aproveitaram o período pandémico para disseminarem «conteúdos 

de propaganda e de desinformação digital, com vista a aumentar as suas bases sociais de 

apoio, a galvanizar os sentimentos antissistema e a reforçar a radicalização de base xenófoba, 

recorrendo a um discurso apelativo da violência e do ódio, num momento em que a 

sociedade portuguesa é, também, confrontada com fenómenos de polarização ideológica. (p. 

102) 

v) Manipulações genéticas abusivas: Como se sabe, a manipulação genética tem 

permitido grandes vantagens à humanidade, como acontece, p. ex., nas situações associadas 

à gestação, quando permite a eliminação de genes defeituosos, a intervenção na genética 

disfuncional hereditária, etc. Todavia, o seu uso excessivo ou, antes, intensivo, têm levantado 

muitas questões éticas, sobretudo relacionadas com discussões sobre eugenia e 

discriminação. 

vi) E ainda todo um conjunto de situações, algumas inimagináveis, outras, para já, 

imaginárias – mas possíveis – que, a sucederem, poderão transformar a vida como até agora 

a conhecemos ou, a final, exterminar mesmo a vida humana6. 

Portanto, o outro lado deste desenvolvimento inigualável, que tantas dádivas trouxe 

à sociedade, na verdade, carrega em si um mal obscuro, na justa medida da sua grandeza7.  

Se nesta sociedade – apelidada por Ulrich Beck “sociedade de risco mundial” (Beck, 

2015) – foram notórias mudanças em todos os setores da vida humana, a criminalidade e a 

Justiça também não poderiam fugir a este novum, a esta revolução. Nesta sociedade pós-

moderna, que não conhece agora nem limites nem fronteiras, o uso massivo de novas e mais 

avançadas formas de tecnologia, que permite uma maior, melhor e mais rápida acessibilidade 

à informação, dotou também a criminalidade de novos e sofisticados métodos de prática de 

 
5 Relatório Anual de Segurança Interna – Ano 2020, p. 102. [Consult. 7 abr. 2021]. Disponível em 
https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQ1NAUABR26oAUAAAA%3d 

6 Nas palavras de Fernando Conde Monteiro, outrora já citadas pela sua capacidade de ilustração, se 
“efetivamente os anjos desceram à terra (...) parte desses anjos transformaram-se em demónios e criaram um 
mal-estar à medida do bem-estar criado.” (Monteiro, 2021, p. 71). 

7 Einstein referia já na segunda metade do século xx, a propósito das consequências do uso das armas de 
destruição maciça, como a bomba atómica (no contexto do Manifesto Russel-Einstein - assinado em 1955, em 
plena guerra fria), que não sabia como seria a III Guerra Mundial, mas que a IV Guerra Mundial seria certamente 
com paus e pedras. Ora, parece que tal afirmação nunca soou tão atual. 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQ1NAUABR26oAUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQ1NAUABR26oAUAAAA%3d
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crimes, tornando a sua atividade mais complexa e difusa. Será, então, neste vetor obscuro da 

evolução, que acima tentámos evidenciar, que nos deteremos daqui em diante. 

 

2. Desafios colocados à justiça penal 

Toda a evolução das últimas décadas, sobretudo a evolução científico-tecnológica, ao 

permitir uma maior sofisticação do crime, colocou inevitavelmente em crise os clássicos 

modelos de Justiça. Efetivamente, hoje, o direito penal e o processo penal são constante e 

visceralmente desafiados, pois não respondem mais às exigências desta sociedade inquieta, 

de que a criminalidade se aproveita, porque agora nova ou modernizada, e as mais das vezes 

de cariz organizado e transnacional. 

São colocados inúmeros e difíceis desafios à justiça, são-lhe exigidas novas 

configurações, o que nos leva a questionar se este progresso social sem precedentes nos 

estará obrigatoriamente a conduzir a um novo paradigma de justiça – paralelamente a um 

novo paradigma de sociedade - e, sobretudo, se este novo paradigma de justiça é sustentável 

dentro duma configuração que sempre se pretende norteada pelo respeito aos Direitos 

Humanos. Aqui reside a nossa real inquietação. 

A interrogação surge-nos simples: entre outros fenómenos, surgiram novas práticas 

criminosas ou, então, as já existentes renovaram-se ou tornaram-se mais complexas. A 

prevenção, investigação e prossecução penal – dentro deste novo panorama – passou a 

enfrentar dificuldades sem igual, o que facilitou um compreensível resvalar para o uso de 

meios e métodos de recolha de prova discutíveis ou, pelo menos, questionáveis. E, 

obviamente, inaceitáveis quando esses meios e métodos são violadores, ou até mesmo 

aniquiladores, dos direitos fundamentais das pessoas, em especial dos investigados – como, 

p. ex. a utilização de meios ocultos e dissimulados na investigação, fora das situações 

legalmente previstas. Ora, todo este novum obriga a um reinventar do modelo de investigação 

criminal – “que agora se quer centrada no presente e no futuro da atividade da organização 

criminosa, tirando a ênfase à clássica reconstituição histórica dos factos” (Carneiro, 2016, p. 

98). 

Realce-se, no entanto, que não somos alheias às dificuldades que a justiça enfrenta 

com estas novas expressões da criminalidade e que defendemos a necessidade da sua 

reconfiguração e atualização permanente, por forma a fazer face a estes modernos desafios. 

É de facto necessário repensar uma série de ferramentas e instrumentos tradicionalmente 

usados na prevenção e investigação. Perante a atualidade, a justiça não se pode bastar com a 

incriminação de novas condutas e a recorrente (e quase instintiva) aprovação legislativa de 
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novas ferramentas de investigação. Carece, acima de tudo, da necessidade de se repensar toda 

uma nova forma de atuar, no sentido da formação de novas estratégias de ação, quer no que 

diz respeito à prevenção, quer no que diz respeito à investigação, que requerem ser 

desenhadas especificamente para este mundus novus. 

Torna-se assim premente dotar a investigação de novos meios ou novas estratégias 

para investigar as novas formas de criminalidade ou a neocriminalidade8(Loureiro, [s.d.], p. 276): 

pense-se no terrorismo e na complexidade que este fenómeno criminal ganhou desde o 11 

de setembro9; na cibercriminalidade; no tráfico, com todas as suas complexas redes onde 

tudo se transaciona, desde droga a pessoas; na criminalidade económica10; na escravidão, com 

as suas novas configurações; na moderna e sofisticada pirataria (quando alguns de nós ainda 

associamos esta criminalidade ao pirata de perna de pau e olho vendado). Entre outros 

exemplos que arriscaríamos adiantar e que têm por comum espelharem “o resultado da 

atividade de verdadeiras estruturas empresariais organizadas para o comércio de bens ilícitos, 

a operar numa sociedade em que tudo se transaciona, desde que exista a correspondente 

procura, e mesmo que ao arrepio dos mais elementares direitos humanos” (Carneiro, 2016, 

p. 96). 

Daí que, em termos de investigação tenham vindo a ganhar terreno os meios ocultos 

de investigação: as ações encobertas, as escutas, as vigilâncias e interceções em tempo real, o 

direito premial e o posicionamento da testemunha no centro da prova, com os mecanismos 

de colaboração e proteção que tal implica. 

Podemos ainda realçar que hoje, no combate a este tipo de criminalidade, face à sua 

plurilocalização, a união de forças entre os Estados é de tal ordem que ultrapassa obviamente 

as fronteiras nacionais. Na verdade, passa a ter carácter internacional ou, se quisermos, 

verdadeiramente global, obrigando à uniformização de regras e instrumentos de prevenção 

e repressão. Efetivamente, as diferentes famílias jurídicas são obrigadas a deixar de ser 

 
8 Ver também neste sentido Flávia Noversa Loureiro (2009, p. 276).  
9 A este propósito recuperemos as palavras de Ulrich Beck (Beck, 2015, p. 30), para quem, antes do 11 de 
setembro – e referindo-se em específico à sua anterior obra, “apesar de todo o dramatismo, o mundo parece 
idílico – ainda está «livre do terror»”. (realçado do Autor).  

10 Somos obrigadas aqui a uma forçosa referência ao crime de branqueamento de capitais que se tem 
posicionado no epicentro da criminalidade económica organizada, pela premente “necessidade de os 
beneficiários de proveitos ilícitos darem a aparência de licitude aos rendimentos, produtos ou vantagens obtidas 
com a prática de crimes (...) sempre com o mesmo mote: a necessidade de fazer desaparecer a sua mancha 
original.” Claro está que “a sua relação quase simbiótica com a criminalidade informática e o financiamento do 
terrorismo contribuíram decisivamente para o aumento, ainda mais, das naturais dificuldades investigatórias e 
acrescentaram-lhe uma perigosidade mais latente e universal, sempre potenciando a criminalidade organizada.” 
(Conceição, 2018, p. 361) 
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obstáculo à harmonização de procedimentos, pois que há um ponto inultrapassável comum 

a todos os Estados que é a segurança comunitária. E por bem desta, alguma solução comum 

tem que ser trabalhada entre uma só sociedade global. Como já se havia escrito, imperativos 

de ordem constitucional obrigam cada Estado a “promover as medidas necessárias 

(preventivas ou repressivas) para garantir a segurança dos seus cidadãos, num panorama de 

mudança que paulatinamente transforma o próprio conceito de justiça.” (Carneiro, 2016, p. 

98). 

Exatamente por isso, “pois as dificuldades investigatórias que hoje se sentem, por 

força da sociedade evoluída em que vivemos, que possibilitou a evolução técnica e tática das 

práticas criminosa, permitem uma tendência para uma maior restrição das liberdades dos 

cidadãos, desde logo pela proporcionalidade pois, se o crime é grave e se a sua repercussão 

é exponencial então será legítimo a utilização de meios de investigação também mais graves, 

intrusivos, dissimulados ou enganosos”, não podemos deixar de ter presente os 

sujeitos/objeto da investigação são também pessoas e, como tal, titulares de direitos, 

liberdades e garantias também protegidos constitucionalmente. (Conceição, 2020, p. 7) 

 

Considerações finais 

Até agora, julgamos ter conseguido apresentar uma visão genérica desta nova era e 

as linhas gerais do seu impacto na justiça. 

Ainda que muito mais pudéssemos ter desenvolvido ou interrogado, começamos por 

concluir esta apresentação assentando que a evolução do sistema de justiça, as suas novas 

linhas modeladoras e as consequências de um novo paradigma ao nível dos direitos humanos 

não está desobrigado de incertezas e interrogações, sobretudo naquilo que se relaciona com 

a prevenção e a investigação criminal, pelo caráter maioritariamente organizado e, não raras 

vezes, transnacional do crime. 

Mas, dentre todas as incertezas e interrogações uma premissa mantemos como 

segura: a justiça tem realmente que se reinventar, modernizar-se e adequar-se aos novos 

modelos sociais. Mas muitas cautelas se devem levantar no decurso de todo este processo, 

sobretudo no que contende com a salvaguarda dos direitos humanos, uma vez que a tentação 

de procurar soluções eficazes, pela sua radicalidade, é sempre muita e altamente sedutora. E, 

sabemos já, que o combate à criminalidade organizada em geral “deverá resistir a excessos e 

atropelos, sob pena de aquilo que se quer perseguir legitimar e permitir restrições mais graves 

e incomportáveis do que aqueles que se pretendem evitar.”(Conceição, 2018, p. 185) 
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A dignidade da condição da pessoa humana é aqui (pelo menos para já), limite 

intransponível e valor nunca sacrificável em nome da eficácia da justiça. Todo o sistema de 

justiça e, em especial, a prevenção e a investigação criminal, deverão depender de critérios 

rigorosos e específicos e jamais poderão perigar a dignidade da pessoa humana. É a nossa 

crença. 

Contudo, não ignoramos questões de difícil e melindrosa problematização – hoje já 

muito bem tratadas pela doutrina11 – como será, por exemplo, o caso do terrorismo. Quem 

nunca colocou – pelo menos no seu íntimo – a hipótese de “desconsiderar” a pessoa do 

terrorista se isso pudesse prevenir a morte de milhares de inocentes? Quem nunca se 

interrogou onde fica – num cenário de justiça e de equidade – a ponderação entre a dignidade 

do terrorista e a de todas estas vidas que se vão perder?12 

Questões muito delicadas e inquietantes quando o que se acabou de afirmar nesta 

apresentação é que o ponto inultrapassável na justiça será sempre a dignidade da pessoa 

humana. Mas pertinentes e que merecem ser debatidas. 

Terminamos assim com este fraturante exemplo - não para o desenvolver - mas para 

realçar que, se é já tão difícil e, por vezes penoso, garantir a salvaguarda dos direitos 

fundamentais numa sociedade em constante evolução, a própria defesa daqueles direitos 

começa – em si própria – a sofrer mutações na forma como é encarada pela doutrina e novos 

problemas são hoje levantados, sem medos, à luz destas modernas realidades. 

Cremos, contudo, acompanhando as palavras de Mário Ferreira Monte, que uma 

justiça que despreze o princípio da dignidade da pessoa humana “não poderia dar-se por esse 

nome. Poderia ser um sistema de gestão ordinária (ou extraordinária, dependendo do ponto 

de vista) e eficiente de problemas, mas não aquilo a que sói chamar-se justiça penal.” (Mário 

Ferreira Monte, 2009, p. 416-417). Na verdade, seja qual for a situação ou o desafio, o acento 

tónico deverá continuar a colocar-se sempre na ética dos meios e nunca no fim em si mesmo. 

 
11 Muito pertinente a análise de Conceição Ferreira da Cunha, onde é ponderada – ainda que com muitas 
interrogações da própria Autora – “a admissibilidade do uso de algumas formas moderadas de tortura quando 
tal for o único meio idóneo para prevenir a morte de inocentes”, pois que «a opção pela perspectiva oposta (...) 
não permite que se defendam vidas inocentes para não “beliscar” a dignidade dos agressores.» (Cunha, 2012, 
p. 57). 

12 Não estamos, como é evidente, a defender qualquer perspetiva Jakobsiana do terrorista enquanto inimigo (no 
sentido clássico do direito penal do inimigo de Günther Jakobs), enquanto ser humano com dignidade inferior. 
Mas já não nos interrogamos todos da eventual injustiça – por salvaguarda à sua dignidade – de deixarmos de 
proteger a dignidade e a vida de inúmeros outros seres humanos inocentes? Para uma melhor visão crítica 
daquela teoria cfr. Pedro Jacob Morais (Morais, 2020). 
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A ética dos meios não se poderá subjugar nunca à ânsia dos fins13, especialmente quando tal, 

como foi já repetido, implique “a duplicidade/ductilidade de todo um conjunto de garantias 

processuais penais clássicas e, in extremis, a denegação de princípios constitucionalmente 

consagrados” (Carneiro, 2016, p. 96). 

 
Referências bibliográficas 
 
BECK, Ulrich - Sociedade de Risco Mundial: Em busca da segurança perdida. Lisboa: 
Edições 70, 2015. 

CARNEIRO, Ana Teresa - Globalização e processo penal: implicações e hesitações. Em 
MÁRIO FERREIRA MONTE et al. (Eds.) - Direito na Lusofonia. Diálogos 
Constitucionais no Espaço Lusófono. Braga: Escola de Direito da Universidade do 
Minho, 2016, p. 93–100. [Consult. 7 abr. 2021].  Disponível em 
WWW:<URL:https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/47513/1/3%C2%B
A%20Congresso%20em%20Direito%20na%20Lusofonia_Di%C3%A1logos%20Constituc
ionais%20no%20Espa%C3%A7o%20Lus%C3%B3fono.pdf>. ISBN 978-989-97970-8-6.  

CONCEIÇÃO, Ana Raquel - O branqueamento de capitais e o estatuto do arrependido 
colaborador: as novas exigências investigatórias no (ainda) admirável mundo novo 
[Em linha]. Porto: Universidade Lusíada - Porto, 2018 [Consult. 7 abr. 2021]. Disponível em 
WWW:<URL:http://hdl.handle.net/11067/4340>. 

CONCEIÇÃO, Ana Raquel - O estatuto do arrependido colaborador no dealbar do (ainda) 
admirável mundo novo – um novo meio de obtenção da prova a tipificar em Portugal. Julgar 
Online. (2020) 1–32. 

CUNHA, Conceição Ferreira da - Uso da tortura e impedimento de actos terroristas. Em 
TERESA PIZARRO BELEZA; PEDRO CAEIRO; FREDERICO LACERDA DE 
COSTA PINTO (Eds.) - Multiculturalismo e Direito Penal. Coimbra: Almedina, 2012. p. 
33–57. 

LOUREIRO, Flávia Noversa - A (i)mutabilidade do paradigma processual penal respeitante 
aos direitos fundamentais em pleno século XXI. Em MÁRIO FERREIRA MONTE et al. 
(Eds.) - Que Futuro para o Direito Processual Penal? 1a ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
2009. p. 269–289. 

MEIREIS, Augusto - O regime das provas obtidas através do agente provocador em 
processo penal. Coimbra: Almedina, 1999 

MONTE, Mário Ferreira - Um olhar sobre o futuro do direito processual penal – razões 
para uma reflexão. Em MÁRIO FERREIRA MONTE et al. (Eds.) - Que Futuro para o 
Direito Processual Penal? 1a ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. p. 399–418. 

MONTEIRO, Fernando Conde - Algumas reflexões sobre o Direito Penal a partir da 
Psicanálise. Revista Jurídica da Universidade Portucalense. 15 (2021).  

MORAIS, Pedro Jacob - Em torno do Direito Penal do Inimigo – Uma análise crítica 
a partir de Günther Jakobs. Coimbra: Gestlegal, 2020.

 
13 Ou, como disse Augusto Meireis, “[a] verdade é sempre bem-vinda desde que venha pelo caminho certo.” 
(Meireis, 1999, p. 125). 



 

  596 

Economia digital, tributação e a OCDE   
Digital Economy, Taxation and the OECD 

DÉBORA MANKE VIEIRA1 
FABRIZIO BON VECCHIO2 

 

Sumário: 1. OCDE e Economia Digital: muito além da tributação efetiva; 2. 
Estabelecimento Estável Digital para empresas transfronteiriças; 3. A tributação de renda 
para empresas transfronteiriças vs. Planejamento tributário; Considerações Finais. 

Resumo: Atualmente, existe uma forte crítica à concorrência fiscal prejudicial entre os 
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tradicionais, tornando-as obsoletas e caras para os consumidores, já que as novas 
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conexão com as regras internacionais, dificultando a cobrança fiscal com base na fonte ou 
residência da organização. Podemos observar que a utilização das tecnologias também 
permitiu que as empresas possam manipular parcialmente os critérios utilizados para definir 
a pessoa jurídica como residente de um Estado, sendo que é possível às empresas de 
economia digital realizar toda a movimentação financeiras em diversos territórios, buscando 
incidir o mínimo possível em requisitos que caracterizam o conceito atual de estabelecimento 
permanente. Por esses motivos é que precisamos analisar as regras da tributação de renda no 
âmbito internacional, visto que a utilização dos dados fornecidos pelos processos de compra 
não guarda verdadeira relação com a definição dos elementos de conexão que permitem a 
tributação correta do comércio digital. Neste estudo, pretendemos analisar os elementos de 
conexão que definem os conceitos de estabelecimento permanente para empresas 
transfronteiriças e como a tributação de renda destas organizações podem confrontar com 
os planejamentos tributários de empresas residentes em determinados Estados membros ou 
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especializadas.  
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Abstract: Currently, there has been a strong criticism of harmful tax competition between 
States, accelerated by the strong digital transformation that ends up affecting physical and 
traditional companies, making them obsolete and expensive for consumers, since the new 
commercial organizations often do not suffer incidence of taxes due to the lack of 
connection with international rules, hindering tax income based on the source or residence 
of the organization. We can observe that the use of technologies also allowed companies to 
partially manipulate the criteria used to define the legal entity as a resident of a State, and it 
is possible for companies in the digital economy to carry out all financial transactions in 
different territories, seeking to focus the possible in requirements that characterize the 
current concept of permanent establishment. It is for these reasons that we need to analyze 
the rules of income taxation at the international level, since the use of data provided by the 
purchase processes has no real relationship with the definition of the connection elements 
that allow the correct taxation of digital commerce. In this study, we intend to analyze the 
connecting elements that define the concepts of permanent establishment for cross-border 
companies and how the income taxation of these organizations can compare with the tax 
planning of companies resident in certain member states or signatories of the OECD, 
through bibliographic review and verification of specialized doctrines. 
Keywords: Double Taxation; Permanent Establishment; Digital Commerce; Fiscal 
Globalization; International Trade. 
 

1. OCDE e Economia Digital: muito além da tributação efetiva 

As novas tecnologias da informação, nos últimos anos, introduziram complexidade 

à sociedade e aos fenômenos tributários. O comércio eletrônico cresceu de forma acentuada 

permitindo que diversas empresas – através dos serviços de pagamento online - atingissem 

mercados que anteriormente eram dominados exclusivamente por grandes e tradicionais 

comércios. Essa utilização das novas tecnologias eliminou a necessidade de intermediários 

nas cadeias de abastecimento dos negócios, alterando o paradigma estrutural do mercado e, 

consequentemente, criando novos negócios ligados a vendas online e ainda acabou por se 

fazer por desnecessária a presença permanente de um estabelecimento. Isto é, diversos e-

commerces não possuem um domicílio empresarial físico, já que em muitas vezes, apenas 

mantem um local onde as operações são realizadas e, em muitas vezes nem a manutenção de 

armazéns ou estoque se faz necessária.  

Não é exagero algum argumentar que o comércio eletrônico “elimina a necessária e 

clara ligação que deve existir entre território e o comércio e torna este tipo de informação 

mais difícil de obter, complicando assim a tarefa de tributar o rendimento com base na ‘fonte 

ou residência’”.3 Em resposta a evolução, foram desenvolvidos noveis modelos de negócios 

e, assim, nasceu a Economia Digital – definida como “an umbrela term that includes not E-

 
3 BASU, Subhajit. International Direct Taxation and E-Commerce: A Catalyst for Reform?. NUJS Law Review. 
University of Leeds, February, 2017, p. 7. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/312593669_International_Direct_Taxati on_and_E-
Commerce_A_Catalyst_for_Reform. Acesso em 12 abr. 2021. 
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Commerce but also the digitalization of businesses in general though technology.4 – desmaterializando 

serviços e até mesmo o relacionamento com entidades públicas, permitindo a 

disponibilização de recursos virtuais em “nuvem”, dados ou softwares, no que permite operar 

a baixos custos à título de distribuição ou disponibilização. 

O comércio eletrônico passou a ingressar definitivamente nos debates do Comitê de 

Assuntos Fiscais da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

integrando o technical advisory groups – TAG em áreas especiais da tributação (tratados 

internacionais e impostos sobre o consumo e rendimento), visando a interpretação das 

normas existentes face às novas realidade potencializadas por essa nova modalidade 

empresarial.  

O acesso à banda larga abriu novos caminhos de promoção da informação, e com a 

possibilidade de recolher informações sobre os hábitos de visualização e as preferências dos 

clientes, permite uma programação melhor direcionada5; tais mudanças societárias 

provocaram consequências nos sistemas fiscais locais e transfronteiriços, vez que a tributação 

é um direito soberano dos Estados nacionais e, países de economias parcas sentem as 

reduções no grau de liberdade à medida em que essas organizações deixam de se instalar em 

seu território.  

Preocupados com essas alterações e a perda de arrecadação dos estados praticadas 

pelas transações internacionais, em 2013, a OCDE elaborou um conjunto de ações dispostas 

no Relatório Base Erosion and Profit Shifting Action (BEPS) a serem implementadas pelos seus 

países membros e os Estados signatários, com o objetivo de acabar com a erosão da base 

tributária, bem como com o envio dos lucros para Estados com tributação favorecida, os 

conhecidos paraísos fiscais. Dentre as 15 propostas de ações do BEPS, temos a “Ação 1”, 

focada na problemática tributária relacionada à economia digital, que visa precipuamente 

identificar e mapear as novas situações criadas a partir da economia digital com a dificuldade 

de aplicação das normas já existentes de tributação e a adoção de estratégias que possam vir 

a solucionar tal problemática.  

Com isso, novas regras de tributação da renda foram concebidas para regulamentar 

essa inédita forma de negócios que, em muitos casos, sequer se instalam fisicamente em 

Estados fronteiriços, já que, na maioria das vezes, apenas exploram o mercado local por meio 

do comércio eletrônico sem observar a repartição das receitas tributárias entre esses países. 

 
4 OCDE – Hearings – The Digital Economy – 2012 (DAF/COMP) Competition Issues in Eletronic Commerce 
OCDE Publishing, 2012, p. 15. Disponível em: www.ocde.org/daf/competition/The-Digital-Economy-
20212.pdf. Acesso em 14 abr. 2021.  
5 OCDE. Base Erosion and Profit Shifting Project - Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. OECD, 
2014, p. 72. 
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A introdução de medidas legislativas tributárias e econômicas de cada território, preserva a 

base tributária e estimula a competitividade empresarial atraindo investimentos estrangeiros, 

sem abandonar o fortalecimento dos outros Estados, tal como ocorre na União Europeia; 

onde a integração econômica é priorizada.  

 

2. Estabelecimento Estável Digital para empresas transfronteiriças  

Os Estados possuem soberania para tributar todas as atividades econômicas que 

possuem vínculo com seu território – normalmente há uma combinação de elementos de 

conexão para definir o poder de tributar – aplicando critérios de territorialidade inclusive aos 

seus residentes, e abstendo-se de tributar a renda auferida no exterior.  

O artigo 7º do Modelo OCDE6 estabelece a unicidade de competência para os lucros 

empresariais (ou princípio geral da limitação do critério da residência na determinação de 

competências impositivas), considerando-se altamente necessário delimitar a natureza 

jurídica de determinado rendimento e sua localização para impedir a atuação de regras 

tributárias que não se enquadrem às hipóteses de incidência tributária. Essas propostas, vem 

sendo consideradas eficientes ao alocar as rendas fiscais derivadas dessas atividades; dentre 

elas a ampliação do conceito de estabelecimento permanente e a modificação das hipóteses 

de retenção na fonte (aqui também está incluída a possibilidade de criar tributos específicos 

com essa finalidade, de acordo com noveis regras de residência e fonte).7   

Especificamente, o estabelecimento permanente é uma estrutura jurídico-tributária 

fictícia que equivale a um ponto central de imputação de receitas, ou seja, é uma base fixação 

de negócios para elaboração de um conglomerado de atividades que agregam todos os 

elementos positivos e negativos da renda, não se tratando de uma pessoa jurídica, tão 

somente é uma filial internacional; cuja regulação foi positivada no artigo 5º dos países 

signatários da OCDE, representando um instituto clássico do direito internacional 

tributário.8 Como consequência dessa não-representação de pessoa jurídica, a tributação é 

 
6 “1. Os lucros de uma empresa de um Estado contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a 
empresa exerça sua atividade no outro Estado contratante por meio de um Estabelecimento Permanente aí 
situado. Se a empresa exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros serão tributáveis no outro Estado, 
mas unicamente na medida em que forem atribuíveis a esse Estabelecimento Permanente.” 
7 MORENO, Andrés Báez; BRAUNER, Yariv. Policy options regarding tax challenges of the digitalized economy: making 
a case for withholding taxes, 2018, p. 6. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3167124 
8 TAVOLARO, Agostinho Toffoli. O estabelecimento permanente: instituto próprio do direito tributário 
internacional. In: Tributação, Justiça e Liberdade. Curitiba: Juruá Editora, Jan/2005, pg. 35; TÔRRES, Heleno 
Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001, p. 47.  



Débora Manke Vieira & Fabrizio Bon Vecchio 

 600 
 

idêntica dessas, com despesas contrapostas sendo apenas tributado seu lucro auferido, como 

se residente fosse daquele Estado.  

Oras, cada tipo de rendimento é classificado de forma a definir como será a repartição 

de tributação, mas a regra geral prevista no artigo 7º do Modelo da OCDE, atribui ao Estado 

da residência o direito exclusivo de tributar os rendimentos, independentemente do local 

onde tenham sido auferidos. Com isso, para a caracterização de um estabelecimento 

permanente “surge, pois, como uma derrogação à referida regra geral, consagrando uma 

competência cumulativa do Estado da fonte”9, na qual, multinacionais exercem escassas 

atividades no Estado de residência, porém atuam, consideravelmente, no mercado 

consumidor do Estado-fonte.10 

Em suma, “observa-se a existência de uma ficção de fixidez, de uma ficção de 

permanência, uma vez que o critério ‘instalação fixa’ é substituído por uma cláusula 

temporal” (PIRES, 2011, p. 248). Ou seja, é perceptível que a presença de um 

estabelecimento estável somente se concretiza forma corpórea ou demonstre sua 

“fisicalidade” ao exercer atividades habitualmente no território, vez que essa forma palpável 

integra uma jurisdição específica.  

De modo geral as empresas podem se furtar de suportar a maior carga fiscal, se o 

país signatário possui um sistema de diferimento de receitas de ordem estrangeira, sistema 

de isenção e/ou não tem um regime de controle de empresa estrangeira controlada (Controlled 

Foreign Corporation – CFC). É inseguro afirmar que o conceito de Estabelecimento Estável 

deve estar ligado a essa abrangente de realidade corpórea. Uma concessão dos Estados 

exportadores de capital para a tributação de rendimentos nos Estados da fonte não há 

qualquer contrapartida, portanto, o interesse de expandir esse conceito, mas limitando-se a 

fundamentos obsoletos diante dessa grandiosidade tecnológica é ignorar a modernidade 

tecnológica.  

 

3. A tributação de renda para empresas transfronteiriças vs. Planejamento 

tributário 

 
9 PEREIRA, Mariana Correia. Fundamentos do Direito Tributário Internacional. In: Saunders, Ana Paula; 
Gomes, Edgar Santos; Moreira, Francisco Lisboa; Murayama, Janssen (Org.). Estudos de Tributação Internacional. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 17. 
10 BIANCO, João Francisco; SILVA, Fabiana Carsoni Alves Fernandes da. Estabelecimento Permanente: 
Legislação Tributária Brasileira e Desafios na Economia Digital. In: FARIA, Renato Vilela; SILVEIRA, Ricardo 
Maitto da; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo (Coord.). Tributação da Economia Digital – Desafios 
no Brasil, Experiência Internacional e Novas Perspectivas. São Paulo: Saraiva Jur, 2018, p. 17. 
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Há alguns anos, era comum grandes empresas multinacionais estabelecerem sedes 

em diversos países como forma de organização de suas atividades no exterior. Os tratados 

bilaterais foram construídos, segundo o próprio sistema tributário, pela exigência da presença 

física com o domínio de bens tangíveis e mercadorias em larga escala. Somente após a 

revolução digital e o surgimento da internet é que a troca de bens fronteiriços ganhou maior 

relevância, nascendo a obrigatoriedade de delimitar a competência tributária dos países 

envolvidos para que a dupla tributação da renda não se tornasse um empecilho ao 

desenvolvimento do comércio internacional.   

Nesse ambiente, notícias relacionadas a casos de não ocorrência de dupla tributação 

ou de tributação ínfima por parte de grandes corporações chocaram a sociedade e exigiram 

respostas dos Estados. E, muito embora a globalização e a concorrência fiscal prejudicial 

tenham colocado em evidência o imposto de renda, a digitalização da economia criou 

desafios de qualificação e locação jamais vivenciados – no tocante à tributação direta.11 

Isso porque, essas questões a serem debatidas “incluem, mas não estão limitadas, a 

capacidade de uma empresa ter presença digital significativa na economia de outro país sem 

estar sujeita à tributação devido à falta de nexo sob as regras internacionais atuais”12. Essas 

situações podem debilitar os sistemas tributários e essa deslocalização de lucros pode 

fragilizar as metas orçamentarias desafiando a neutralidade do tributo. Atividades 

artificialmente planejadas pelas empresas não diferem dos conceitos integrados à economia 

digital, no entanto, as características de estabelecimento dessas organizações apenas 

potencializam os riscos de abuso e, consequentemente, agravando a possibilidade de 

desconsideração do negócio pelos entes fiscais.  

Em termos de extensão ao poder de tributar, segundo o princípio da residência, essa 

obrigação de pagar imposto incide sobre os rendimentos obtidos mundialmente 

(independente do território em que se estabeleçam) e de acordo com o princípio da fonte, a 

obrigação tributária dos não residentes é prevalente ao montante dos rendimentos auferidos 

no território. O que precisamos reconhecer é que ambos os elementos de conexão são 

legítimos, afinal a repartição do poder tributário entres os Estados é vinculada aos 

entendimentos internacionais (convenções) que devem explicitar situações de dupla 

tributação, seguindo o modelo da OCDE. 

   

 
11 ROCHA, Sérgio André; CASTRO, Diana Rodrigues Prado de. Plano de Ação 1 do BEPS e as Diretrizes 
Gerais da OCDE. In: PSICITELLI, Tathiane (Org.). Tributação da Nuvem – Conceitos Tecnológicos, Desafios 
Internos e Internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 17. 
12 BRAUNER, Yariv. Whats the BEPS, 16 Fla. Tax Ver. 55, 2014, p. 70. Disponível em: 
https://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/642. Acesso 12 abr. 2021.  
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Considerações Finais 

 Na análise da caracterização da economia digital, referenciamos ao fato de 

que novos modelos empresariais estão cada vez menos dependentes da presença física dos 

agentes em determinada jurisdição e, o aproveitamento das novas tecnologias e a internet, 

apenas criam novas relações e dificultam a atividades e o controle fiscal ante as atuais regras 

que determinam os elementos de conexão para efeitos tributários.  

 O desenvolvimento de novos produtos digitais ou meios de prestação de 

serviços criam outras incertezas em relação à caracterização adequada dos rendimentos. 

Podemos referenciar a disponibilização de um serviço de cloud computing; seus rendimentos 

podem receber tratamento de royalties, taxas de serviços técnicos ou lucros empresariais. 

Justamente essa indecisão e imprecisão de conceitos tributários levam ao rompimento 

estratégico de planejamentos tributários – e aqui não estamos aprofundando a (i)licitude do 

conjunto dos sistemas legais que visam diminuir o pagamento dos tributos, mas defendemos 

que essas multinacionais com subsidiárias não devem se fragmentar em diversas pequenas 

operações lucrativas (fato gerador do Imposto de Renda), sob pena de terem o planejamento 

fiscal descaracterizado e excluído por fraude.  

 Na elaboração de conceito de estabelecimento estável, a OCDE atribuiu 

grande fardo à caracterização da presença física, afinal é o elemento de conexão que 

pressupõe a realização de atividade financeira no território do Estado-fonte mediante a 

instalação de negócio de caráter estável. É compreensível que diversos e-commerces 

estabeleçam diversas sedes ao redor do globo, no entanto, há diversos casos de instalações 

com a mera função logística de entrega de mercadorias e armazenagem usurpando os textos 

da convenção-modelo e criando manobras fiscais que acabam por enfraquecer toda a 

estrutura de e justiça fiscal territorial.  
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Sumário: 1. Considerações iniciais; 2. A responsabilidade penal do compliance officer como 
omissão imprópria; 3. As respostas dogmáticas acerca da forma de responsabilização penal 
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Resumo: Um dos maiores debates da atualidade no âmbito do direito penal se dirige às 
consequências de um programa de compliance em atenção à responsabilidade criminal das 
pessoas jurídicas, administradores e compliance officers. O presente artigo tem como tema o 
estudo da responsabilidade penal do compliance officer, pessoa (ou grupo de pessoas) que, 
dentro da organização, possui função de vigilância e fiscalização de um determinado risco 
penal. As funções e competências de um responsável de cumprimento variam de um caso 
para outro, no atendimento das obrigações que cada organização atribui aos seus 
responsáveis. No que tange à responsabilidade penal, a figura do compliance officer gera uma 
série de discussões, especialmente a partir da sentença do Bundesgerichtshof (BGH), de 
17/7/2009, em que Tribunal alemão afirmou que o compliance officer possui, por regra geral, 
um dever de garante jurídico-penal no contexto da atividade de impedir o cometimento de 
delitos no âmbito da empresa. Dessa forma, a discussão deve ser dirigida ao fato de o 
compliance officer receber ou não a posição de garantia de forma derivada, ou seja, a delegação 
dos deveres que competem aos diretores da empresa. Em conclusão pode ser afirmado que 
o compliance officer poderá responder a título de autor pelo delito alheio que não tenha 
impedido, caso estivesse na posição de garante e sua atitude subjetiva correspondesse àquela 
exigida pelo delito (dolo ou culpa). Se o oficial não é garante, porque não o é a empresa em 
relação ao delito de que se trate ou porque não se trata de um delegado da mesma, poderá 
responder a título de partícipe, caso a infração de seus deveres específicos de controle, mas 
não de garantia, tenha facilitado a prática do delito.  
Palavras-chave: Criminal Compliance; Compliance Officer; Responsabilidade Penal; Fiscalização; 
Garantidor. 
 
Abstract: One of the greatest current debates in the scope of criminal law is directed towards 
the consequences of a compliance program in attention to the criminal liability of legal 
entities, administrators and compliance officers. The present article has as its theme the study 
of the criminal liability of the compliance officer, a person (or group of persons) that, within 
the organization, has the function of surveillance and supervision of a certain criminal risk. 
The functions and competencies of a compliance officer vary from one case to another, in 
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meeting the obligations that each organization assigns to its officers. With regard to criminal 
liability, the figure of the compliance officer generates a series of discussions, especially after 
the judgment of the Bundesgerichtshof (BGH), of 07/17/2009, in which the German Court 
stated that the compliance officer has, as a general rule, a duty of legal-penal guarantor in the 
context of the activity of preventing the commission of offenses within the scope of the 
company. Thus, the discussion must be directed to the fact of the compliance officer 
receiving or not the position of guarantor in a derived manner, that is, the delegation of the 
duties incumbent upon the officers of the company. In conclusion, it may be affirmed that 
the compliance officer may respond as an author for the tort of another that he did not 
prevent, in case he was in the position of guarantor and his subjective attitude corresponded 
to that required by the tort (malice or fault). If the officer is not a guarantor, because the 
company is not one in relation to the offense in question or because he is not a delegate 
thereof, he may answer as a participator, in case the infraction of his specific duties of control, 
but not of guaranty, has facilitated the commission of the offense.  
Keywords: Criminal Compliance; Compliance Officer; Criminal Liability; Surveillance; Guarantor. 

 

1. Considerações iniciais 

O direito penal sempre criou um campo fértil para a discussão da responsabilidade 

penal dirigida aos novos atores do cenário social, dentre os quais se inclui e destaca o âmbito 

empresarial, cada vez mais caracterizado pela descentralização decisória e divisão de funções, 

fatores que dificultam sobremaneira a imputação. 

Como destaca Nieto Martín3, nas últimas décadas, foram criadas estratégias de 

controle empresarial através de funções de vigilância que são impostas aos gatekeepers. Esses 

“vigilantes”, originariamente, eram profissionais independentes, externos à organização da 

empresa, que tinham como função o controle da atividade das corporações, com o fim de 

proteger determinados interesses coletivos. Nessa categoria, são enquadrados profissionais 

como auditores externos, advogados e contadores, cuja função era comunicar irregularidades 

verificadas na empresa em razão das suas funções. Os programas de compliance, de certa 

forma, criam uma nova classe de gatekeepers internos, a dos compliance officers ou, em geral, 

pessoas que, dentro da empresa, possuem a função de prevenção de um determinado risco 

penal.  

De forma mais recente, o direito penal tem dedicado especial atenção às 

consequências de um programa de compliance em atenção à responsabilidade criminal das 

pessoas jurídicas (especialmente em países com forte tradição de punição da empresa), 

administradores e compliance officers. O presente artigo tem como foco a discussão da 

responsabilidade penal do compliance officer, pessoa (ou grupo de pessoas) que, dentro de uma 

determinada organização, e no contexto de um programa de compliance (muitas vezes por ela 

 
3 NIETO MARTÍN, Adán. Introducción. In: ARROYO ZAPATERO, Luis; NIETO MARTÍN, Adán. El 
Derecho Penal Económico en la Era Compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. p. 27. 
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mesma implementado e executado), possui o dever de vigilância e fiscalização de um 

determinado risco penal.  

Como delegado de vigilância, corresponderá ao compliance officer a gestão dos meios de 

controle relacionados à obtenção do conhecimento e transmissão da informação obtida aos 

seus superiores, a fim de que sejam corrigidas as condutas defeituosas e os perigos 

constatados. Assim, os fluxos de informação, tanto botton-up quanto top-down, são a base da 

estrutura do compliance e da origem da posição de garante4.  

Em verdade, sequer existe uma definição legal da figura do compliance officer, sendo que 

as funções e competências de um responsável de cumprimento variam de um caso para 

outro, no atendimento das obrigações atribuídas pela organização empresarial, diante da sua 

própria especificidade e complexidade. Quando o responsável pelo cumprimento atua como 

auxiliar da alta direção ou dos administradores, suas tarefas ante possíveis indícios de crime 

usualmente consistem em investigá-los para que possam ser adotadas as medidas cabíveis a 

cada caso. Com frequência, a medida requerida obrigará um reporte imediato dos fatos à alta 

direção ou aos administradores da empresa5. Excepcionalmente, novamente de acordo com 

as circunstâncias, o dever de evitar o resultado.  

Nesse contexto, e sempre partindo de uma determinada situação concreta, as grandes 

questões a serem respondidas são: (i) o compliance officer pode ser considerado um garantidor 

do bem jurídico-penal objeto de proteção? (ii) como se ampara dogmaticamente a 

responsabilidade penal do oficial de cumprimento? Assim, o objetivo da presente 

investigação é analisar as particularidades da atuação do compliance officer, assim como as 

possibilidades dogmáticas para a definição do alcance e limites de imputação penal em razão 

de crimes verificados no âmbito da sua função.  

A metodologia do artigo, por sua vez, se ampara no método de abordagem dialético 

e a técnica de pesquisa na documentação indireta, especialmente bibliográfica. 

 

2. A responsabilidade penal do compliance officer como omissão 

imprópria 

As posições de garantia podem ser divididas, segundo a direção dos deveres, em 

garantia de proteção de um bem jurídico (função de proteção e deveres de proteção) e em 

 
4 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Fundamentos del derecho penal de la empresa. 2. ed. Madri: Edisofer, 2016. p. 243. 
A infração dos deveres de informação atribuídos ao compliance officer não gera, necessariamente, responsabilidade 
penal. É necessário que um membro da empresa cometa um crime doloso e que o compliance officer tenha agido 
dolosamente (ou, ao menos, culposamente) em relação à omissão da informação (p. 244-245).  
5 GÓMEZ-ALLER, Jacobo Dopico. In: ARROYO ZAPATERO, Luis; NIETO MARTÍN, Adán. El Derecho 
Penal Económico en la Era Compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. p. 183-184. 
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garantia de vigilância sobre fontes de perigo (função de vigilância e deveres de controle e 

vigilância). Em ambos os casos o garantidor deve agir para evitar o resultado ofensivo ao 

bem jurídico ameaçado, seja porque deve defendê-lo (garantidor de proteção), seja porque 

deve controlar e conter a fonte de perigo (garantidor de vigilância), não sendo incomum que 

haja duplicidade ou sobreposição desses deveres6. Na atividade empresarial, os deveres de 

garante a serem considerados competem originariamente ao empresário, que é quem 

constrói, fabrica, transporta, comercializa, enfim, realiza o objeto social da pessoa jurídica, 

obtendo em contrapartida o correspondente lucro. No entanto, essas tarefas não são 

realizadas diretamente por ele, apenas de modo mediato na medida em que delega sua 

realização a outras pessoas. Junto com a tarefa, delega boa parte da responsabilidade pela sua 

execução, convertendo o delegado em garante dos riscos derivados da atividade7. A posição 

de garante do compliance officer – tal como a de outros delegados – corresponde a um dever 

derivado e não originário. Seus deveres de reporte e vigilância (derivados) completam os 

deveres de conhecimento e fiscalização (originários) do administrador8.  

Do ponto de vista penal, a responsabilidade dos gatekeepers, sejam internos ou 

externos, se estuda do ponto de vista da omissão imprópria (comissão por omissão). A 

questão essencial, portanto, é em que medida existe um dever de garantia que os 

responsabilizaria, seja como autores ou partícipes em razão da não evitação de determinado 

delito. Tendo em vista a variedade de situações e funções que são abrangidas por essa 

denominação, o caminho metodologicamente correto é o de deixar-se de lado todo 

nominalismo (o nome compliance officer pode envolver situações muito diversas) e atentar a 

todos os tipos de vigilâncias e funções que concretamente desempenham em cada caso9.  

Como afirma Robles Planas10, a figura do compliance officer gera uma série de discussões, 

especialmente a partir da sentença do Bundesgerichtshof (BGH), de 17/7/2009, em que o 

Tribunal alemão afirmou que o compliance officer possui, por regra geral, um dever de garante 

jurídico-penal no contexto da atividade de impedir o cometimento de delitos no âmbito da 

 
6 ESTELLITA, Heloisa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão: estudo sobre a responsabilidade 
omissiva imprópria de dirigentes de sociedades anônimas, limitadas e encarregados de cumprimento por crimes 
praticados por membros da empresa. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2017. p.166-167. 
7 GÓMEZ-ALLER, Jacobo Dopico. Posición de garante del compliance officer por infración del “deber de 
control”: una aproximación tópica. El derecho penal económico el la era compliance. Luis Arroyo Zapatero e Adán 
Nieto Martín (diretores). Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. p. 165-189. p. 169-172. 
8 MENDES, Paulo de Sousa. Law enforcement & compliance. Estudos sobre law enforcement, compliance e direito penal. 2a 
ed. Maria Fernanda Palma, Augusto Silva Dias e Paulo de Sousa Mendes (coordenadores). Coimbra: Almedina, 
2018. p. 11-20. p. 16. 
9 NIETO MARTÍN, Adán. Introducción. In: ARROYO ZAPATERO, Luis; NIETO MARTÍN, Adán. El 
Derecho Penal Económico en la Era Compliance. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. p. 28. 
10 ROBLES PLANAS, Ricardo. El Responsable de Cumplimiento (“Compliance Officer”) ante el Derecho 
Penal. In: SILVA SÁCHEZ, Jesús-María; MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. Criminalidad de Empresa y 
Compliance: prevención y reacciones corporativas.  Barcelona: Atelier, 2013. p. 319-320. 
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empresa. Segundo a decisão, essa seria a necessária contrapartida do dever assumido de 

impedir ilícitos frente à direção da empresa.  

Assim, para o autor, a questão se resumiria em saber se o compliance officer assume, de 

forma originária, o dever de impedir que se cometam delitos na empresa, caso em que sua 

omissão lhe ensejaria responsabilidade a título de comissão por omissão quanto ao delito 

cometido, ou se ela é alheia ao cargo contratualmente aceito. Tal questão pode ser respondida 

facilmente, na medida em que não existe uma posição de garante original do compliance officer 

pelos delitos cometidos na empresa. Os deveres primários que lhe incumbem se reduzem a 

avaliar os riscos e implementar o programa de cumprimento de acordo com essa valoração, 

assim como vigiar o cumprimento do programa, formar os colaboradores e informar a 

direção da empresa do desenvolvimento, incidências e eventuais riscos detectados na sua 

atividade. O cumprimento do direito na empresa é tarefa primordial de seus órgãos diretivos, 

que são os chamados a organizar um sistema de cumprimento do qual o responsável de 

cumprimento é apenas a parte visível. Dessa forma, a discussão deve ser dirigida ao fato de 

o compliance officer receber a posição de garantia de forma derivada, ou seja, por delegação dos 

deveres que competem aos diretores da empresa11.  

Nesse sentido, a medida em que os deveres de controle e vigilância próprios da 

direção da empresa são suscetíveis de delegação, o responsável de cumprimento assume o 

dever de vigilância sobre os riscos relacionados ao compliance e a transmissão de todas as 

informações relevantes a respeito aos órgãos de direção. Assim, deve restar claro que o 

compliance officer não possui faculdades executivas e nem assume, em caráter geral, a obrigação 

de impedir delitos nos âmbitos submetidos a sua competência. Dito de outra forma, de 

acordo com Robles Planas12, o responsável de cumprimento não assume a posição de 

garantia de controle ou vigilância por delegação do órgão competente, tampouco gera uma 

nova posição de garantia com o mesmo conteúdo, mas assume apenas em relação a uma 

parte: o dever de investigar e transmitir informação ao órgão superior, competente primário 

para a evitação de delitos na empresa.    

 

 

 
11 ROBLES PLANAS, Ricardo. El Responsable de Cumplimiento (“Compliance Officer”) ante el Derecho 
Penal. In: SILVA SÁCHEZ, Jesús-María; MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. Criminalidad de Empresa y 
Compliance: prevención y reacciones corporativas.  Barcelona: Atelier, 2013. p. 321-325. 
12 ROBLES PLANAS, Ricardo. El Responsable de Cumplimiento (“Compliance Officer”) ante el Derecho 
Penal. In: SILVA SÁCHEZ, Jesús-María; MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. Criminalidad de Empresa y 
Compliance: prevención y reacciones corporativas.  Barcelona: Atelier, 2013. p. 321-325. 
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3. As respostas dogmáticas acerca da forma de responsabilização penal 

do compliance officer 

A ausência de um dever jurídico de evitar o resultado não significa que não seja 

possível a imputação de responsabilidade penal ao compliance officer em razão dos deveres por 

ele efetivamente assumidos.  

Nesse sentido, o desenvolvimento do compliance pode representar um paradoxo. Isso 

porque, embora o seu objetivo seja prevenir a responsabilização penal, a sua concretização, 

ao invés de diminuir as chances de responsabilização penal, cria as condições para que, dentro 

da organização, identifique-se uma cadeia responsabilização penal. Ao mesmo passo, a 

criação de compliance officers, que deveria conduzir à mitigação dos riscos de compliance, 

contraditoriamente pode os aumentar, seja por criar o risco de que ele assuma uma posição 

de garante, seja porque, segundo entendimento majoritário, os responsáveis pelo compliance 

devem ser supervisionados pelos administradores, fato que também aproxima o risco de 

persecução penal dos responsáveis pela gestão da empresa13. Assim, em termos individuais, 

o criminal compliance pode ser utilizado como instrumento de reforço, evidenciando uma 

infração de dever presente14.  

Liñán Lafuente15 destaca quatro situações para a análise da responsabilidade penal do 

compliance officer, a saber: (1) o compliance officer tem conhecimento de que será cometido um 

delito no âmbito da empresa e não exige o cumprimento de um controle que evitaria o 

resultado: se a aplicação do procedimento de controle previsto mantivesse o perigo estável e 

não permitisse que o delito ocorresse da forma como ocorreu, o compliance officer será 

responsável por ter fraudado as expectativas que voluntariamente assumiu; (2) o compliance 

officer, de maneira negligente, não revisa ou não implanta um procedimento de controle 

previsto para um foco de risco previamente identificado: o compliance officer poderá ser 

responsabilizado pelo delito imprudente em comissão por omissão; (3) o compliance officer tem 

conhecimento de que será cometido um delito no âmbito da empresa e não comunica o 

órgão superior para que o impeça: facilitar a comissão de um delito por terceiro adentra o 

campo da participação, o que traz à discussão a possibilidade de punir a participação por 

omissão em delito de terceiro; (4) responsabilidade penal pelo planejamento defeituoso de 

 
13 SAAVEDRA, Giovani Agostini. Compliance criminal: conceito, fundamentos e tendências. Manual de 
compliance. Christian Karl de Lamboy (organizador). São Paulo: Instituto ARC, 2017. p. 825-841. p. 835-836. 
14 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, direito penal e lei anticorrupção. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 119-120. 
15 LIÑÁN LAFUENTE, Alfredo. El oficial de cumpliminento: su responsabildiad penal. Tratado sobre Compliance 
Penal. Juan-Luis Gómes Colomer (diretor) e Christa M. Masdrid Boquín. Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas y Modelos de Organización y Gestión. p. 347-377. p. 364-376. 
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um plano de prevenção de riscos penais: a mera omissão da identificação de um risco não é 

suficiente para a imputação de um resultado em comissão por omissão de um delito 

imprudente, devendo ser valorado se a omissão desestabilizou de tal modo o foco de perigo 

que foi a causa da comissão do delito. 

Assim, como afirma  García Cavero16, embora o oficial de cumprimento não possa 

ser responsabilizado por todos os delitos cometidos no marco das atividades da empresa, é 

possível estabelecer uma vinculação entre as funções a ele delegadas e o delito concretamente 

cometido no âmbito empresarial. Diante das atividades a ele atribuídas (relacionadas ao 

trabalho de informação, comunicação e capacitação, trabalho de assessoramento aos 

membros da empresa no desenvolvimento de suas atividades e trabalho de supervisão, 

controle e reporte), para a responsabilidade penal do oficial de cumprimento será necessário 

estabelecer que o desempenho de alguma dessas funções teria evitado, ou ao menos 

dificultado a realização da infração penal do membro da empresa.  

Dessa forma, o compliance officer poderá ser responsabilizado a título de participação 

omissiva se decide não investigar ou informar sobre um delito que esteja sendo cometido ou 

prestes a sê-lo. Ou, então, a título de autor, caso o empresário lhe tenha delegado seu dever 

remanescente de supervisão ou uma função de detecção de riscos próprios do dever 

originário de garantia17.  

Por outro lado, diante a realidade legislativa, deve ser também considerado que a 

maioria dos delitos em que se pode apontar – em tese – a responsabilidade penal do compliance 

officer são previstos somente na modalidade dolosa, o que tornaria atípicas todas as formas de 

participação por mera infração dos deveres de cuidado por parte do responsável de 

cumprimento18.  

De qualquer forma, a resposta correta depende do conhecimento detalhado do perfil 

do cargo e das funções efetivamente assumidas19. 

 

 

 
16 GARCIA CAVERO, Percy. Criminal Compliance. Piura (Peru): Universidad de Piura, 2014. p. 109-110. 
17 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. A responsabilidade penal individual pelos delitos de 
empresadelegação como mecanismo de prevenção e de geração de deveres penais. Manual de cumprimento 
normativo e responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Adán Nieto Martín (coordenador da edição 
espanhola), Eduardo Saad Diniz, Rafael Mendes Gomes (coordenadores da edição brasileira). 2. ed. São Paulo: 
Tirant lo Blanch, 2019. p. 343-376. p. 376. 
18 ROBLES PLANAS, Ricardo. El Responsable de Cumplimiento (“Compliance Officer”) ante el Derecho 
Penal. In: SILVA SÁCHEZ, Jesús-María; MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. Criminalidad de Empresa y 
Compliance: prevención y reacciones corporativas.  Barcelona: Atelier, 2013. p. 329. 
19 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. Salvar al Oficial Ryan. Responsabilidad de la Empresa y 
Compliance: programas de prevención, detección y reacción penal. Santiago Mir Puig, Mirentxu Corcoy 
Bidasolo y Víctor Gómez Martín (directores). Madrid: Edisofer, 2014. p. 301-336. p. 332.  
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4. Considerações Finais 

A discussão travada no presente artigo é especialmente relevante por ser muito 

recente, especialmente se considerado que, até pouco tempo atrás, o compliance representava 

algo quase desconhecido no meio empresarial. Assim, os responsáveis de cumprimento têm 

suscitado a questão, de um modo muito vívido, quanto a se terão que responder penalmente 

por aqueles delitos que não sejam evitados20.  

De acordo com os parâmetros expostos até agora, e utilizando-se do posicionamento 

de Lascuraín Sánchez21, um compliance officer poderá responder a título de autor por delito 

alheio que não tenha impedido, caso estivesse na posição de garante e sua atitude subjetiva 

correspondesse àquela exigida pelo tipo penal doloso ou culposo. Se o oficial não é garante, 

seja porque a empresa não é garantidora do bem jurídico objeto de tutela para norma penal, 

seja porque não se trata de um delegado da mesma, o oficial poderá responsabilizado a título 

de partícipe por um delito empresarial, desde que a infração de seus deveres específicos de 

controle (mas não de garantia) tenha facilitado a prática de tal delito, e desta forma o mesmo 

concorreu para o resultado .  

O tema, que tem gerado o interesse de penalistas no mundo todo, embora já tenha 

lançadas as suas bases dogmáticas, ainda permanece em desenvolvimento, 

fundamentalmente no âmbito acadêmico. Como usualmente ocorre em discussões recentes 

como a que aqui se analisa, o entendimento dos tribunais ainda dá os primeiros passos, sem 

que seja possível extrair um entendimento minimamente consolidado. 

De qualquer forma, como visto, a resposta estará nas particularidades da função 

efetivamente assumida e desenvolvida pelo compliance officer. Como forma de garantia ao 

profissional, é importante que restem devidamente claras, como forma de impedir que haja 

descarga de responsabilidade no oficial de cumprimento, como se fosse o bode expiatório 

 
20 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. A responsabilidade penal individual pelos delitos de 
empresadelegação como mecanismo de prevenção e de geração de deveres penais. Manual de cumprimento 
normativo e responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Adán Nieto Martín (coordenador da edição 
espanhola), Eduardo Saad Diniz, Rafael Mendes Gomes (coordenadores da edição brasileira). 2. ed. São Paulo: 
Tirant lo Blanch, 2019. p. 343-376. p. 371. 
21 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio. A responsabilidade penal individual pelos delitos de 
empresadelegação como mecanismo de prevenção e de geração de deveres penais. Manual de cumprimento 
normativo e responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Adán Nieto Martín (coordenador da edição 
espanhola), Eduardo Saad Diniz, Rafael Mendes Gomes (coordenadores da edição brasileira). 2. ed. São Paulo: 
Tirant lo Blanch, 2019. p. 343-376. p. 371. 
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de todas as falhas da empresa22 e absorvendo a responsabilidade que seria destinada aos 

administradores23. 
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Da responsabilidade dos gestores na tomada de decisão 
baseadas em sistemas de inteligência artificial 

Directors’ liability in decision making based on artificial intelligence systems 
 

MARISA DINIS1 
 

Sumário: 1. Considerações Gerais; 2. Responsabilidade Civil e deveres (gerais e específicos) 
dos gestores; 3. O caso particular da utilização de sistemas de Inteligência Artificial; 4. 
Conclusões. 
 
Resumo: Com o presente artigo pretende-se, de forma resumida, analisar se as decisões dos 
gestores, amparadas em sistemas de inteligência artificial, são suscetíveis de gerar 
responsabilidade civil, ao abrigo dos pressupostos enunciados no Código das Sociedades 
Comerciais, conjugando os vários preceitos legais aplicáveis, nomeadamente, os vertidos nos 
artigos 64.º e 72.º, do referido Código, com as problemáticas decorrentes das próprias 
soluções tecnológicas, cuja evolução se verifica a cada dia. Tentar-se-á perceber, em 
particular, como se devem materializar na prática os deveres de cuidado e de diligência, 
legalmente impostos aos gestores, ante uma situação geradora de danos provados pela (má) 
utilização de plataformas desta natureza. Os objetivos enunciados serão alcançados fazendo 
um estudo sobre o alcance jurídico e conceptual dos artigos 64.º e 72.º para perceber se, neste 
particular, o jure condito é suficiente para responder às questões que as novas tecnologias 
apresentam ou se as mesmas reclamam uma atuação em jeito de jure condendo. Podemos 
antecipar que, neste momento, estamos em crer que as principais questões decorrentes da 
utilização da inteligência artificial no âmbito da responsabilidade civil dos administradores 
ainda são suscetíveis de serem respondidas ao abrigo do disposto nos preceitos legais 
vigentes. A revisão bibliográfica será, naturalmente, o ponto de partida para este desiderato, 
sendo que, para além da doutrina mais recente, ainda parca nestas matérias, reanalisaremos 
os artigos de referência mais clássico para compreender se as respetivas análises permitem 
acolher os novos desafios agora apresentados. 
Palavras-chave: Inteligência Artificial; responsabilidade de gestores; Business Judgment Rule. 

 

Abstract: This article intends, in a summarized way, to analyze if the directors' decisions, 
supported by Artificial Intelligence systems, are susceptible to generate civil liability, under 
the assumptions set out in the Commercial Companies Code, combining the applicable legal 
precepts, namely those set out in articles 64 and 72, of the aforementioned Code, with the 
problems arising from technological solutions, whose evolution is verified every day. We will 
try to understand how the duties of care and diligence, legally imposed on managers, should 
materialize in practice, in the face of a situation that generates damages motivated by the 
(bad) use of platforms of this nature. 
Keywords: Artificial Intelligence; Durectors’ liability; Business Judgment Rule. 
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1. Considerações Gerais  

Como é sabido, a cada dia, são criadas aplicações baseadas em inteligência artificial 

com destino às mais distintas e complexas áreas científicas. A sua aplicação tem representado 

reais mais-valias nos avanços tecnológicos que, sem precedentes, têm permitido a solução de 

alguns problemas, como tem sucedido, por exemplo, no campo da medicina, com o auxílio 

que tem sido prestado nos diagnósticos precoces, nos domínios da agricultura, com 

contributos significativos na produção sustentável, no ramo automóvel, com a construção 

de veículos-condutores, entre outras áreas. 

A inteligência artificial representa, também no domínio jurídico, um sério desafio. A 

denominada legaltech, que permite a análise e a decisão de questões jurídicas com recurso a 

algoritmos e sem intervenção humana, enquanto representa uma interessante e útil 

ferramenta no auxílio de decisões judiciais, acarreta novas preocupações de naturezas 

jurídica, ética, social e moral. Porém, não é apenas nesta sede que se verifica a interação da 

Inteligência Artificial com o Direito. Na verdade, a inteligência artificial assume relevância 

em várias frentes, como sucede, por exemplo: i) nos modelos de prova; ii) no contencioso 

(civil, penal); iii) na propriedade intelectual, tanto em sede de direitos de autor e direito 

conexos, como no âmbito da propriedade industrial; iv) no direito laboral; v) no direito 

bancário; vi) no direito financeiro; vii) no direito dos contratos; viii) no direito das sociedades. 

Sem descurar o relevo jurídico de outras questões, pretende-se, neste artigo, como 

resulta do anteriormente mencionado, no resumo, analisar se as decisões dos gestores, 

tomadas com base em sistemas de inteligência artificial, são geradores de responsabilidade 

civil, tendo por referência, em particular, os pressupostos enunciados no Código das 

Sociedades Comerciais (CSC), nomeadamente, os consagrados nos artigos 64.º e 72.º. As 

dificuldades deste ato de análise são potenciadas pelo facto de estarmos perante soluções 

tecnológicas em constantes evolução e mutação. Porém, as questões que se levantam não 

são, para o estudo que ora importa, de natureza exclusivamente tecnológica e inovadora. Na 

verdade, apesar de a inteligência artificial, pela natureza piorneira e tecnológica que reveste, 

parecer não ter enquadramento legal nos tradicionais preceitos do CSC, pensamos que as 

soluções que acarreta, isto é, as consequências que podem advir da sua utilização, não têm 

de implicar uma significativa alteração nas leis vigentes, sobretudo se pensarmos na ratio que 

subjaz a cada um dos preceitos e a cada um dos princípios que regulamentam esta matéria. 

Por ser assim, neste artigo, revisitaremos a doutrina clássica que se tem debruçado sobre o 

estudo da responsabilidade civil dos gestores, no âmbito particular do ordenamento jurídico 
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português, onde pensamos conseguir encontrar respostas para as questões que são novas na 

forma, mas não tanto assim na substância. Não descuraremos, naturalmente, os estudos mais 

recentes que, sem embargo, por limitação de espaço, não podemos trazer à colação de forma 

exaustiva. 

 
2. Responsabilidade Civil e deveres (gerais e específicos) dos gestores  

A instituição de um regime de responsabilidade civil aplicável aos gestores das 

sociedades comerciais é fundamental para limitar a respetiva atuação e incutir a necessária 

precaução na assunção do risco, sobretudo quando em causa está a gestão de coisa alheia, 

com distinta e própria personalidade jurídica, com património autónomo e cuja 

responsabilidade dos sócios perante credores sociais é limitada2.  

Ao longo dos últimos anos, foi ganhando consistência a tese de que, 

independentemente da existência de regime jurídico instituído para o efeito, as sanções 

aplicáveis aos gestores que, mediante atuação claramente ilícita por violação dos deveres que 

lhes incumbem, provocavam danos avultados e, por vezes, irreparáveis, nas sociedades que 

geriam, eram pouco mais do que inexistentes, inúteis e de impressionante leveza. Podemos 

afirmar que a law in action não tem correspondido às expectativas daqueles que sofrem as 

consequências da preterição dos deveres legais por parte dos gestores e de uma atuação 

pouco diligente e criteriosa. Esta realidade levou a uma natural desconfiança na atividade de 

gerir e nos profissionais que a desempenham, a nível global, ancorada na existência de vários 

escândalos financeiros, por todos amplamente conhecidos3.  

Diametralmente em sentido oposto, fica a preocupação dos próprios gestores que, 

ante normativos mais rígidos, fiscalização mais austera e consequências mais gravosas, 

podem tender a ser mais cautelosos na assunção do risco e optar por soluções que, por serem 

mais tímidas, logram menos lucros ou não alcançam o sucesso que poderiam alcançar 

medidas mais ousadas, mas que os protegem de riscos que receiam assumir e que, cada passo, 

são instituídos na law in books. Seja como for, o certo é que os problemas associados à gestão 

das sociedades e à responsabilização (ou falta dela) dos gestores não é recente. Cada vez mais 

 
2 Reportamo-nos, em particular, à gestão das sociedades comerciais de tipo quotas e de tipo anónimas que são, 
como é sabido, aquelas que apresentam maior relevo no ordenamento jurídico português e que, na verdade, 
representam a quase totalidade dos tipos societários existentes no tecido empresarial português. Sobre a 
responsabilidade limitada das sociedades, vide, entre outros, VASCONCELOS, Pedro Leitão, «Sociedade 
peculiar: a origem das sociedades de responsabilidade limitada», Revista de Direito Comercial, 2020, p. 1087-1106. 
3 Recordemos, entre outros, os casos “Enron”, “Worldcom”, “Lehman Brothers”, “Merck”, “Bernard 
Madoff”. 
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profissional, trata-se de uma atividade que comporta riscos acrescidos. Já em 1986, se referia 

que a profissão de gestor seria, a breve trecho, “a job nobody wants”4.  

Ou seja, é evidente a necessidade de introduzir mecanismos para melhorar o governo 

das sociedades, sendo, no entanto, de tomar as devidas cautelas aquando da definição do 

regime jurídico aplicável, sob pena de o cargo de gestor perder a indispensável autonomia e 

a imprescindível liberdade para a tomada de decisões que, pese embora arriscadas, são 

racionais do ponto de vista empresarial e visam a obtenção de maiores ganhos, por conta do 

risco assumido. Não podemos olvidar que gerir uma sociedade é um poder-dever que obriga 

o gestor a adotar as melhores estratégias para a longo prazo concretizar (ou ir concretizando) 

o objeto social e cumprir o objetivo máximo da sociedade (gerar lucro objetivo e subjetivo)5. 

Neste dever de prestar e de agir, em prol da sociedade, devem os gestores observar 

outros deveres, como sejam o dever de cuidado e o dever de lealdade. Precise-se, porém, que 

a atuação da gestão não se esgota naturalmente no cumprimento dos enunciados deveres, 

sobretudo quando os mesmos são entendidos como meros deveres de proteção6. 

O artigo 64.º do CSC deixa clara a necessidade de os gestores atuarem sob a égide de 

elevados padrões de diligência, devendo ser criteriosos e ordenados na sua atuação. Consagra, 

da seguinte forma, os denominados deveres (gerais) de cuidado e de lealdade: “os gerentes 

ou administradores da sociedade devem observar: a) Deveres de cuidado, revelando a 

disponibilidade, a competência técnica e o conhecimento da actividade da sociedade 

adequados às suas funções e empregando nesse âmbito a diligência de um gestor criterioso e 

ordenado; e b) Deveres de lealdade, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de 

 
4 Referido por J- A. Byme, na Business Week, em 1996. Cfr. MLLETTE, Paul e HOGLER, Raymond L., 
«Board composition, stock ownership and the exemption of directors from liability» in Journal of Management, 
volume 21, Issue 5, 1995, páginas 861-878. Veja-se, também, o estudo encomendado pela Comissão Europeia 
à London School of Economics que apresenta uma excelente análise sobre esta matéria nos vários Estados-Membros, 
Study on Directors’ Duties and Liability, prepared for the European Commission DG Markt by Carsten 
Gerner-Beuerle, Philipp Paech and Edmund Philipp Schuster, (Department of Law, London School of 
Economics), April 2013, disponível em 
http://eprints.lse.ac.uk/50438/1/__Libfile_repository_Content_Gerner-
Beuerle,%20C_Study%20on%20directors%E2%80%99%20duties%20and%20liability(lsero).pdf (último 
acesso a 8 de abril de 2021). 
5 Vd. RAMOS, Maria Elisabete, Responsabilidade civil dos administradores e diretores de sociedades anónimas perante credores 
sociais, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, página 65 e seguintes. 
6 Sobre o âmbito conceptual dos deveres de cuidado e de lealdade, vd. PINTO, Filipa Nunes, «A 
responsabilidade civil dos administradores das sociedades – A concretização dos deveres legais que origina essa 
responsabilidade», in Revista de Direito das Sociedades (RDS) VII (2015), 1, páginas 85-107. FRADA, Carneiro 
da, «A business judgment rule no quadro dos deveres gerais dos administradores», in Nos 20 anos do código das 
sociedades comerciais, Coimbra, 2007, vol. 3, p. 212; REIS, Nuno Trigo dos, «Os deveres de lealdade dos 
administradores de sociedades comerciais», in Temas de direito comercial, Coimbra, 2009, p. 317; CORDEIRO, 
Menezes, «Os deveres fundamentais dos administradores das sociedades», Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, 
A.66.n.º2 (Set. 2006). 

http://eprints.lse.ac.uk/50438/1/__Libfile_repository_Content_Gerner-Beuerle,%20C_Study%20on%20directors%E2%80%99%20duties%20and%20liability(lsero).pdf
http://eprints.lse.ac.uk/50438/1/__Libfile_repository_Content_Gerner-Beuerle,%20C_Study%20on%20directors%E2%80%99%20duties%20and%20liability(lsero).pdf
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longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes para a 

sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores”7. 

Para o presente estudo, como melhor se perceberá, importa, em especial, o dever de 

cuidado. Conforme refere MENEZES CORDEIRO “o dever de cuidado exprime as regras de 

conduta e carga de não-censura necessárias no exercício das funções de administrador para 

que ele não incorra em responsabilidade negligente.”8. Ora, a boa gestão importa a 

conjugação de diferentes e complexos fatores. Por um lado, deve o gestor dedicar o tempo 

necessário à sua atividade, para dela não descurar e para poder acompanhar na íntegra os 

negócios que realiza e, por outro lado, deve o gestor ter competência técnica para o exercício 

das funções e ser conhecedor da atividade da sociedade que gere. Da letra da lei, resulta que 

o exercício do dever de cuidado implica “disponibilidade”, “competência técnica”, 

conhecimento da sociedade” e atuação diligente conforme à de um gestor criterioso e 

ordenado. Por sua vez, na concretização do dever de cuidado deve o gestor ser vigilante e 

preparar convenientemente as decisões que toma, munindo-se, para tanto, de todas as 

informações necessárias e adequadas. Por fim, ainda como corolário do dever de cuidado, 

devem as decisões do gestor ser razoáveis. Tradicionalmente, refere-se que o dever de 

vigilância abarca dois deveres: i) o dever de vigilância stricto senso, também denominado por 

duty of monitor e ii) o dever de investigação ou duty to inquiry. Apenas, desta forma, consegue o 

gestor ter um conhecimento efetivo da vida da sociedade. Para cumprir convenientemente 

estes deveres cabe ao gestor obter todas as informações necessárias, da forma mais adequada, 

seja através de reuniões com os órgãos e estruturas da sociedade, seja diretamente junto de 

funcionários e chefes de serviços, seja mediante a solicitação de estudos e de pareceres, seja 

por recurso a sistemas de inteligência artificial. Tudo dependerá, naturalmente, da atividade 

em causa, da dimensão da sociedade e, especialmente, do tipo de decisão a adotar (da 

importância que reveste, do valor que implica, do prazo em que tem de ser tomada). Do ora 

mencionado, resulta que podemos qualificar os sistemas de inteligência artificial como 

recursos ao serviço do gestor na formação de decisões mais informadas. No capítulo seguinte 

trataremos de perceber as questões que este recurso suscita. 

 
7 Como bem refere COUTINHO DE ABREU o n.º 1 do artigo 64.º consagra apenas deveres gerais e não deveres 
específicos, já que estes apenas podem ser identicados na presença do caso em concreto. Cfr. ABREU, 
Coutinho de, Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades, IDET, n.º 5, 2.ª ed., janeiro, 2010, 
Almedina, págs. 9 a 18. 
8 CORDEIRO, Menezes, «Os deveres fundamentais dos administradores das sociedades», cit., página 478.  
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O incumprimento dos deveres acabados de referir pode fazer recair sobre os gestores 

responsabilidade civil pelos danos causados, em conformidade com o disposto no n.º 1 do 

artigo 72.º do CSC. Como tem sido pacificamente apontado pela doutrina, e corroborado 

pela jurisprudência, trata-se de uma responsabilidade civil subjetiva, excluindo-se a 

responsabilidade objetiva ou pelo risco, de natureza obrigacional e não delitual e funcional já 

que considera os atos (factos ilícitos) praticados no exercício das funções. Por ser assim, não 

estranha que assente nos seguintes pressupostos: i) facto voluntário (ato ou omissão); ii) 

ilicitude (ancorada na violação de deveres legais ou contratuais); iii) culpa (o juízo de 

censurabilidade da atuação do gestor é presumido); iv) dano; v) nexo de causalidade entre a 

prática do ato (ou omissão) e o dano provocado. 

Esta responsabilidade apresenta, porém, uma causa de exclusão, expressamente 

consagrada no n.º 2 do artigo 72.º do CSC. Na verdade, sempre que o gestor logra provar 

que agiu “em termos informados, livre de qualquer interesse pessoal e segundo critérios de 

racionalidade empresarial”, a sua conduta, mesmo tendo provocado danos, é tida por lícita 

não gerando, por isso, qualquer responsabilidade. Trata-se da importação, para o sistema 

jurídico português, da conhecida Business Judgement Rule9. 

Em suma, temos que os gestores devem agir de forma diligente e criteriosa, 

observando durante a sua atuação os deveres que decorrem da lei e do contrato. Se assim 

não suceder, serão responsáveis pelos danos causados pela sua conduta ilícita (ação ou 

omissão) que se presume culposa. Porém, têm ao seu dispor a possibilidade de afastar a 

ilicitude e consequentemente a responsabilidade ao demonstrarem que a decisão tomada foi 

informada, não teve em mira quaisquer interesses pessoais e foi baseada em critérios de 

racionalidade empresarial. 

Tendo em consideração as observações tecidas, pretende-se agora perceber se, nas 

situações em que os gestores baseiam as suas decisões em sistemas de inteligência artificial, 

podemos considerar que estes ficam munidos da confiança necessária para agir de forma 

diligente e informada, excluindo concomitantemente qualquer réstia de responsabilidade que 

sobre ele poderia impender. Ademais, considerando o atual estado da técnica, há que 

 
9 Sobre a Business Judgement Rule vd, entre outros, COSTA, Ricardo, «Responsabilidade dos administradores e 
business judgment rule», Coutinho de Abreu, Jorge et al., org. Reformas do Código das Sociedades Comerciais, 
Coimbra, Almedina, 2007. MENDES, Manuel Fragoso, «Entre o temerário e o diligente – A business 
judgement rule e os deveres dos administradores. Da sua origem à implementação no ordenamento jurídico 
português», in Revista de Direito das Sociedades, VI, 2014, 3-4, páginas 809-832. RODRIGUES, Ricardo e 
SOARES, João, «Business Judgment Rule: enquadramento, apresentação, análise e reflexões Business Judgment 
Rule: context, presentation, analysis and thoughts», in Revista de Direito das Sociedades, 3, 2017, páginas 677-
711. 
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questionar se a utilização destes sistemas, cujos resultados são lógicos e objetivos, satisfaz, 

por si só, os necessários critérios de razoabilidade empresarial que devem pautar as decisões 

dos gestores, ou se, em todos os casos, caberá ao gestor uma atuação subjetiva que será 

determinante na solução a adotar e no resultado a obter. 

 
3. O caso particular da utilização de sistemas de Inteligência Artificial 

Como resulta do exposto, cabe ao gestor o dever de administrar. Para o fazer de 

forma diligente tem de observar, entre outros, o dever de cuidado que, como vimos, impõe 

a recolha de informação. É, em particular, nesta sede, que os sistemas de inteligência artificial 

podem prestar utilidade ao processo de decisão. 

Ao contrário do que se pode pensar, o acesso a sistemas de inteligência artificial é 

simples e económico. A publicidade a que, amiúde, se assiste, intenta fazer crer que a 

utilização de sistemas de inteligência artificial não só é indispensável ao sucesso de qualquer 

atividade empresarial, como é a verdadeira panaceia para grande parte dos problemas 

empresariais, profetizando soluções para todos os problemas10. 

Os sistemas de inteligência artificial têm sofrido desenvolvimentos impressionantes. 

São cada vez mais autónomos, aprendem mais e melhor e conseguem, inclusivamente, tomar 

decisões de forma independente que são baseadas na lógica, nas probabilidades, na 

objetividade e, por isso, tendem a ser qualificadas como fiáveis. Estas características serão, 

no entanto, suficientes para que devamos, sem receios, transferir para estes sistemas decisões 

empresariais que cabem a pessoas naturais ou jurídicas? Não se trata de uma questão 

futurista, atendendo a que, já em 2014, se noticiou a utilização de um robot, denominado 

Vital, no conselho de administração de uma sociedade em Hong Kong11. 

 
10 A título de exemplo, veja-se a publicidade efetuada, a este propósito, na página web da Avanade: “os dados, 
a análise e a IA têm o poder de o ajudar a desenvolver agilidade de mercado num mundo em constante mudança. 
O poder da IA para o ajudar a tirar o máximo partido dos seus funcionários, processos e tecnologia é 
incomparável e a necessidade nunca foi tão grande.” Referem, igualmente, “ajudamo-lo a alcançar resultados 
num mundo digital através de soluções de tecnologia empresarial e serviços geridos que combinam informação, 
inovação e competências focadas em tecnologias Microsoft”. Exibem também testemunhos como o do Diretor 
do Centro de análise de dados Thyssenkrupp Materials Services, Sebastian Smerat, que afirma que “a Avanade 
ajudou-nos a escolher as tecnologias certas, a definir como devemos utilizar essas tecnologias em combinação 
e a obter os conceitos certos. Ajudaram a desenvolver o nosso design funcional e têm sido parceiros valiosos e 
consultores de confiança de muitas formas. Juntos, damos vida às grandes ideias.” Cfr. 
https://www.avanade.com/pt-pt. 
11 Pode ler-se na notícia “in what can only be a page ripped directly from Skynet’s playbook, Deep Knowledge 
Ventures (DKV), a Hong Kong venture capital management fund, has appointed VITAL (Validating 
Investment Tool for Advancing Life Sciences) to its Board of Directors. VITAL is a machine learning algorithm 
used to analyze financial trends, not unlike existing high frequency trading algorithms employed by financial 
firms around the world.”. Cfr. https://www.itbusiness.ca/blog/hong-kong-vc-firm-appoints-ai-to-board-of-
directors/48815. 

https://www.itbusiness.ca/blog/hong-kong-vc-firm-appoints-ai-to-board-of-directors/48815
https://www.itbusiness.ca/blog/hong-kong-vc-firm-appoints-ai-to-board-of-directors/48815
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Esta realidade representa uma preocupação acrescida, concordando nós, por inteiro, 

com MAFALDA MIRANDA BARBOSA quando refere que “a autonomia dos robots é uma 

autonomia tecnológica, fundada nas potencialidades da combinação algorítmica que é 

fornecida ao software. Está, portanto, longe do agir ético dos humanos, em que radica o ser 

pessoa.”12. Partilhamos, igualmente, com a referida autora a preocupação que manifesta com 

a garantia da existência de determinados valores, como sejam o da ética e o da dignidade, que 

não podem ser simplesmente apartados nestas decisões13. 

Com maior ou menor autonomia, o certo é que os sistemas de inteligência artificial 

têm sido utilizados pelos gestores nas suas tomadas de decisão e, por vezes, as decisões 

baseadas nestes sistemas causam danos à sociedade. Ainda haverá espaço, nesta nova forma 

de decidir, para aplicar a responsabilidade civil?14 Cremos que sim. Vejamos. 

O gestor diligente deve, como vimos anteriormente, socorrer-se das informações 

necessárias para bem decidir. Essas informações podem ser obtidas de forma interna ou 

solicitadas a terceiros, nomeadamente a especialistas em determinadas matérias. Ninguém 

duvida que, nas situações ora apontadas, as informações obtidas sejam meros apoios à 

decisão, não a substituindo. Ainda assim, a responsabilidade do gestor começa antes da 

tomada da decisão final. Com efeito, cabe-lhe, desde logo: i) decidir se precisa ou não de 

determinadas informações; ii) eleger junto de quem vai recolher tais informações; iii) 

selecionar a quem solicita a realização de determinados estudos; iv) ponderar quais são os 

melhores especialistas para o auxiliar; v) analisar a fiabilidade da informação. Apenas depois 

deste processo poderá decidir em termos informados, sabendo que a decisão final apenas a 

si lhe compete e que o fruto dessa decisão tanto pode ser uma doce glória, como uma amarga 

responsabilidade.  

 
12 Cfr. BARBOSA, Mafalda Miranda, «Inteligência Artificial, E-Persons e Direito: Desafios e Perspetivas», in 
Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 3, 2017, n.º 6, páginas 1475-1503, aqui página 1482. 
13 Cfr. “Falta-lhes, em cada tomada de decisão, a pressuposição ética, falha a relação de cuidado com o outro, 
até porque, em muitos casos, ela pode mostrar-se incompatível com a eficiência que está na base da 
programação computacional. A pessoalidade e a absoluta dignidade que a acompanha não existem por 
referência à inteligência artificial, razão pela qual se, ainda que em concreto um ser humano esteja privado da 
capacidade de agir, não lhe pode ser negado o estatuto de pessoa (e de pessoa para o direito), o mesmo não 
pode ser sustentado por referência aos robots. Mesmo que se veja na personalidade jurídica um conceito 
operativo e técnico, porque ela é reconhecida (e não atribuída) às pessoas singulares em razão do seu estatuto 
ético, não é possível encontrar aí um ponto de apoio seguro para a extensão do conceito a entes artificiais”. 
Cfr. BARBOSA, Mafalda Miranda, «Inteligência Artificial (…)», cit., aqui página 1482. 
14 A atribuição de personalidade jurídica a estes sistemas não foi considerada como solução adequada pelo 
Parlamento Europeu nas recomendações à Comissão sobre o regime de responsabilidade civil aplicável à 
inteligência artificial (2020/2014(INL)). Vide P9_TA(2020)0276 Regime de responsabilidade civil aplicável à 
inteligência artificial Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de outubro de 2020. 
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Mutatis mutandis, o mesmo sucede quando o gestor fundamenta a sua decisão em 

sistemas de inteligência artificial. De facto, cabe ao gestor decidir se: i) no caso em concreto 

é adequado fazer uso de sistemas de inteligência artificial; ii) o sistema que pretende usar é o 

mais apropriado à situação em análise; iii) a informação obtida é fiável; iv) a decisão tomada 

com base no sistema de inteligência artificial é razoável – do ponto de vista empresarial – e 

procura a satisfação do interesse da sociedade. 

Ora, o especial dever de diligência que cabe ao gestor tem, neste particular, que se 

traduzir num cuidado acrescido ex ante e ex post. Quer isto dizer que a primeira decisão do 

gestor é relativa à escolha do sistema, ou seja, ocorre num momento anterior ao da tomada 

da decisão de usar ou não os resultados do sistema de inteligência artificial. Neste momento, 

a obrigação do gestor é a de escolher o melhor sistema, o que, por vezes, nem sempre é 

simples já que, sob a capa da proteção dos direitos inerentes à propriedade industrial, os 

sistemas de inteligência artificial são pouco transparentes, não permitindo, de forma clara, 

perceber as razões que conduziram à decisão/aos resultados que a máquina apresenta. 

Optando pela utilização do sistema de inteligência artificial, mesmo pressupondo que a 

escolha recaiu sobre o melhor sistema, o mais eficiente, o mais adequado e o menos 

enganador, não pode o gestor confiar cegamente nos resultados/decisões daí advenientes. 

Há, pois, que analisar os resultados obtidos e os riscos que potencialmente pode vir a gerar, 

impedindo, por um lado, decisões que empresarialmente não sejam ajustadas e, por outro, 

decisões que, sem embargo de em teoria ser idóneas a maximizar os resultados, amputam 

direitos essenciais ao nosso Estado de Direito15.  

Em suma, os sistemas de inteligência artificial podem, efetivamente, ajudar na tomada 

de decisão do gestor. Não podem, no entanto, substituir o gestor nesta função, nem os 

resultados obtidos devem ser acolhidos cegamente16. Com efeito, não deve o gestor confiar 

em absoluto em tais resultados, já que, atendendo aos deveres e aos interesses que lhe 

incumbe perseguir, a decisão a tomar tem de ser o resultado de um conjunto de fatores cuja 

complexidade de análise e particularidades casuísticas escapam ao intelecto dos sistemas de 

inteligência artificial.  

 
15 Veja-se o controverso caso do robot “Tay” da Microsoft que foi acusado de ser “racista, sexista e xenófobo”. 
Cfr. https://socialhax.com/2016/03/24/microsoft-creates-ai-bot-internet-immediately-turns-racist/. 
16 Delegar, por completo, as decisões de gestão em sistemas de inteligência artificial levar-nos-ia a outra questão: 
a de saber se fará sentido atribuir personalidade jurídica aos sistemas dotados de inteligência artificial, 
conferindo-lhes direitos e deveres e eventualidade responsabilidade. Esta matéria já é objeto de estudo entre 
nós. Cfr. BARBOSA, Mafalda Miranda, «Inteligência Artificial (…)», cit., aqui página 1476. 
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No que respeita à responsabilidade, atendendo ao supramencionado, concordamos 

com ANA FRAZÃO quando afirma que “não se pode afastar a responsabilidade pessoal dos 

administradores de sociedades empresárias por danos decorrentes de sistemas de inteligência 

artificial em razão da culpa in eligendo pela escolha da tecnologia”17. Ao referido, acresce ainda 

a possibilidade de serem assacadas responsabilidades ao gestor que negligencia o devido 

acompanhamento do sistema e a boa leitura dos resultados. É neste particular que chamamos 

à colação o conceito de culpa in vigilando. 

Considerando que o especial dever de diligência se concretiza em meras obrigações 

de meios e não de resultado, a responsabilidade será afastada sempre que o gestor prove que 

agiu com a diligência e a prudência necessárias no momento de escolher o sistema a utilizar, 

durante a sua utilização e aquando da aplicação dos resultados produzidos. 

 

4. Conclusões 

Sem descurarmos a possibilidade de serem aventadas outras possibilidades de 

responsabilidade pelos danos provocados pela utilização de sistemas de inteligência artificial, 

no que respeita à tomada de decisões dos gestores de sociedades comerciais. Em concreto, 

não nos parece adequada, neste momento, a possibilidade de, por exemplo, atribuirmos 

personalidade jurídica a estes sistemas de inteligência artificial e, consequentemente, 

construirmos uma doutrina de responsabilidade civil baseada nessa circunstância. 

Continuamos, pois, em crer que, no âmbito do ordenamento jurídico português, é de aplicar 

a responsabilidade civil, nos termos em que se encontra consagrada no n.º 1 do artigo 72.º 

do CSC. 

O cumprimento do especial dever de diligência dos gestores, assume particular relevo 

no âmbito da utilização de sistemas de inteligência artificial, enquanto mecanismos de apoio 

na tomada de decisões. O citado especial dever de diligência revela-se sobretudo na (boa) 

escolha do sistema a utilizar, preferindo sistemas transparentes e cujo processo de 

funcionamento e de alimentação de dados é conhecido, e no acompanhamento do seu 

funcionamento que deve ser próximo, regular e prudente. Estes são os deveres de cuidado 

que devem nortear o gestor no processo que irá conduzir à obtenção de resultados. 

Posteriormente, aquando da análise de resultados, cabe ao gestor uma diligência ainda maior, 

 
17 Cfr. FRAZÃO, Ana, «Responsabilidade civil de administradores de sociedades empresárias por decisões 
tomadas com base em sistemas de inteligência artificial», in Inteligência Artificial e Direito – Ética, Regulação e 
Responsabilidade, sob coordenação de Ana Frazão e Caitlin Mulholland, Thomson Reuters Revista dos 
TRibunais, 2019, páginas 480-521, aqui página 506. 
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visto que não poderá aceitar tais resultados sem os adequar à realidade da sociedade que gere, 

do ordenamento jurídico em que se encontra inserido, aos valores e à ética que devem pautar 

a sua atuação.  É neste cenário vindo traçar que não tememos em afirmar que transferir para 

sistemas e máquinas a responsabilidade que, por natureza, cabe ao gestor humano (ou a 

pessoas jurídicas) faz perigar valores que apenas subjetivamente podem ser entendidos.  

Por fim, referir que a utilização de sistemas de inteligência artificial, por parte dos 

gestores, comunga dos perigos que muitas outras situações, nomeadamente as baseadas em 

estudos, em pareceres e em opiniões de especialistas perfilham. Assim, a utilização por si só 

de sistemas de inteligência artificial não aumenta a probabilidade de o gestor vir a ser 

responsabilizado. Na verdade, o que terá de provar é que aplicou a diligência necessária 

aquando da escolha do sistema, da sua utilização e da leitura e aplicação dos resultados. Neste 

caso, não deverá ser responsabilizado. 

 

Referências bibliográficas 

ABREU, Coutinho de, Código das Sociedades Comerciais em Comentário, volume 1, Coimbra, 
Almedina, 2.ª ed., 2015. 
ABREU, Coutinho de, Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades, IDET, n.º 5, 2.ª 
ed., janeiro, 2010, Almedina, págs. 9 a 18. 
BARBOSA, Mafalda Miranda, «Inteligência Artificial, E-Persons e Direito: Desafios e 
Perspetivas”, in Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 3, 2017, n.º 6, páginas 1475-1503. 
CORDEIRO, Menezes, «Os deveres fundamentais dos administradores das sociedades», 
Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, Ano 66, n.º 2, setembro de 2006) 
COSTA, Ricardo, «Responsabilidade dos administradores e business judgment rule», 
Coutinho de Abreu, Jorge et al., org. Reformas do Código das Sociedades Comerciais, Coimbra, 
Almedina, 2007.  
FRADA, Carneiro da, «A business judgment rule no quadro dos deveres gerais dos 
administradores», in Nos 20 anos do código das sociedades comerciais, Coimbra, 2007, vol. 3, p. 212. 
FRAZÃO, Ana, «Responsabilidade civil de administradores de sociedades empresárias por 
decisões tomadas com base em sistemas de inteligência artificial», in Inteligência Artificial e 
Direito – Ética, Regulação e Responsabilidade, sob coordenação de Ana Frazão e Caitlin 
Mulholland, Thomson Reuters Revista dos TRibunais, 2019, páginas 480-521. 
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, estudo encomendado pela Comissão Europeia: 
Study on Directors’ Duties and Liability, prepared for the European Commission DG Markt 
by Carsten Gerner-Beuerle, Philipp Paech and Edmund Philipp Schuster. 
MARTINS, Soveral, Administração de Sociedades Anónimas e Responsabilidade dos Administradores, 
Coimbra, Almedina, 2020. 
MENDES, Manuel Fragoso, «Entre o temerário e o diligente – A business judgement rule 
e os deveres dos administradores. Da sua origem à implementação no ordenamento jurídico 
português», in Revista de Direito das Sociedades, VI, 2014, 3-4, páginas 809-832. 
MLLETTE, Paul e HOGLER, Raymond L., «Board composition, stock ownership and the 
exemption of directors from liability» in Journal of Management, volume 21, Issue 5, 1995, 
páginas 861-878.  



Da responsabilidade dos gestores na tomada de decisão baseadas em sistemas de inteligência artificial 
 

 625 

PINTO, Filipa Nunes, «A responsabilidade civil dos administradores das sociedades – A 
concretização dos deveres legais que origina essa responsabilidade», in Revista de Direito das 
Sociedades (RDS) VII (2015), 1, páginas 85-107. 
Recomendações do Parlamento Europeu à Comissão sobre o regime de responsabilidade 
civil aplicável à inteligência artificial (2020/2014(INL)). Vide P9_TA(2020)0276 Regime de 
responsabilidade civil aplicável à inteligência artificial Resolução do Parlamento Europeu, de 
20 de outubro de 2020. 
REIS, Nuno Trigo dos, «Os deveres de lealdade dos administradores de sociedades 
comerciais», in Temas de direito comercial, Coimbra, 2009, p. 317. 
RODRIGUES, Ricardo e SOARES, João, «Business Judgment Rule: enquadramento, 
apresentação, análise e reflexões Business Judgment Rule: context, presentation, analysis and 
thoughts», in Revista de Direito das Sociedades, 3, 2017, páginas 677-711. 
VASCONCELOS, Pedro Leitão, «Sociedade peculiar: a origem das sociedades de 
responsabilidade limitada», Revista de Direito Comercial, 2020, p. 1087-1106.



 

  626 
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estabelecimento na jurisprudência norte-americana; 4. Conclusão; 5. Referências 
bibliográficas. 

Resumo: O presente estudo versa sobre o entendimento jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal norte-americano acerca da aplicação da Primeira Emenda à Constituição 
dos Estados Unidos da América. A Primeira Emenda dispõe que “o Congresso não pode 
fazer nenhuma lei com o estabelecimento de uma religião, ou com a proibição de seu livre 
exercício”. Fala-se em neutralidade do Estado, em que impõe-se ao Estado um não 
envolvimento em assuntos religiosos. O objetivo da presente investigação implica verificar 
qual é a real interpretação da Suprema Corte acerca da Primeira Emenda à Constituição 
norte-americana, desde quando a orientação vem sendo seguida e se efetivamente é aplicada 
nos dias atuais. Para tanto, dotar-se-á o método histórico-dedutivo de análise do instituto da 
Primeira Emenda à Constituição norte-americana, destacando a sua evolução histórica e 
contextualizada, proporcionando ao leitor uma maior compreensão. Parte-se ainda para o 
método monográfico de investigação, através da análise de casos específicos da 
jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, destacando a principal orientação da 
Corte sobre a interpretação da Primeira Emenda, o caso Everson v. Board of Education 
(1947). Face ao exposto, o estudo visa contribuir para a melhor percepção da proteção do 
direito de Liberdade Religiosa em território norte-americano, para que possamos perceber o 
tratamento a que este Direito Fundamental lhe é dado. 
Palavras-chave: Liberdade religiosa; Direitos Fundamentais; Neutralidade do Estado. 

Abstract: The present study deals with the jurisprudential understanding of the North 
American Supreme Court on the application of the First Amendment to the Constitution of 
the United States of America. The First Amendment prepared that "Congress cannot make 
any laws with the establishment of a religion, or with the prohibition of its free exercise". 
There is talk of State neutrality, in which the State imposes itself on those not involved in 
religious matters. The purpose of the present investigation involves verifying what the 
Supreme Court's real interpretation of the First Amendment to the US Constitution is, since 
when the guidance has been followed and if applied is applied today. To this end, the 
historical-deductive method of analysis of the institute of the First Amendment to the North 
American Constitution will be endowed, highlighting its historical and contextualized 
evolution, providing the reader with a greater understanding. It also starts with the 
monographic method of investigation, through the analysis of specific cases of the North 
American Supreme Court jurisprudence, highlighting the main orientation of the Court on 
the interpretation of the First Amendment, the Everson v. f. Ewing (1947). In view of the 

 
1 Mestrando em Direito, na área de Ciências Jurídico-Políticas, pela Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto. 
Pesquisador e Membro do Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos. E-mail: 
leonardofoeppel@gmail.com. 
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above, the study aims to contribute to a better perception of the protection of the right to 
Religious Freedom in North American territory, so that we can understand the treatment to 
which this Fundamental Right is given. 

Keysword: Religious freedom; Fundamental rights; State neutrality. 

 
1. Introdução. 

O objeto de estudo deste trabalho consiste em apresentar reflexões sobre o 

entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal norte-americano acerca da 

aplicação da Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América. A Primeira 

Emenda dispõe que “o Congresso não pode fazer nenhuma lei com o estabelecimento de 

uma religião, ou com a proibição de seu livre exercício”.  

Assim sendo, adotar-se-á o método histórico-dedutivo de análise do instituto da 

Primeira Emenda à Constituição norte-americana, destacando a sua evolução histórica e 

contextualizada, proporcionando ao leitor uma maior compreensão. Parte-se ainda para o 

método monográfico de investigação, através da análise de casos específicos da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal norte-americano, destacando a principal 

orientação da Corte sobre a interpretação da Primeira Emenda, o caso Everson v. Board of 

Education (1947). Acrescenta-se ainda o recurso à doutrina especializada na matéria de 

liberdade religiosa e correlacionando-os com leitura sistemática de publicações portuguesas 

e estrangeiras.  

O objetivo da presente investigação implica verificar qual é a real interpretação da 

Suprema Corte acerca da Primeira Emenda à Constituição norte-americana, desde quando a 

orientação vem sendo seguida e se efetivamente é aplicada nos dias atuais. Neste sentido, o 

estudo permite-nos alcançar orientação do Supremo Tribunal Federal norte-americano 

acerca de um direito fundamental, o direito de livre exercício da liberdade religiosa, em 

tempos que o pluralismo religioso vem ganhando cada vez mais lugar no mundo jurídico 

atual. Como principal conclusão a reter deste trabalho é que apenas no contexto de decisões 

jurisprudenciais é que se conseguiu atingir o alcance da aplicação da Primeira Emenda da 

Constituição dos Estados Unidos da América, onde está positivado o direito de liberdade 

religiosa. Daí que se possa afirmar que surgiu a orientação de que o fenómeno religioso 

deveria ser completamente indiferente para o Estado, através de duas cláusulas distintas: (1) 

cláusula de não estabelecimento, que impede o governo de estabelecer uma religião oficial 

ou apoiar o pluralismo religioso; e (2) cláusula de livre exercício, que impede o governo de 

interferir no direito de uma pessoa de escolher as suas crenças religiosas. Dentre a primeira 
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e a segunda cláusula, acaba-se por concluir que relevante para a problemática da proteção da 

liberdade religiosa é a solução que a primeira cláusula apresenta. 

 

2. A liberdade religiosa nos EUA. 

A evolução histórica da liberdade religiosa das comunidades deve-se a difusão do 

Cristianismo na Antiguidade. Efetivamente, o Cristianismo trouxe uma nova interpretação, 

consistindo na superação do monismo, característico de um mundo antigo, em que o poder 

político absorvia, numa visão totalizadora, todos os fenómenos religiosos, incluída as funções 

sacerdotais e a organização do culto. Contraposto com o monismo antigo, o Cristianismo 

propôs um dualismo, afirmando que o governo dos homens não está confiado a um só poder, 

mas a dois: um, que pertence à hierarquia da Igreja, tendo como competência específica os 

assuntos de índole religiosa ou espiritual; outro, é o poder dos governantes, promovendo o 

bem temporal da sociedade2. 

Para uma compreensão em pleno do direito fundamental, é essencial discutir a 

relação entre o poder político e o fenómeno religioso3.  A Religião e o Estado convergem 

em um ponto: estimulam meios de identificação e de unificação. Isto é assim porque Direito 

e Religião são duas normas distintas, mas ambas apresentam um cunho social, sendo que a 

religião envolve uma relação pessoal com Deus (relação transcendente), ao passo que o 

Direito invoca a figura do legislador4. Mencionando Perelman, o autor afirma que numa 

sociedade em que haja uma religião dominante, o direito se inspira nela, avultando como 

valor fundamental o respeito à liberdade de religião e de consciência5 6.  

Necessariamente a primeira formalização da liberdade religiosa num elenco de 

direitos fundamentais acontece nos Estados Unidos da América, no âmbito da Declaração 

de Direitos da Virgínia7, de 1776. Isso foi suficiente para que a primeira Constituição dos 

Estados Unidos da América, de 1787, visse, em 1791, a Declaração de Direitos, ao incidir na 

 
2 Cfr. ORTIZ, Javier Ferrer. Derecho eclesiástico del estado español. Pamplona: EUNSA 6.ª edição, 2007, p 
32. 
3 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade religiosa e o Estado. Coimbra: Almedina, 2002, p 115. 
4 Cfr. BARBOSA, Ana Mafalda. Litigiosidade jurídico-religiosa: possibilidade de tutela civilística do sentimento 
religioso. Cascais: Princípia, 1.ª edição, 2015, p. 13. 
5 Cfr. PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. Trad. Maria G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1.ª edição, 
1996, p. 315. 
6 Estima-se que até 2014 cerca de 70,6% da população norte-americana consideram-se cristãos, sendo na sua 
grande maioria os de denominação protestante (46,5%), seguindo-se pelos católicos (20,8%), segundo o Pew 
Research Center. Cfr. America's Changing Religious Landscape. Pew Research Center: Religion & Public Life. 
12 de maio de 2015. Disponível em: https://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-
landscape/ 
7 O artigo 16.º prevê o livre exercício de religião: “That religion, or the duty which we owe to our Creator, and 
the manner of discharging it, can be directed only by reason and conviction, not by force or violence; and 
therefore all men are equally entitled to the free exercise of religion, according to the dictates of conscience; 
and that it is the mutual duty of all to practise Christian forbearance, love, and charity toward each other.”. 
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adição de dez aditamentos ao texto constitucional, sendo o primeiro aditamento sobre o 

direito de liberdade religiosa. Aqui começou-se a falar de um livre exercício da religião com 

a novidade do pluralismo religioso, considerando todos os sujeitos religiosos como legítimos. 

Desde então, só com a aprovação da Bill of Rights é que os direitos fundamentais teriam 

força jurídica, onde vemos a sua positivação formal pioneira8.  

No entendimento de John Rawls, uma grande vitalidade do povo americano é a 

ampla aceitação da religião, podendo isto estar relacionado com o facto de que as várias 

religiões foram protegidas pela Primeira Emenda9. No entanto, a corrente de relação entre o 

Estado norte-americano e a Igreja tem a sua base num sistema de separação, ou seja, há um 

desconhecimento entre as confissões religiosas e o Estado. Portanto, há uma submissão das 

confissões religiosas e suas entidades face ao direito do Estado, visando a garantia da 

igualdade de tratamento por parte do direito nacional a todas as confissões religiosas e a não 

discriminação entre os cidadãos por motivos religiosos. 

Assim sendo, a Primeira Emenda dispõe que “o Congresso não pode fazer nenhuma 

lei com o estabelecimento de uma religião, ou com a proibição de seu livre exercício”10. Do 

texto legal podem suscitar algumas dúvidas da real intenção do legislador norte-americano, 

pelo que será necessário verificar o stare decisis11 da Suprema Corte norte-americana para  

conseguirmos perceber o alcance da sua previsão. 

 

3. A cláusula de não estabelecimento na jurisprudência norte-americana. 

A liberdade religiosa sempre foi um assunto bastante discutido na jurisprudência 

norte-americana. Para que consigamos compreender melhor o alcance da Establishment 

Clause, devemos perceber a sua aplicação no contexto das principais decisões da Suprema 

Corte norte-americana sobre a matéria.  

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos determinou uma interpretação sobre a 

orientação da Primeira Emenda em 1947, no caso Everson v. Board of Education12. Os 

factos ocorreram quando uma norma do Estado de New Jersey permitiu que fossem 

 
8 Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Constitucional. Coimbra:  Almedina, Volume I, 4.ª edição, 
2011, pp. 296-297. 
9 Cfr. RAWLS, John. The Idea of Public Reason Revisited. Chicago: The University of Chigado Law Review, 
Volume 64, julho de 1997, p. 476. 
10 “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; 
or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to 
petition the Government for a redress of grievances.”. 
11 O princípio stare decisis, do latim “deixe a decisão permanecer”, faz parte do direito anglo-saxônico e norte-
americano, significando que uma pergunta uma vez posta perante um tribunal e respondida, essa resposta 
deverá ser aplicada a mesma questão cada vez que a mesma é colocada perante os tribunais. Cfr. 
https://www.britannica.com/topic/stare-decisis 
12 Cfr. https://supreme.findlaw.com/supreme_court/landmark/everson1.html 
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reembolsados os pais que mandassem seus filhos para escolas e colégios – de inspiração 

católica – através do transporte escolar público, cujos encargos são suportados pelo Estado. 

Debate-se aqui se houve um suporte financeiro por parte do Estado à religião, no ato de 

reembolsar os pais que tivessem seus filhos em instituições de ensino de teor religioso. O 

Supremo Tribunal norte-americano entendeu que os serviços públicos eram arredios a 

qualquer fundamento religioso. Dessa forma, tendo em vista que o transporte escolar é um 

dever do Estado, o seu fornecimento para as escolas paroquiais não representava violação 

da Primeira Emenda. Esse caso foi o primeiro em que efetivamente a Cláusula de 

Estabelecimento (“Establishment Clause”) foi incorporada. Assim sendo, desse caso surgiu 

a orientação de que o fenómeno religioso deveria ser completamente indiferente para o 

Estado, através de duas cláusulas distintas: (1) cláusula de não estabelecimento, que impede 

o governo de estabelecer uma religião oficial ou apoiar o pluralismo religioso; e (2) cláusula 

de livre exercício, que impede o governo de interferir no direito de uma pessoa de escolher 

as suas crenças religiosas13. Efetivamente, interessa-nos a interpretação da primeira, o que 

acabou por ser refletida na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América.  

No âmbito da jurisprudência, a Establishment Clause impõe consequências mais 

concisas, como verificado no caso Illinois ex rel.  McCollum v. Board of Education of School 

District (1948)14. Em 1940, criou-se uma associação religiosa voluntária chamada de 

"Conselho de Educação Religiosa de Illinois", em que no âmbito deste Conselho eram 

oferecidas aulas voluntárias de ensino protestante, católico ou judaica para os alunos das 

escolas da rede pública de ensino. As aulas eram lecionadas durante o horário escolar, nas 

salas de aulas do edifício da escola e os alunos, cujos pais não queiram submeter os seus 

filhos à instrução religiosa, tinham que procurar outras salas da escola para fazer tarefas 

regulares. Os professores que ministravam as aulas de instrução religiosa não eram pagos 

pelas escolas, mas estavam sujeitos à supervisão de superintendentes escolares e a assistência 

era obrigatória para os alunos participarem no programa. Chegou à Suprema Corte dos 

Estados Unidos o debate sobre a utilização do uso do sistema público de educação para a 

realização de aulas com conteúdo religioso – se estes meios e fins violavam a Primeira 

Emenda à Constituição Federal. A Suprema Corte entendeu que houve a violação 

constitucional, pois "o uso de uma escola pública para a instrução de aulas de conteúdo 

religioso violava a Primeira Emenda que proíbe o estabelecimento de uma religião", ou seja, 

o edifício escolar público é sustentado pelos impostos públicos e estava a ser utilizado para 

 
13 Cfr. ADRAGÃO, Paulo Pulido. Op. cit., p. 154. 
14 Cfr. https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/333/203.html 
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difundir doutrinas religiosas, então o Tribunal entendeu haver um endosso por parte do 

Estado à religião.  

Seguidamente, encontramos o caso Zorach v. Clauson (1952)15. A Suprema Corte 

deparou-se com um programa, denominado de “Released time”, da cidade de Nova York, 

no qual os estudantes de escolas do sistema de ensino público poderiam ser dispensados da 

sala de aula por alguns períodos para frequentarem atividades religiosas. Estava aqui em 

causa, mais uma vez, a questão de saber se o programa em causa violava a Cláusula de Não 

Estabelecimento da Primeira Emenda. Efetivamente, o colégio de magistrados do Supremo 

Tribunal divergiu acerca da decisão, numa decisão de seis votos a três. O Tribunal entendeu 

que o programa não contrariava a Cláusula de Não Estabelecimento, uma vez que a mera 

libertação dos alunos a assistirem aulas religiosas não constituía o estabelecimento de uma 

religião, já que os alunos não eram obrigados a frequentarem essas aulas de cunho religioso, 

e que igualmente não constituía uma violação ao livre exercício da liberdade religiosa. A 

Suprema Corte também deixou assinalado que que as dependências da escola não eram 

utilizadas para o efeito, fazendo alusão ao caso McCollum v. Board of Education of School 

District (1948), onde o Tribunal considerou inconstitucional a utilização da escola pública 

por grupos religiosos. Por fim, o Tribunal reiterou que não haviam requisitos constitucionais 

para que um Estado fosse hostil a todas as religiões ao afastar por completo a influência 

religiosa na sociedade, afirmando que a manifestação dessa hostilidade “would be at war with 

our national tradition as embodied in the First Amendment's guaranty of the free exercise of 

religion”, ou seja, iria contra a garantia de liberdade religiosa. 

Seguidamente, vinte e oito anos depois a Suprema Corte volta a decidir a matéria no 

caso Stone v. Groham (1980)16. Em causa está uma Lei do Estado do Kentucky que exigia a 

publicação de uma cópia dos Dez Mandamentos em cada sala de aula da escola pública. Os 

pais dessa escola, encabeçados por Sydell Stone, entraram com uma ação contra o 

superintendente de escolas públicas do estado. A questão aqui era saber se esse estatuto do 

Estado do Kentucky violava ou não a Cláusula de Não Estabelecimento da Primeira 

Emenda. Numa decisão per curiam17 do Tribunal, foi decidido numa votação cinto a quatro 

 
15 Cfr. https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/343/306.html 
16 Cfr. https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/449/39.html. 
17 Decisão “per curiam” significa modelo de decisão única, simbolizando a unicidade de voz da Corte, no direito 
inglês anglo-saxônico. A decisão proferida é realizada pela maioria dos juízes ou por unanimidade. O modelo 
de decisão per curiam apresenta o resultado da deliberação como “opinião do tribunal” em texto (voto) único. 
Cfr. STEINMETZ Wilson. FREITAS, Riva Sobrado de. Modelo seriatim de deliberação judicial e 
controlabilidade da ponderação: uma questão institucional e metodológica para o caso brasileiro. Pouso Alegre: 
Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, v. 30, n. 1, pp. 221 a 236, jan./jun. 2014. Disponível em: 
https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/c7044a72d8f890dd3591aee8f65f03c5.pdf 
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que a lei do Kentucky violava a primeira parte do teste Lemon v. Kurtzman18 – “The statute 

must have a secular legislative purpose” – e que violava a Cláusula de Não-Estabelecimento. 

A Suprema Corte entendeu que os Dez Mandamentos não possuíam carácter meramente 

legislativo, mas que o propósito da publicação em sala de aula seria “plainly religious in 

nature”, ou seja, de puro cunho religioso. Foi incluída nessa afirmação o facto de que os Dez 

Mandamentos não se limitam a questões seculares, como honrar aos pais ou mesmo 

assassinato, mas primeiramente diz respeito a deveres religiosos. 

Outro exemplo de decisão seguindo a orientação sobre a Cláusula de Não-

Estabelecimento da Primeira Emenda é o caso Lynch v. Donnely (1984)19. O caso passa-se 

na cidade de Pawtucket, em Rhode Island. Anualmente, a autarquia municipal promovia uma 

exibição de Natal no centro comercial da cidade, que contava com uma decoração em que 

estavam expostos todos os elementos da tradição da Igreja, incluindo um presépio onde 

indicava o nascimento de Jesus Cristo. Questionava-se aqui se a inclusão de um presépio na 

exibição de Natal da cidade violava ou não a Cláusula de Não Estabelecimento da Primeira 

Emenda. Em mais uma apertada decisão de cinco votos a quatro, o Supremo Tribunal norte-

americano decidiu que, apesar do significado religioso do presépio que mostrava o 

nascimento de Jesus Cristo, a cidade não havia violado a Cláusula de Não Estabelecimento. 

O Tribunal fundamentou que o presépio, no contexto da temporada das festividades de fim 

de ano, não canalizaria um propósito para advogar uma mensagem religiosa específica. A 

exibição representava apenas as origens históricas do feriado e tinha objetivos seculares 

legítimos. Além disso, foi dito que os símbolos em causa não representavam um endosso de 

uma religião oficial ao Estado, e que era muito tarde para impor ao país uma leitura 

intransigente da Cláusula (“It was too late in the day to impose a crabbed reading of the 

Clause on the country”). 

Por fim, em uma das suas decisões mais recentes, podemos citar o caso The American 

Legion vs. American Humanist Association (2019)20. O colégio de nove juízes do Supremo 

Tribunal dos Estados Unidos deparou-se com uma controvérsia acerca de um memorial de 

guerra, de 12 metros de altura, construído em 1925, para soldados da Primeira Guerra 

 
18 O teste “Lemon v. Kurtzman”, derivado do caso de mesmo nome de 1971, avalia se uma lei ou atividade 
governamental viola ou não a cláusula de estabelecimento da Primeira Emenda. O teste consiste no Tribunal 
responder as três perguntas: “First, the statute must have a secular legislative purpose; second, its principal or 
primary effect must be one that neither advances nor inhibits religion; finally, the statute must not foster an 
excessive government entanglement with religion.”. Se qualquer um desses itens for violado, a ação do governo 
será considerada inconstitucional de acordo com a Cláusula de Estabelecimento da Primeira Emenda da 
Constituição dos Estados Unidos. Cfr. https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/834/lemon-test. 
19 Cfr. https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/465/668.html 
20 Cfr. https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1717_4f14.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Establishment_Clause
https://en.wikipedia.org/wiki/Establishment_Clause
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Constitution
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Amendment_to_the_United_States_Constitution
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Mundial, no formato de uma cruz cristã, situado no condado de Prince George, Maryland. 

O memorial está situado próximo a um dos cruzamentos mais movimentados do município 

de Bladensburg, pertencendo igualmente ao Veterans Memorial Park, espaço destinado para 

memoriais dos soldados que representaram os Estados Unidos em inúmeras guerras. Em 

1960, o comitê responsável pelo monumento eventualmente acabou por ficar sem fundos, 

tendo o projeto sido repassado pela State Roads Commission, responsável pela manutenção 

das rodovias de Maryland, à Maryland-National Capital Parks and Planning Commission, que 

assumiu igualmente o objetivo de reparos e manutenções do monumento com fundos 

públicos. Estima-se que cerca de USD 117.000,00 tenham sido gastos na sua manutenção 

em 1985 e posteriormente mais USD 100.000,00 em 2008, numa grande obra de reparação. 

Nos anos subsequentes, vários residentes não cristãos do condado de Prince George 

expressaram repúdio pelo monumento, ao alegarem que a existência dessa “cruz” em terras 

públicas do Estado poderia consistir numa afiliação governamental ao cristianismo. Assim, 

em 2014, a American Humanist Association, organização sem fins lucrativos que promove 

o humanismo secular, intentou uma ação contra a American Legion, uma organização de 

veteranos de guerra dos EUA, cuja principal atividade política é em favor dos veteranos e do 

pessoal militar, com o fundamento de que a manutenção do monumento no lugar em que 

foi contruído violava a Cláusula de Estabelecimento da Primeira Emenda à Constituição dos 

Estados Unidos.  

Chegada à Suprema Corte dos Estados Unidos em sede de ação certiorari21, os juízes 

afirmaram que, para alguns, o memorial é um local de descanso simbólico para os 

antepassados que morreram na guerra. Para outros, diz o Tribunal que é um local para a 

comunidade honrar os veteranos e os seus sacrifícios. Afirma ainda o Tribunal que o 

memorial consiste num marco histórico, de representação do país em tempo de guerra. Por 

fim, a Suprema Corte profere um juízo de censura, afirmando que destruir ou desfigurar o 

monumento, que permaneceu por quase um século imperturbável, não iria de encontro com 

a neutralidade do Estado e não favorecia os ideais de respeito e tolerância que estão 

incubados na Primeira Emenda à Constituição Federal. Por todas essas razões, entende o 

Supremo Tribunal Federal norte-americano que a Cruz não ofende a Constituição.  

Por todo o exposto, verifica-se que os casos julgados no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal norte-americano possuem a orientação no sentido de estancar a destinação de 

recursos públicos estatais para subsidiar atividades relacionadas aos cultos religiosos. Isso se 

 
21 Nos Estados Unidos da América, o certiorari é um reexame feito por um tribunal superior de uma ação de 
um tribunal inferior. É usado pelo Supremo Tribunal para analisar questões de direito ou corrigir erros e evitar 
excessos dos tribunais inferiores. Cfr. https://www.britannica.com/topic/certiorari 
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deve ao claro intuito de se preservar o caráter laico dos Estados Unidos e a liberdade religiosa 

de seus cidadãos, o que é garantido pela Establishment Clause prevista na Primeira Emenda à 

Constituição norte-americana. Fala-se em neutralidade do Estado, em que impõe-se ao 

Estado um não envolvimento em assuntos religiosos e em nenhuma circunstância a religião 

deve ser financeiramente suportada pelos fundos públicos, ainda que indiretamente22.  

 

4. Conclusão. 

Em suma, o debate sobre a liberdade religiosa tem levantado diversas discussões, em 

que o livre exercício da religião face ao pluralismo atual tem tido destaque. O papel que o 

Supremo Tribunal Federal tem, como garantidor dos direitos constitucionalmente 

protegidos, é fundamental neste aspecto, pois salvaguarda e protege cada vez mais o direito 

de liberdade religiosa.  

Neste sentido, escrutinadas algumas das principais decisões do Supremo Tribunal 

Federal norte-americano em relação a real orientação da Primeira Emenda, e dando destaque 

ao importante caso Everson v. Board of Education (1947) no qual conseguimos observar a 

origem da Cláusula de Não Estabelecimento, vemos que a maioria das suas decisões vão no 

sentido de vedação do endosso da religião na matéria pública do Estado. A Establishment 

Clause tem vindo a ser interpretada pela Supreme Court com a orientação de que qualquer 

apoio ou endosso pelo governo à religião deve ser estritamente proibida, aludindo-se aqui a 

uma neutralidade do Estado face ao fenômeno religioso – uma neutralidade no sentido de 

tolerância e respeito, uma vez que o sentido lato sensu de uma sociedade em que o poder 

político e as confissões religiosas seriam separadas é considerado uma utopia. 

O princípio intrínseco do não estabelecimento previsto na Primeira Emenda impõe 

uma explícita e completa relação do Estado com o fenômeno religioso, proibindo 

imperativamente qualquer suporte financeiro público a instituições religiosas, ainda que feito 

numa base de igualdade. Fala-se, por isso, de separatismo entre Estado e as confissões 

religiosas.  
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Resumo: O presente estudo traz pesquisa qualitativa sobre a propagação de desinformação, 
com enfoque de Direitos Humanos no atual cenário mundial, considerando o evento 
pandêmico que assola o mundo desde 2020. Com a pandemia do novo coronavírus, a 
Internet tornou-se imprescindível para a prevenção e combate ao vírus, mas ainda assim foco 
de disseminação dos discursos de ódio que muito afetam a população. A pandemia do Covid-
19 é uma crise sanitária global que vem atingindo potencialmente o Brasil e, por essa razão, 
o país vivencia uma das maiores crises políticas da história, sem profícua atuação do Governo 
Federal, isentando-se de tomar as devidas cautelas para proteger a sociedade do perigo viral 
e de suas consequências econômicas, desacreditando a ciência, desprezando o potencial 
negativo do vírus e contribuindo na disseminação de Fake News, revelando uma desigualdade 
social desnivelada que, por sua vez, tem exterminado membros da população tanto quanto a 
Covid-19. Este artigo busca retratar a atuação falha do Estado e desvio do propósito de sua 
soberania perante a cena de pânico social generalizada, trazendo, nesse sentido, a relevância 
da defesa do direito à informação, do direito à expressão e do direito de imprensa como 
instrumento de efetivação da democracia, diante do cenário descrito, sob a ótica da 
Constituição Federal de 1988 e de fontes internacionais, como Declaração de Direitos de 
Virgínia (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

Palavras-chave: Covid-19; Liberdade de Expressão; Fake News; Acesso à Informação; 
Direitos Humanos. 

 

Abstract: The present study brings qualitative research on the spread of disinformation, with 
a focus on Human Rights in the current world scenario, considering the pandemic event that 
has plagued the world since 2020. With the new coronavirus pandemic, the Internet has 
become essential for the prevention and combat the virus, but still focus on the dissemination 
of hate speech that greatly affect the population. The Covid-19 pandemic is a global health 
crisis that has been potentially affecting Brazil and, for this reason, the country is 
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OAB/Santos – SP. E-mail: mateus.pirani@unisantos.br. 



A disseminação de Fake News durante o cenário pandêmico no Brasil: uma atuação potencialmente criminosa do Governo... 
 

 637 

experiencing one of the greatest political crises in history, with no fruitful action by the 
Federal Government, exempting itself from taking due care to protect society from viral 
danger and its economic consequences, discrediting science, neglecting the negative potential 
of the virus and contributing to the spread of Fake News, revealing an uneven social 
inequality that, in turn, has wiped out members of the population as much as Covid -19. This 
article seeks to portray the failed performance of the State and deviation from the purpose 
of its sovereignty before the scene of generalized social panic, bringing, in this sense, the 
relevance of the defense of the right to information, the right to expression and the right of 
the press as an instrument of effectiveness of democracy, in view of the scenario described, 
from the perspective of the 1988 Federal Constitution and international sources, such as the 
Virginia Declaration of Rights (1776) and the Declaration of the Rights of Man and the 
Citizen 

Keywords: Covid-19; Freedom of expression; Fake News; Access to information; Human 
rights. 

 

Introdução 
Em junho de 2020, o Brasil foi destaque internacional por frear a imprensa ao não 

divulgar dados de mortes pelo COVID-19, despertando ainda mais incerteza e insegurança 

pública. A decisão do Ministério da Saúde (OMS) gerou repercussão mundial, após os 

principais jornais do mundo disporem a respeito. Segundo a organização não-governamental 

(ONG) Repórteres Sem Fronteiras, ao todo foram feitos 508 ataques de autoridades públicas 

à imprensa no país em 2020, sendo 3103 do chefe do Poder Executivo, Jair Bolsonaro (sem 

partido). Segundo a ONG, o Brasil ocupa 107º lugar no ranking mundial de liberdade de 

imprensa. 

A pesquisa busca provocar reflexões acerca da influência que as Fake News têm e 

tiveram sobre a população brasileira, ainda mais quando disseminadas pelo próprio governo 

federal, que deveria zelar pelo seu povo, gerando histeria coletiva no país durante a pandemia. 

O artigo tem como objetivo expor o conteúdo das Fake News disseminadas pelo governo 

federal, evidenciando a importância da defesa do direito à liberdade de imprensa, do direito 

à expressão e do direito à informação, como instrumentos para combater os efeitos da 

pandemia. Ainda, expor os reflexos enfrentados pela falta de acesso à informação e pelo 

negacionismo à ciência apoiados pelo governo federal brasileiro. A metodologia de trabalho 

consiste no levantamento e na leitura de textos teóricos e científicos, bem como na análise 

de pesquisa de mercado, referentes ao objeto de pesquisa.  A pesquisa bibliográfica refere-se 

a livros, publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, pesquisas, monografias, teses e outros. 

 
3 G1. Bolsonaro e os filhos fizeram 469 ataques a jornalistas e veículos de imprensa em 2020, diz ONG. 
2021. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/01/25/bolsonaro-e-os-filhos-fizeram-469-
ataques-jornalistas-e-veiculos-de-imprensa-em-2020-diz-ong.ghtml. Acesso em: 23 mar. 2021. 
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A pesquisa legislativa refere-se às fontes internacionais, tais como tratados, convenções, soft 

law e outros. 

1. Comunicação social e perspectiva histórica de direitos humanos 
Essencialmente, o pensamento humano não se restringe ao plano interno-intelectivo, 

mas projeta-se também ao ambiente externo, seja pela palavra oral, seja pela escrita. Assim, 

a liberdade de comunicação abrange as liberdades de expressão, de informação, de imprensa, 

de rádio-fusão e dos novos veículos midiáticos, a ponto de desempenhar uma função 

imprescindível ao bom funcionamento dos sistemas político, socioeconômico, cultural, 

artístico, religioso e desportivo de cada sociedade.4 

Entre as diversas características dos direitos humanos, ocupam posição de destaque 

a indivisibilidade5, a interdependência6 e a historicidade.7 Nessa senda, exsurge o princípio 

ou cláusula da vedação ao retrocesso social, (também chamado de efeito cliquet ou vedação 

da contrarrevolução social ou evolução reacionária), segundo o qual os direitos humanos são 

uma conquista histórica e progressiva, garantindo um piso mínimo existencial à vida humana, 

de forma que não se admite qualquer ato de supressão ou redução desses direitos.8 

A partir dessas características, cabe a compreensão da primeira dimensão dos direitos 

humanos, que se caracteriza pela proteção das liberdades públicas, em especial dos direitos 

civis e políticos, tendo origem nas revoluções burguesas ou liberais do século XVIII, ou seja, 

nas revoluções americana e francesa, cujos documentos principais foram a Declaração de 

Direitos de Virgínia9 (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esses 

direitos têm como titulares indivíduos singularizados, pois são garantias individuais em face 

ao Estado, tais como, a exemplo, as liberdades de expressão e de imprensa.10 

O artigo 13º do Pacto de São José da Costa Rica (1969) assegura a busca, a difusão e 

o recebimento de informações e opiniões de toda índole, sem considerações de fronteiras e 

 
4 Ibidem. 
5 Na indivisibilidade, os direitos humanos são concatenados entre si e estão em evolução, não havendo 
hierarquia entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais 
6 A interdependência, por sua vez, dispõe que o atendimento a certa espécie de direito humano é condicionado 
a realização de outro direito humano. 
7 Na historicidade, por fim, os direitos humanos são objetos de conquista histórica pela humanidade, eis que 
reconhecidos por um processo sucessivo e interminável no tempo. 
8 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; (Org.) Imprensa, Jornalismo Digital e Direito Penal. 
São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 27-76 
9 O artigo 22º da Declaração Norte-Americana de Virgínia (1776) dispõe sobre a liberdade de imprensa, sob o 
fundamento de que ela é um dos grandes baluartes da liberdade, não podendo ser restringida jamais, a não ser 
por governos despóticos (...), os quais o país não enfrenta há 57 anos. O artigo 10º consta, também, que 
ninguém poderá ser inquietado pelas suas opiniões, contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem 
pública estabelecida.  
10 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; (Org.) Imprensa, Jornalismo Digital e Direito Penal. 
São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 27-76 
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sem qualquer censura. Essa liberdade viabiliza a informação sobre o meio ambiente e os 

direitos humanos, além de propiciar a participação política e a luta contra a corrupção. 

Mais adiante, foi editada a Declaração de Chapultepec e Sociedade Interamericana de 

Imprensa (1994), que cuida-se de uma carta de princípios assumida internacionalmente pelo 

Estado brasileiro, consagrando a liberdade de imprensa como condição fundamental para a 

resolução dos conflitos sociais. Em seguida, a Declaração dos Princípios sobre a Liberdade 

de Expressão (2000) reafirma que a preservação do Estado Democrático de Direito 

condiciona-se à existência da liberdade de expressão. Uma vez analisadas as nuances da 

comunicação social, urge compreender do que se entende por liberdade de informação, por 

liberdade de expressão e liberdade de imprensa. 

 

1.1. Liberdade de informação 
Pondera José Afonso da Silva que a liberdade de informação não se confunde com 

direito à informação. O acesso à informação (direito à informação) é um direito de liberdade 

garantido a todos os cidadãos (ou seja, um direito coletivo), independentemente de raça, 

credo ou convicção político-filosófica, tendo por fim precípuo o alcance do conhecimento e 

da transparência acerca do funcionamento da máquina pública. Dessa forma, o direito à 

informação tem como consectário a liberdade de informação jornalística, no sentido de que 

a Constituição assegura a todos o direito de serem informados corretamente.11 

 

1.2. Liberdade de expressão e discurso de ódio 
Sob o prisma do direito brasileiro, a liberdade de expressão é uma garantia individual 

(dirigindo-se a todas as pessoas e ao mesmo tempo a entidades públicas e privadas), que tem 

como espécie a liberdade de imprensa. Com efeito, é o direito de externalizar o pensamento 

humano sobre os acontecimentos da vida social, observados os parâmetros constitucionais 

do Estado de Direito.12 

A proteção constitucional da liberdade de expressão não se restringe tão somente ao 

direito de expressar-se oralmente ou por escrito, mas também engloba o direito de ouvir, ler 

e assistir qualquer informação veiculada pelos meios de comunicação social e até mesmo o 

silêncio eloquente, não descartado como forma de expressão. Contudo, quando defronta-se 

 
11 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 33ed. São Paulo. Malheiros: 2010, 
1969, p. 243-248. 
12 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; (Org.) Imprensa, Jornalismo Digital e Direito Penal. 
São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 57. 
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com os discursos de ódio, paira uma incerteza entre proteger ou restringir a liberdade de 

expressão.13 

Samantha Ribeiro Meyer-Pfug define o discurso de ódio como toda manifestação de 

ideias que incitem a discriminação racial, social ou religiosa em determinados grupos que, em 

sua maioria, são minorias. O direito de criticar é legítimo e integra o Estado Democrático de 

Direito, bem como o direito de meramente divergir de opiniões antidemocráticas, 

garantindo, assim, a multiplicidade de opiniões e desenvolvimento da sociedade. 

Diferentemente dos discursos de intolerância.14 

 

1.3. Liberdade de imprensa e proibição de censura 
A liberdade de imprensa funda-se na faculdade dos meios de comunicação de 

transmitir publicamente fatos e ideias, abrangendo as liberdades de informação e de 

expressão, sem a ingerência, em regra, dos Estados.15 Da mesma arte, o direito de informar 

se condiciona ao dever negativo de abstenção dos Estados no que tange à liberdade de 

imprensa.16 

Luiz Rosek Germano entende que a liberdade de imprensa é um direito de via de 

mão dupla, pois, de um lado preserva-se o direito de informar, e do outro, o interesse (mesmo 

que jurídico) de quem é informado.17 

No sentido denotativo, “censurar” significa “repreender ou proibir a ação ou 

execução”.18 Para fins jurídicos, significa a ação governamental que, em caráter prévio, recai 

sobre o teor de determinada informação jornalística.19 

Se a matéria jornalística voltar-se exclusivamente a críticas prudentes (animus criticandi) 

ou à narrativa de fatos de interesse público (animus narrandi), muito embora deselegante ou 

desvestida de conteúdo malicioso, não restará caracterizada responsabilização civil por 

ofensa à honra, mas tão somente constituirá mero exercício regular do direito de informar.20 

 
13 MSRMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 5.ed São Paulo: Atlas, 2014, p. 124. 
14 ARAUJO, Natalia Ramos Nabuco de. Liberdade de expressão e o discurso de ódio. Juruá Editora, 
Curitiba, 2018, p. 42-52. 
15 BARROSO, Luís Roberto e BARCELLOS, Ana Paula. Colisão entre liberdade de expressão e direitos 
fundamentais. Critérios de interpretação. Interpretação constitucionalmente adequada ao Código 
Civil e da Lei de Imprensa, In: Revista de Direito Administrativo. V. 235, Rio de Janeiro, p. 1-36, Jan/Mar. 2004, 
p. 19 
16 COUTINHO, Francisco Pereira. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e a Liberdade de 
Imprensa: Os casos portugueses. In: Media, direito e democracia: I curso pós-graduado em direito da comunicação. P. 
319-360. Coimbra: Almedina, 2014. 
17 GERMANO, Luis Paulo Rosek. Direito de Resposta. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2011, p. 82 
18 FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Mini Aurelio: o dicionário da língua portuguesa. 6. Ed., 
Curitiba: Positivo, 2005, p. 224. 
19 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; (Org.) Imprensa, Jornalismo Digital e Direito Penal. 
São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 74. 
20 Ibidem. p. 76. 
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2. Judicialização da política no Brasil 
Sabe-se que os sistemas sociais da Política e do Direito se inter-relacionam. Sabe-se, 

porém, que essa influência pode se dar de maneira institucionalmente saudável, com respeito 

à autonomia de cada sistema, ou de maneira inadequada, fazendo-o perder a respectiva 

funcionalidade.21 

Logicamente, é impossível distinguir totalmente argumentos políticos de argumentos 

jurídicos. No entanto, é possível analisar os códigos binários que predominam em cada 

argumento, de modo a classifica-lo como eminentemente político ou eminentemente 

jurídico. A mera citação ou adoção de uma ideia central política não significa, por si só, que 

aquela decisão foi influenciada. No entanto, quando esses argumentos desempenham papel 

central na decisão, tem-se então uma centralidade como indicador de influência política.22 

Mais um indicador dessa influência é a utilização direta de argumentos políticos para 

fundamentar a decisão jurídica. Significa, aqui, que o julgador, a partir de um juízo político 

moral, constrói um argumento jurídico.23 

Vale afirmar que quanto mais consistente é a argumentação jurídica, menos relevância 

têm os indicadores de influência política como forma de identificar uma influência 

potencialmente negativa da política sobre o direito. Entretanto, se a argumentação jurídica 

for frágil, da perspectiva da coerência interna e, além disso, há indicadores de influência 

política na decisão, então pode-se afirmar existir grande probabilidade de que a decisão tenha 

sido influenciada pelo teor político acima dos níveis aceitáveis ou desejáveis. Dessa forma, é 

possível afirmar que a própria falta de coerência interna da argumentação jurídica presente 

na decisão é um indicador de influência política. 24 

Por essas razões, ainda que decisões judiciais costumam ser revistas pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), são indicativos de “judicialização da política”. Globo, Portal GGN, 

revista ‘Crusoé’ e TV RBS foram alvo de censura por medidas judiciais em 2020. 25 

 

 
21 FILHO, João Trindade Cavalcante. O discurso do ódio na jurisprudência alemã, americana e brasileira. 
Como a ideologia política influencia os limites da liberdade de expressão. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, 
p. 78-85. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 ALESSI, Gil. Casos de censura à imprensa no Brasil expõem clima de “degradação da liberdade”. 
2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-09-08/casos-de-censura-a-imprensa-no-brasil-
expoem-clima-de-degradacao-da-liberdade.html. Acesso em: 18 mar. 2021. 



Mayara Lopes da Costa & Mateus Catalani Pirani 

 642 
 

3. Fake News 

Desde que o mundo é mundo, diversas histórias e teorias surgem afim de explicar 

os pensamentos que moldam as Fake News, muitas delas motivadas pelo ódio. O filósofo 

Nietzsche, no estudo Genealogia da Moral apresenta as construções dos sentimentos morais 

dos indivíduos baseados nas condições sociais em que ele está inserido e, simultaneamente, 

como estes valores se transformam quando sofrem interferência externa26. Segundo o 

filósofo, tanto o ódio como a vingança são os impulsionadores para a transformação dos 

sentimentos morais que ocorrem a partir do ressentimento dos homens mais fracos diante 

dos mais fortes27. 

Surgem, desta forma, grupos munidos de ódio, geralmente extremistas, fundados 

em uma supremacia seja racial, religiosa, deficiência, orientação sexual, política, dentre 

outros. O discurso do ódio exprime uma ideia de desprezo e/ou intolerância contra 

determinados grupos com o objetivo de desqualifica-los, baseada em suas crenças. São 

utilizadas palavras, muitas vezes, pejorativas para intimidar o grupo de pessoas, incitando a 

violência.28  

Comumente, estas Fake News são por razões políticas e são espalhadas pelo mundo 

com interesses políticos e econômicos. O objetivo é obter alguma vantagem. Além disto, 

através do uso da Internet e a expansão das redes sociais, se percebeu uma potencialização 

destas. Destarte, torna-se imprescindível analisar a importância para a coletividade que a 

liberdade de expressão seja mantida nas redes.A liberdade de expressão, como direito 

fundamental garantido pela Constituição Federal Brasileira em seu artigo 5º, inciso IV, veda 

a censura, entretanto, é preciso verificar o quanto se pode relativizar o direito à liberdade de 

expressão na tentativa de coibir o discurso do ódio. Neste diapasão, o Marco Civil da Internet 

procurou meios legais para a punição aos excessos cometidos na esfera da rede de 

computadores. O discurso de ódio, seja Fake News ou não, por definição, é a manifestação 

do pensamento e este deve ser protegido pelo Estado. 

As redes sociais como Facebook e WhatsApp têm uma amplitude muito grande, pois 

são muitos os usuários. Com isto, quaisquer registros nestas mídias levam aos 

questionamentos de quem vai ler, se o receptor será atingido, como o receptor se comportará 

diante de uma Fake News voltada ao discurso de ódio e quem será o público-alvo atingido. 

 
26 NIETZCHE, Friedrich Wilhelm. A Genealogia da Moral. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: 
Cia das Letras, 2009, p. 78 
27 Ibidem. 
28 BRUGGER, Winfried. Proibição ou proteção do discurso de ódio? Algumas observações sobre o 
Direito Alemão e o Americano. Revista Direito Público, v. 15, jan, fev, mar/2007, p. 117 a 136. 
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No campo digital, o homem também comete ilícitos ao propagar mensagens odiosas que 

violam os direitos fundamentais.29 Sob esta perspectiva, Lazer identifica duas categorias para 

as intervenções às Fake News nas redes sociais: as pessoas que não checam a veracidade das 

informações e as compartilham e mudanças estruturais para que se possa prevenir a 

exposição dos indivíduos às Fake News antes mesmo da disseminação30.  

 

3.1. Fake News disseminadas pelo governo federal durante o cenário de 
pandemia no Brasil e suas maiores consequências 

Encara-se um adoecimento social não só gerado pela COVID-19, mas também pela 

politização violenta encontrada nos meios de aplacar o vírus, como se não houvesse um 

inimigo comum a ser combatido.31 Ao longo de 2020, o presidente Jair Bolsonaro contribuiu 

para a disseminação de Fake News em diversas declarações sobre a pandemia de COVID-

19.32 O mandatário comparou, ainda no início do combate ao vírus, em março de 2020, a 

crise do novo coronavírus com a pandemia de H1N1.33 O presidente assegurou, em meados 

de abril de 2020, que cada vez mais o uso de cloroquina se apresentaria eficaz. Entretanto, 

não há evidências científicas do uso eficaz da cloroquina ou da hidroxicloroquina no 

tratamento da Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Ao longo de 2020, uma série de pronunciamentos dados pelo Presidente se tornaram 

jocosos na mídia e meio virtual, através de sua linguagem simplória e pejorativa que, sem 

dúvida, menospreza o momento de crise vivenciado pelo país, concatenando-se como 

discurso de ódio, bem como oferecendo um desserviço a população e ao cargo que ocupa. 

Dentre os despropérios proferidos em seus discursos, salienta-se a termologia “gripezinha” 

e a dispensa sobre o uso de máscaras.34 Evidentemente em 2021 as declarações do líder 

brasileiro não seriam de teor inferior, dadas como “ter sido proibido de adotar qualquer ação 

contra a covid-19”35 e seu discurso negacionista, voltando a defender tratamentos sem 

 
29 SILVA, Rosane Leal e at all. Discursos de ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira. Revista 
Direito GV. São Paulo. Julho-dez 2011. p. 448 
30 LAZER, David. The Science of fake news: addressing fake news requires a multidisciplinary effort . 
Science, v. 359, 2018, p. 2. 
31 A GAZETA. Politização da pandemia enfraquece o combate ao novo coronavírus. 2020. Disponível 
em: https://www.agazeta.com.br/editorial/politizacao-da-pandemia-enfraquece-o-combate-ao-novo-coro 
navirus-0420. Acesso em: 20 mar. 2021. 
32 RÔMANY, Ítalo. ‘Gripezinha’, cloroquina, fim de pandemia: 10 informações falsas ditas por 
Bolsonaro sobre a Covid-19 em 2020. 2020. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/ 
lupa/2020/12/30/informacoes-falsas-bolsonaro-covid-19/. Acesso em: 30 mar. 2021. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 CONGRESSO EM FOCO. STF desmente discurso de Bolsonaro sobre atuação na pandemia; 2021. 
Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/judiciario/stf-desmente-discurso-de-bolsonaro-sobre-
atuacao-na-pandemia-leia-integra/. Acesso em: 22 mar. 2021. 

https://www.paho.org/pt/covid19#cloroquina
https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/covid-19/
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eficácia e questionando a validade de vacinas já aprovadas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa).36 

 

Considerações finais  
A liberdade de expressão, por sua vez, trata-se de um direito objetivo, um princípio 

geral que condiciona a existência da democracia e de todos os direitos fundamentais. Propicia 

o desenvolvimento humano, a criação de um mercado livre de ideias, a construção da 

identidade cultural de um povo e a realização de outras liberdades por meio de debates de 

interesse público, seja pela autonomia individual seja pela manifestação coletiva. Nessa 

esteira, o acesso à informação e a liberdade de expressão devem guardar relação sólida com 

o princípio da veracidade, pois os cidadãos têm direito à verdade, máxime às informações 

fornecidas pelo Estado e pelos veículos de comunicação social.  

Para tanto, o governo deve desempenhar sua função de comunicação social visando 

a preservação do espaço comunicativo, a proteção do direito de informação do público e do 

particular, a preservação e implantação dos canais de comunicação, a manutenção do sistema 

de informações pública e privada e a divulgação das informações de interesse público, tendo 

em vista que a atividade censória é proibida desde Textos Constitucionais brasileiros 

anteriores, tais como a Carta Imperial de 1824, a Constituição de 1891, a Constituição de 

1934 e a Constituição de 1946.  

Diante do exposto, não se esperava outra coisa da população brasileira, que já é vítima 

da exclusão digital e de desigualdades históricas, a não ser estremecerem a ordem pública 

reproduzindo as Fake News disseminadas pelo governo federal. 
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O Contraditório no código de processo civil de 2015 e as ações 

repetitivas decorrentes da pandemia covid-19 
The contradictory in the civil procedure code 2015 and the repetitive litigation resulting from the COVID-19 

pandemic 
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Sumário: 1. Introdução; 2. Constitucionalização do direito processual civil; 2.1 A jurisdição e o acesso 
à justiça no ordenamento jurídico brasileiro; 2.2 O processo civil como instrumento à efetivação 
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Resumo: O presente artigo tem como escopo abordar o aumento significativo das ações repetitivas 
decorrentes da pandemia da COVID-19 e da relevância do respeito ao contraditório efetivo no 
Código de Processo Civil, mormente enquanto inserido neste instituto. No cenário atual e ante a 
intensa diversificação e multiplicidade das demandas que assolam o Poder Judiciário, requer-se o 
empreendimento de maiores esforços para a perfectibilização de uma tutela jurisdicional efetiva, em 
atenção aos critérios de celeridade e economia processual. Nesse contexto, pretende-se perpassar 
pelos conceitos de jurisdição, processo, ação e acesso à justiça no ordenamento jurídico brasileiro, 
para, então conceituar o direito fundamental do contraditório sob a égide do Código de Processo 
Civil, trazendo uma perspectiva histórica da evolução e da importância deste instituto. Na sequência, 
analisar-se-á a definição da pandemia da COVID-19 e seus respectivos impactos sob a perspectiva 
processual, seguindo pelas consequências jurídicas deste, incluindo a emergência das ações 
repetitivas. Posteriormente, passar-se-á à análise dos desafios do contraditório substancial perante 
os direitos coletivos, difusos e individuais e homogêneos, e finalmente, examinar-se-á o 
contraditório efetivo nas ações repetitivas decorrentes da pandemia da COVID-19, através do 
método dedutivo tradicional, bem como revisão bibliográfica e coleta jurisprudencial, utilizando-se 
da legislação comparada, no que couber. 

Palavras-chave: Jurisdição; Contraditório; Direitos Fundamentais; Tecnologia; Pandemia. 

 

Abstract: This paper intends to address the significant increase in repetitive demands resulting from 
the COVID-19 pandemic and the relevance of the effective contradictory in the Civil Procedure 
Code, especially regarding this institute. In the current scenario and in view of the intense 
diversification and multiplicity of demands that plague the Judiciary, greater efforts are required to 
materialize effective judicial protection, taking into account the criteria of speed and procedural 
economy. In this context, it is intended to go through the concepts of jurisdiction, process, lawsuit 
and access to justice in the Brazilian legal system, to then conceptualize the fundamental right of 
the due process under the Civil Procedure Code, bringing a historical perspective of the evolution 
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and importance of this institute. Hence, the definition of the COVID-19 pandemic and its respective 
impacts from a procedural perspective will be analyzed, followed by its legal consequences, including 
the emergence of repetitive demands. Subsequently, it will be analyzed the challenges of the substantial 
contradictory in the face of collective, diffuse and individual and homogeneous rights, and finally, the 
effective contradictory in the repetitive litigation arising from the COVID-19 pandemic will be 
examined, through the traditional deductive method, using the comparative legislation when 
applicable. 

Keywords: Jurisdiction; Repetitive Litigation; Contradictory; Procedural Civil Law; Fundamental Rights; 
Technology; Pandemic. 
 

1. Introdução 

Os impactos da pandemia da COVID-19 revelam que o direito processual civil pende de 

adaptação às circunstâncias exigidas ante um estado de calamidade pública, mormente em razão do 

aumento significativo de demandas repetitivas perante o Poder Judiciário. 

Nesse viés, com o advento das novas tecnologias e a facilidade do acesso à informação, 

transferência, licenciamento e comércio em geral de bens e direitos, há um crescimento 

exponencial no número de casos que alcançam o Poder Judiciário, o que contribui para a 

morosidade judicial e fragiliza a concessão da tutela jurisdicional adequada. 

No mesmo sentido, a taxatividade dos procedimentos cíveis desenhados para a satisfação 

dos interesses ora tutelados configura óbice à prestação jurisdicional adequada. Nesse andar, cuidará 

o presente artigo do papel do contraditório de garantir uma tutela adequada, eficaz e tempestiva. 

 

2. A constitucionalização do direito processual civil 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os denominados princípios fundamentais 

emergem com o intuito de prescrever um “dever ser” do processo na perspectiva constitucional3. A 

constitucionalização dos direitos fundamentais se deu a partir da Virginia Bill of Rights, em 1776, e 

com a Déclaration dês Droits de l’Hommes et du Citoyen em 1789, momento histórico e político em que 

passou a ser reconhecida a legitimidade da soberania popular. 4É de tal sorte que o processo justo 

recebe status de princípio fundamental para a organização do processo5. O direito constitucional 

resguarda relação direta com a função estatal de prestar a jurisdição6. No mesmo viés, as ações 

 
3 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 6 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618040/cfi/5!/4/4@0.00:14.2. Acesso em: 23 Jan 2021. 
4 BORSATO, Pollyana Souza Rocha. Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais. Revista da Faculdade de Direito da 
Uberlândia, [S.l.], v. 39, n. 2, 2011, pp. 525-552. 
5 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 9 ed. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2020. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619344/cfi/3!/4/4@0.00:4.82.   Acesso   em:   11   Jan 2021. 

6 JÚNIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo: o Modelo Constitucional da Justiça Brasileira e as 
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coletivas também se encontram vinculadas ao modelo processual constitucional, na medida em 

que os princípios constitucionais também necessitam de implementação na esfera coletiva7. 

Ainda, os parâmetros propostos para a efetivação da constitucionalização do direito 

processual civil pelo julgador se aplicam tanto ao direito processual quanto ao direito substantivo, de 

modo a garantir os fins sociais e o bem comum8, consoante previsão Código de Processo Civil. 9O  

devido processo legal deve ser adequado, leal e efetivo à satisfação da tutela jurisdicional postulada10. 

Finalmente, a Constituição Federal de 1988 predetermina a estrutura do Poder Judiciário11, 

através da divisão de competências entre os Estados, Municípios e a Federação12. 

 

2.1 A jurisdição e o acesso à justiça no ordenamento jurídico brasileiro 

O termo “jurisdição” advém do latim jurisdictio, o que significa dizer o direito, o qual nem 

sempre é dotado de conformidade com o justo, razão pela qual os juristas o distinguem da aplicação 

deste.13 O homem é tido como o centro da função jurisdicional. 14 

Historicamente, a jurisdição era a atividade do juiz de solucionar controvérsias com base 

na aplicação objetiva do texto de lei, que se sobrepunha às demais normas e atuava paralelamente à 

Constituição. 15Atualmente, o dever da jurisdição deve produzir efeitos no direito material. 

 
7 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: direito processual público e 
direito processual coletivo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217867/cfi/4!/4/4@0.00:2.18.   Acesso   em:   11   Jan 
2021. 
8 ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian; FERREIRA, Eduardo Aranha. Direito Processual Civil. 

6 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611416/cfi/4!/4/4@0.00:16.7.   Acesso   em:   11   
Jan 2021. 

9 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da 
República,    2015.    Disponível    em:    http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 
Acesso em: 08 Fev 2021. 

10 ADRIÃO, Rafael Ribeiro Albuquerque; MASCHIO, Fernanda Martins Prati; SILVA, Rochele Oliveira; TEIXEIRA, 
Ana Luiza Figueirêdo Quirino; GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira. Instituições do Processo Civil. Porto Alegre: 
SAGAH  EDUCAÇÃO S.A.,  2018. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024526/cfi/3!/4/4@0.00:0.00.   Acesso   em:   22   Jan 
2021. 
11 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 6 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. E-book. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618040/cfi/5!/4/4@0.00:14.2. 
Acesso em: 23 Jan 2021. 
12 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 08 Fev 2021. 
13 PADUANI, Célio César. Natureza Jurídica da Jurisdição. Revista dos Tribunais Online, Belo Horizonte. v. 813, p. 739-
750, 2003. 
14 GONÇALVES, Marcelo Barbi. Teoria Geral da Jurisdição. Salvador: Juspodivm, 2020. 
15 MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. A Jurisdição no Estado Constitucional. Revista DIREITO E JUSTIÇA 

– Reflexões Sociojurídicas – Ano XVI – Nº 26, pp. 152-169, 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Nessa perspectiva, o exercício da jurisdição deve prezar pela eficiência processual, sem que 

esta autorize o atropelamento de garantias fundamentais16. Por sua vez, Fredie Didier Jr. define a 

jurisdição como exercício de modo imperativo e criativo.17 

Bem assim, o exercício da jurisdição é inafastável, indelegável, concreto e adstrito a critérios 

territoriais. Ainda, a função jurisdicional detém caráter substitutivo, pois o Poder Judiciário põe fim 

à lide pela aplicação da lei, dando lugar a uma decisão vestida de imutabilidade. 18Cássio Scarpinella 

Bueno entende que a tutela jurisdicional pode ser cautelar ou antecipada, repressiva ou preventiva.19 

Nesse contexto, indispensável mencionar os efeitos da judicialização do direito de 

assistência à saúde, cuja satisfação prescinde de prestações de cunho material por parte do Estado, 

como o uso de recursos públicos20. O direito à saúde é um direito social fundamental, que o torna 

um direito complexo, ante à colisão com os direitos econômicos e a gestão pública investida para 

tanto.21 

Nesse diapasão, a função jurisdicional, enquanto reconhecida nacional e 

internacionalmente como a atividade própria do Estado mediante a qual as normas jurídicas são 

aplicadas por juízes, vem sofrendo impactos em sua essência pelo fenômeno de judicialização 

massiva de macro e micro questões, atraindo novos componentes e técnicas para o contexto da 

jurisdição.22 

 

 
16 CAMPOS, Eduardo Luiz Cavalcanti. O Princípio da Eficiência no Processo Civil Brasileiro. Orientador: Prof. 
Dr. Leonardo José Ribeiro Coutinho Berardo Carneiro da Cunha. 2017. Dissertação: Mestrado em Direito - Escola de 
Direito - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017. 
17 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e 
Processo de Conhecimento. 23 ed. Salvador: Juspodivm, 2021. 
18 ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian; FERREIRA, Eduardo Aranha. Direito Processual Civil. 6 
ed. São Paulo: Saraivajur, 2019. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611416/cfi/4!/4/4@0.00:0.00.   Acesso  em:  14  mar 
2021. 
19 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: direito processual público e direito 
processual coletivo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217867/cfi/4!/4/4@0.00:2.18. Acesso em: 14 Mar 
2021. 
20 MASCARENHAS, Caio Gama; RIBAS, Lídia Maria. Materializando diálogos institucionais na judicialização da saúde 
pública – propostas de convenções processuais coletivas, LINDB e transparência. Revista de Investigações 
Constitucionais, Curitiba, v. 7, n. 1, pp. 285-317, 2020. 
21 MASCARENHAS, Caio Gama; RIBAS, Lídia Maria. Materializando diálogos institucionais na judicialização da saúde 
pública – propostas de convenções processuais coletivas, LINDB e transparência. Revista de Investigações 
Constitucionais, Curitiba, v. 7, n. 1, pp. 285-317, 2020. 

22 SALLES, Bruno Makowiecky. Jurisdição e Inteligência Artificial. Revista da Escola Judiciária do Piauí, Teresina, v. 
2, n. 2, pp. 70-95, 2020. 
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2.2 O processo civil como instrumento à efetivação dos direitos fundamentais.  

O direito fundamental ao processo justo constitui parâmetro essencial para a aferição da 

juridicidade que reveste a decisão.23 No direito alemão, o direito ao processo justo é o meio pelo qual 

se exerce pretensão à justiça (Justizanspruch) e à tutela jurídica (Rechtsschut-zanspruch).24 

Sob a ótica do Formalismo-Valorativo, os valores introduzidos no texto constitucional 

conferem caráter axiológico à atividade desenvolvida pelos aplicadores do direito. 25Com o advento 

do Código de Processo Civil, surge a obrigação de compatibilizá-lo com a Constituição.26 

No mesmo sentido, a justiça, enquanto valor superior do ordenamento jurídico, impõe ao 

Estado o dever de empreender os esforços e meios necessários para atingir o bem público tutelado:27 

E não é só. Há mais de 50 anos, existiram as primeiras tentativas por parte dos governos 

internacionais de abordar uma construção acerca do que seria o abuso dos direitos processuais. 28A 

judicialização dos direitos fundamentais, por vezes, decorre da própria obsolescência da atuação da 

Administração Pública, que acaba por ficar adstrita a à legalidade, ao invés de priorizar a efetiva 

prestação dos direitos sociais. 29Na mesma linha, a eficácia dos direitos fundamentais parte da 

premissa de que tais direitos estão diretamente interligados à proteção do bem comum.30 

Por sua vez, a eficiência da prestação da tutela jurisdicional decorre claramente da 

perspectiva neoliberal, uma vez que os direitos fundamentais são líquidos, ou seja, maleáveis 

conforme as aspirações do mercado e atentos às mudanças sociais31. Os direitos de primeira 

dimensão, cuja única finalidade impunha um não-agir por parte do Estado em favor da liberdade 

 
23 MITIDIERO, Daniel. As relações entre o Processo Civil e a Constituição na Primeira Metade do Século XX e sua Breve 
Evolução na Doutrina Processual Civil Brasileira. Revista dos Tribunais Online, [S.l.], v. 915, pp. 50-60. 
24 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 
8 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619344/cfi/3!/4/4@0.00:4.82. Acesso em: 14 Mar 
2021. 
25 MADUREIRA, Claudio; ZANETTI, Hermes Jr. Formalismo-Valorativo e o Novo Processo Civil. Revista do Processo, 
[S.l.], v. 272, pp. 85-125, 2017. 
26 FERNANDES, Fernanda Sell de Souto Goulart; Garcia, Denise S. S. Normas Fundamentais do Processo Civil: A Sintonia 
da Constituição Federal e o Novo Código de Processo Civil na Garantia e Defesa dos Direitos Fundamentais. Revista 
Brasileira de Direitos e Garantias Fundamentais, Brasília: 2016, pp. 98-116. 
27 JUNOY, Joan Picó. Il Diritto Processuale Tra il Garantismo e L’efficacia: un Dibattito Mal Impostato. Revista de 
Processo, [S.l.], v. 9, pp. 193-208, 2011. 
28 ROSZCZYNIALSKA, Katarzyna Gadja. Abuse of proceduralrights in Polish and European civil procedure law 

and the notion of private and public interest. Access to Justice in Eastern Europe, [S.l.], n. 2, 2019, pp. 53-85. 

29 BOURGES, Fernanda Schuhli. Administração Pública Dialógica: em busca da concretização isonômica de direitos 
fundamentais sociais. Revista Eurolatinoamericana de Direito Administrativo, Santa Fe: v. 5, n. 1, 2018, pp. 

29-53. 

30 MEZZAROBA, Orides; STRAPAZZON, Carlos Luiz. Direitos Fundamentais e a Dogmática do Bem Comum 
Constitucional. Sequência, [S.l.], n. 64, 2012, pp. 335-372. 
31 GARCIA, Marcos Leite; DE AQUINO, Sergio Ricardo Fernandes. Direitos Fundamentais Líquidos em Terrae Brasilis: 
reflexões. Sequência, [S.l], n. 62, 2011, pp. 223-260. 
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do indivíduo, com o escopo de coibir abusos32, evoluem, e o Estado adquire função ativa na sua 

prestação.33 

 

3. O direito fundamental ao contraditório no código de processo civil de 2015 

Para maior aprofundamento do tema, é imprescindível contextualizar o direito ao 

contraditório em escala mundial, e, em especial, no ordenamento jurídico brasileiro, conquanto 

caro à prestação jurisdicional efetiva e em atenção aos direitos fundamentais. Como bem se sabe, 

o direito ao contraditório pode conduzir à nulidade de um procedimento quando não atendido 34ou 

seja, é uma baliza da sua aplicação em consonância com os direitos fundamentais ressalvados pela lei 

maior. 35 

Nesse contexto, o tendente crescimento do número de demandas repetitivas, exige cautela 

ainda mais significativa, uma vez que decisões robotizadas podem ser ainda mais lesivas36. 

 

3.1 Conceito e evolução histórica do direito ao contraditório 

Desde os primórdios da humanidade, já existia um complexo de garantias que ora 

compreendemos como direito ao contraditório. Não obstante, o uso de praxes criadas pelos 

tribunais e pela doutrina deixou de ser suficiente à garantia do contraditório, ante a ausência de um 

instrumento codificado contendo medidas taxativas para a inserção efetiva do instituto.37 

O direito fundamental ao contraditório é, essencialmente, uma baliza ao exercício do direito 

de ação. Cabe partir da premissa de que que sequer existe processo sem contraditório. 38Assim, 

compreende-se a aplicação do contraditório aos âmbitos jurisdicional, administrativo e negocial. 39É a 

previsão do texto constitucional, ipsis litteris: “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

 
32 BORSATO, Pollyana Souza Rocha. Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais. Revista da Faculdade de 
Direito da Uberlândia, [S.l], v. 39, n. 2, 2011, pp. 525-552. 
33 RICKEN, Guilherme. Notas sobre os Reflexos Intergeracionais da Expansão dos Direitos Fundamentais. Revista 
Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia, [S.l.], v. 3, n. 1, 2015, pp. 239-250. 
34 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 6. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
35 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 6. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
36 MASCARENHAS, Caio Gama; RIBAS, Lídia Maria. Materializando diálogos institucionais na judicialização da saúde 
pública – propostas de convenções processuais coletivas, LINDB e transparência. Revista de Investigações 
Constitucionais, Curitiba, v. 7, n. 1, pp. 285-317, 2020. 
37 DUTRA, Victor Barbosa. O desafio do contraditório na tutela de casos repetitivos do CPC/15. Orientador: Prof. 
Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves. 2016. Dissertação (mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 
38 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 6. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
39 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo 
de Conhecimento. 23 ed. Salvador: Juspodivm, 2021. 
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acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” 40O próprio Código 

de Processo Civil contém provisões para assegurar o  contraditório, a saber: “Art. 9º Não se proferirá 

decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”41 

Na mesma linha, o contraditório se consubstancia em corolário lógico da dignidade 

humana42, na medida em que obsta a existência do sujeito como mero objeto processual. A 

jurisdição é legítima enquanto houver a participação efetiva das partes.43 Bem assim, o contraditório 

substancial consiste também na possibilidade de impactar o juiz, é o direito de influência no 

processo.44 Outrossim, o ordenamento jurídico busca oportunizar a bilateralidade da audiência. 

45Deve existir paridade de armas (instrumentos). 46Assim, o lócus do exercício direto do poder do 

povo47, deve ser respeitado. 

 

3.2 Desafios do contraditório substancial perante os direitos coletivos, difusos e 

individuais homogêneos e a inteligência artificial 

O emprego de algoritmos para a tomada de decisões vem sendo exaustivamente tratado 

entre profissionais jurídicos, ante a ausência de domínio da ferramenta por parte dos juízes48. Bem 

 
40 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 Mar 2021. 
41 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da 
República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 

Acesso em: 28 Mar 2021. 

42 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 Mar 2021. 
43 FAVERO, Gustavo Henrichs. Lineamentos do Contraditório Participativo. Revista de Processo, [S.l.] v. 294, pp. 95 - 120, 
2019. 
44 ARAÚJO, Fabio Caldas de. Curso de Processo Civil: parte geral. São Paulo: Malheiros, 2016. 
45 ZUFELATO, Camilo. Contraditório e vedação às decisões-surpresa no processo civil brasileiro - Coleção Direitos 
fundamentais e acesso à justiça no estado constitucional de direito em crise - Coordenação: Gregório Assagra de Almeida. 
Belo Horizonte: D'Plácido, 2019. 
46 ABREU, Rafael Sirangelo de. Igualdade e processo: posições processuais equilibradas e unidade do direito. 
Coleção o novo processo civil, coordenação Sergio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, diretor Luiz Luiz Guilherme Marinoni. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
47 FAVERO, Gustavo Henrichs. Contraditório Participativo. 7 Coleção Novo Código de Processo Civil. Coordenação: 
Eduardo Lamy; Pedro Miranda de Oliveira. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2019. 
48 BECKER, Daniel; FERRARI, Isabela. Direito à Explicação e Decisões Automatizadas: Reflexões sobre o Princípio 
do contraditório. In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART, Erik Navarro. Inteligência 
Artificial e Direito Processual: Os impactos da virada tecnológica no direito processual. 

Salvador: Juspodivm, 2020. pp. 199-225. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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assim, a tomada de decisão por parte de algoritmos tende a exercer julgamentos discriminatórios, e, 

além de afetar a transparência decisória, infere o exercício ao direito de influência49. 

Ademais, estratégias de implementação efetiva do direito à influência através do design thinking, 

legal design e visual law também fazem parte da pauta jurídica no tema50. 

Segundo Jordi Nieva Fenoll, seres humanos igualmente são seres imperfeitos, passíveis de 

equívocos, parcialidades e erros51. 

Nesse cenário, é consabido que as exigências de um contraditório efetivo, mormente em 

relação à tutela de casos repetitivos, detectam a tendente fragilização da participação do 

jurisdicionado, conquanto existente uma perseguição de resultados pragmáticos, ao passo em que 

as técnicas empreendidas para tanto tentam solucionar problemas coletivos através de causas-

piloto. 52No tocante às demandas coletivas, compreende-se que a legitimidade democrática depende 

de participações entre os agentes públicos e a coletividade quando da tomada de atos de gestão. 
53Nessa perspectiva, a crise quantitativa sem precedentes que permeia o poder judiciário conduz ao 

fomento à autocomposição e reformas judiciais.54 

 

4. Considerações finais 

Diante do cenário exposto, é que se compreende a relevância de se analisar o emprego da 

inteligência artificial para o julgamento de casos repetitivos, mormente em razão da pandemia da 

COVID-19, sem que se olvide, em qualquer hipótese, que essa abordagem colide frontalmente 

com os direitos fundamentais, sob a perspectiva constitucional. 

 
49 BECKER, Daniel; FERRARI, Isabela. Direito à Explicação e Decisões Automatizadas: Reflexões sobre o Princípio 
do contraditório. In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; WOLKART, Erik Navarro. Inteligência 
Artificial e Direito Processual: Os impactos da virada tecnológica no direito processual. 

Salvador: Juspodivm, 2020. pp. 199-225. 

50 NUNES, Dierle; RODRIGUES, Larissa Holanda Andrade. O Contraditório e a sua Implementação pelo Design: design 
thinking, legal design e visual law como abordagens de implementação efetiva da influência. In: NUNES, Dierle; LUCON, 
Paulo Henrique dos Santos; WOLKART, Erik Navarro. Inteligência Artificial e Direito Processual: Os impactos 
da virada tecnológica no direito processual. Salvador: Juspodivm, 2020. pp. 199-225. 

 
51 FENOLL, Jordi Nieva. inteligencia artificial y proceso judicial. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales 
S.A., 2018. 
52 DUTRA, Victor Barbosa. O desafio do contraditório na tutela de casos repetitivos do CPC/15. Orientador: Prof. 
Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves. 2016. Dissertação (mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 
53 ORSINI, Adriana Goulart de Sena; FREITAS, Sérgio Henrique Zandonas; COSTA, Fabrício Veiga (coord.). Formas de 
Solução de Conflitos e Tecnologia. XI Congresso RECAJ-UFMG. Belo Horizonte: UFMG, 2020. 
54 SALLES, Bruno Makowiecky. Jurisdição e Inteligência Artificial. Revista da Escola Judiciária do Piauí, 
Teresina, v. 2, n. 2, pp. 70-95, 2020. 

 



Rafaela Sánchez Vissoky & Marco Félix Jobim 

 654 
 

 

Referências bibliográficas 

 
ABREU, Rafael Sirangelo de. Igualdade e processo: posições processuais equilibradas e 
unidade do direito. Coleção o novo processo civil, coordenação Sergio Cruz Arenhart; Daniel 
Mitidiero, diretor Luiz Luiz Guilherme Marinoni. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

ADRIÃO, Rafael Ribeiro Albuquerque; MASCHIO, Fernanda Martins Prati; SILVA, Rochele 
Oliveira; TEIXEIRA, Ana Luiza Figueirêdo Quirino; GIACOMELLI, Cinthia Louzada Ferreira. 
Instituições do Processo Civil. Porto Alegre: SAGAH EDUCAÇÃO S.A., 2018. E-book. 
Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024526/cfi/3!/4/4@0.00:0.00
. Acesso em: 22 Jan 2021. 

ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian; FERREIRA, Eduardo Aranha. Direito 
Processual Civil. 6 ed. São Paulo: Saraivajur, 2019. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611416/cfi/4!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em: 14 mar 2021. 

ARAÚJO, Fabio Caldas de. Curso de Processo Civil: parte geral. São Paulo: Malheiros, 2016. 
BECKER, Daniel; FERRARI, Isabela. Direito à Explicação e Decisões Automatizadas: Reflexões 
sobre o Princípio do contraditório. In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; 
WOLKART, Erik Navarro. Inteligência Artificial e Direito Processual: Os impactos da 
virada tecnológica no direito processual. Salvador: Juspodivm, 2020. pp. 199-225. 

BORSATO, Pollyana Souza Rocha. Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais. 

Revista da Faculdade de Direito da Uberlândia, [S.l.], v. 39, n. 2, 2011, pp. 525-552. 
BOURGES, Fernanda Schuhli. Administração Pública Dialógica: em busca da concretização 
isonômica de direitos fundamentais sociais. Revista Eurolatinoamericana de Direito 
Administrativo, Santa Fe: v. 5, n. 1, 2018, pp. 29-53. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 Mar 2021. 
BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF:
 Presidência da República, 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 28 Mar 
2021. 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: direito 
processual público e direito processual coletivo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book. 
Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217867/cfi/4!/4/4@0.00:2.18
. Acesso em: 14 Mar 2021. 

BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 6 ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2020. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553618040/cfi/5!/4/4@0.00:14.2. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm


O Contraditório no código de processo civil de 2015... 

 655 

Acesso em: 23 Jan 2021. 

CAMPOS, Eduardo Luiz Cavalcanti. O Princípio da Eficiência no Processo Civil Brasileiro. 
Orientador: Prof. Dr. Leonardo José Ribeiro Coutinho Berardo Carneiro da Cunha. 2017. 
Dissertação: Mestrado em Direito - Escola de Direito - Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2017. 

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, 
Parte Geral e Processo de Conhecimento. 23 ed. Salvador: Juspodivm, 2021. 

DUTRA, Victor Barbosa. O desafio do contraditório na tutela de casos repetitivos do 
CPC/15. Orientador: Prof. Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves. 2016. Dissertação (mestrado em 
Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

FAVERO, Gustavo Henrichs. Contraditório Participativo. 7 Coleçao Novo Código de Processo 
Civil. Eduardo Lamy; Pedro Miranda de Oliveira. Florianópolis: Tirant lo Blanch (coord.), 2019. 

FAVERO, Gustavo Henrichs. Lineamentos do Contraditório Participativo. Revista de Processo, 
[S.l.] v. 294, pp. 95 - 120, 2019. 

FENOLL, Jordi Nieva. inteligencia artificial y proceso judicial. Madrid: Marcial Pons 
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2018. 

FERNANDES, Fernanda Sell de Souto Goulart; Garcia, Denise S. S. Normas Fundamentais do 
Processo Civil: A Sintonia da Constituição Federal e o Novo Código de Processo Civil na Garantia 
e Defesa dos Direitos Fundamentais. Revista Brasileira de Direitos e Garantias 
Fundamentais, Brasília: 2016, pp. 98-116. 

GARCIA, Marcos Leite; DE AQUINO, Sergio Ricardo Fernandes. Direitos Fundamentais 
Líquidos em Terrae Brasilis: reflexões. Sequência, [S.l.], n. 62, 2011, pp. 223-260. 

GONÇALVES, Marcelo Barbi. Teoria Geral da Jurisdição. Salvador: Juspodivm, 2020. 
JÚNIOR, Hermes Zaneti. A Constitucionalização do Processo: o Modelo Constitucional da 
Justiça Brasileira e as Relações entre Processo e Constituição. 2 ed. São Paulo: Atlas 
S.A.,2014. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485680/recent.Acesso em: 11 Jan 
2021. 

JUNOY, Joan Picó. Il Diritto Processuale Tra il Garantismo e L’efficacia: un Dibattito Mal 
Impostato. Revista de Processo, [S.l.], v. 9, pp. 193-208, 2011. 

MADUREIRA, Claudio; ZANETTI, Hermes Jr. Formalismo-Valorativo e o Novo Processo 
Civil. Revista do Processo, [S.l.], v. 272, pp. 85-125, 2017. 

MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. A Jurisdição no Estado Constitucional. Revista 
DIREITO E JUSTIÇA – Reflexões Sociojurídicas – Ano XVI – Nº 26, pp. 152-169, 2016. 

MEZZAROBA, Orides; STRAPAZZON, Carlos Luiz. Direitos Fundamentais e a Dogmática do 
Bem Comum Constitucional. Sequência, [S.l.], n. 64, 2012, pp. 335-372. 

MITIDIERO, Daniel. As relações entre o Processo Civil e a Constituição na Primeira Metade do 
Século XX e sua Breve Evolução na Doutrina Processual Civil Brasileira. Revista dos Tribunais 
Online, [S.l.], v. 915, pp. 50-60. 



Rafaela Sánchez Vissoky & Marco Félix Jobim 

 656 
 

NUNES, Dierle; RODRIGUES, Larissa Holanda Andrade. O Contraditório e a sua 
Implementação pelo Design: design thinking, legal design e visual law como abordagens de 
implementação efetiva da influência. In: NUNES, Dierle; LUCON, Paulo Henrique dos Santos; 
WOLKART, Erik Navarro. Inteligência Artificial e Direito Processual: Os impactos da 
virada tecnológica no direito processual. Salvador: Juspodivm, 2020. pp. 199-225. 

ORSINI, Adriana Goulart de Sena; FREITAS, Sérgio Henrique Zandonas; COSTA, Fabrício 
Veiga (coord.). Formas de Solução de Conflitos e Tecnologia. XI Congresso RECAJ-UFMG. 
Belo Horizonte: UFMG, 2020. 

PADUANI, Célio César. Natureza Jurídica da Jurisdição. Revista dos Tribunais Online, Belo 
Horizonte. v. 813, p. 739-750, 2003. 

RICKEN, Guilherme. Notas sobre os Reflexos Intergeracionais da Expansão dos Direitos 
Fundamentais. Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia, [S.l.], v. 3, n. 1, 
2015, pp. 239-250. 

ROSZCZYNIALSKA, Katarzyna Gadja. Abuse of procedural rights in Polish and European civil 
procedure law and the notion of private and public interest. Access to Justice in Eastern 
Europe, [S.l.], n. 2, 2019, pp. 53-85. 

SALLES, Bruno Makowiecky. Jurisdição e Inteligência Artificial. Revista da Escola Judiciária do 
Piauí, Teresina, v. 2, n. 2, pp. 70-95, 2020. 

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. 8 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619344/cfi/3!/4/4@0.00:4.82. 
Acesso em: 14 Mar 2021.  

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 
Direito Constitucional. 9 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. E-book. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553619344/cfi/3!/4/4@0.00:4.82. 

Acesso em: 11 Jan 2021. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Neoconstitucionalismo e influência dos direitos fundamentais no direito 
privado: algumas notas sobre a evolução brasileira. civilista.com.: [S.l.], a. 1, n. 1, 2012. 

ZUFELATO, Camilo. Contraditório e vedação às decisões-surpresa no processo civil 
brasileiro - Coleção Direitos fundamentais e acesso à justiça no estado constitucional de direito em 
crise - Coordenação: Gregório Assagra de Almeida. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019. 

 




	O Contraditório no código de processO civil de 2015 e as ações repetitivas decorrentes da pandemia covid-19 ...............................................................................................................  646
	O papel da telemedicina para o desenvolvimento sustentável do direito à saúde no Brasil
	The role of telemedicine for the sustainable development of the right to health in Brazil
	Cartório 4.0: realidade e expectativa
	Notary services 4.0: reality and expectative
	Sumário: Introdução. 1. Compliance cartorária. 2. A tecnologia 4.0. 3. Cartórios 4.0. 3.1 Uma avaliação das tecnologias 4.0 do ponto de vista da compliance cartorária. 3.2 Blockchain e biometria: tecnologias possíveis para os cartórios. Conclusão. Ref...
	Resumo: Este paper traz uma reflexão sobre a importância de se entender as novas tecnologias. Cartório 4.0 é um neologismo alcunhado nesta oportunidade para se referir à aplicação da tecnologia 4.0 aos serviços cartorários. Assim, cumpre referenciar o...
	Palavras-chave: tecnologia 4.0; cartório 4.0; compliance cartorária; Programa 4.0; biometria;
	Abstract: This paper brings a reflection on the importance of understanding new technologies. Notary 4.0 is a neologism nicknamed in this opportunity to refer to the application of 4.0 technology to notary notary services. Thus, it is necessary to ref...
	Keywords: 4.0 technology; notary 4.0; notary compliance; Program 4.0; biometrics;
	Introdução
	A literatura de TI – Tecnologia da Informação - identifica algumas tecnologias que pertencem a esta era tecnológica 4.0, sendo as principais:

	ANOREG/BR. Clipping – Crypto ID – Cartórios de Notas passam a autenticar de forma digital em blockchain. Disponível em: https://www.anoreg.org.br/site/2020/12/29/clipping-crypto-id-cartorios-de-notas-passam-a-autenticar-de-forma-digital-em-blockchain/...
	[R]Evolução Artificial: Blog com soluções de visão artificial e novas tecnologias para melhorar a qualidade dos teus produtos. Tecnologia 4.0: aplicações e benefícios. Publicado em 9 Janeiro, 2018. Disponível em: https://blog.infaimon.com/pt/tecnologi...
	A imprescindibilidade do registro de desenho industrial no segmento da moda
	The imprescindibility of design registration in the fashion market
	Marco civil da internet
	Marco Civil da Internet
	A Precarização do trabalho humano na economia digital: reflexões sobre o caso Deliveroo e práticas discriminatórias algoritmias
	Precarity of human work in the digital economy: reflections on the Deliveroo case and algorithmic discriminatory practices
	O trabalho doméstico análogo à escravidão e a consequente violação dos direitos humanos: um ideário escravocrata no Brasil do século XXI
	Domestic work analogous to slavery and the consequent violation of human rights: a proslavery ideal in 21st-century Brazil
	BRUNATO, Ingredi. Entenda o caso de Madalena Gordiano, a mulher escravizada durante anos em Minas Gerais. Disponível em: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/entenda-o-caso-de-madalena-gordiano-mulher-escravizada-durante-anos-em-...
	Mais de mil trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados em 2019. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/01/mais-de-mil-trabalhadores-em-situacao-analoga-a-escravidao-sao-resgatados-em-2019. Acess...
	A função pacificadora da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e os destaques legislativos decorrentes
	The peacemaking function of the inter-American human rights Commission and the resulting legislative highlights
	OEA – ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. CIDH saúda a assinatura de acordo de solução amistosa no Caso 13.017 A- Familiares de Vítimas da ditadura militar do Panamá. 2019. Disponível em: <https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2019/156.asp>. Acesso...
	Meus freios e meus contrapesos: crítica à atuação monocrática dos ministros do Supremo Tribunal Federal no questionamento de atos dos chefes de outros poderes
	My checks and my balances: a critic of the individualized decisions of the judges of de supreme court in judicial review
	1 Introdução
	2 A proposta do ministro Marco Aurélio no contexto da autocontenção
	3 Segundo fundamento da proposta: a monocratização
	4 A rejeição da proposta e seus argumentos principais: o caso do julgamento colegiado
	5 Conclusão
	6 Referências bibliográficas
	Os procedimentos contratuais na contratação pública portuguesa e a administração eletrónica – o ajuste direito na jurisprudência
	Contractual Procedures in portuguese Public Contracting and the Electronic Administration – Direct Adjustment in Jurisprudence
	Uso inovador de tecnologia no mercado financeiro e o pacing problem: sandbox como solução regulatória?
	Innovative use of technology in the financial market and the pacing problem: sandbox as a regulatory solution?
	Ensino híbrido e o objetivo do desenvolvimento sustentável da educação de qualidade: uma visão acerca do uso de tecnologias
	Hybrid education and the objectives of sustainable development of quality education: a view on the use of technologies
	As Dificuldades do Acesso ao Abortamento Legal no Brasil
	The Difficulties of Access to Legal Abortion in Brazil
	Política tributária redistributiva e desigualdade: impactos segundo o índice de Gini
	Redistributive tax policy and inequalty: impacts on Gini Index
	1. Introdução: análise econômica do direito e tributação
	2. Sistema fiscal redistributivo, capacidade contributiva, e tributação da renda
	3. Distribuição da carga tributária e quantificação da desigualdade
	Considerações finais
	Neoliberalismo e segurança social: interrelações e a experiência neoliberal chilena
	Neoliberalism and social security: interrelationships and the Chilean neoliberal experience
	1.Neoliberalismo como política econômica e social para Foucault
	2.Neoliberalismo e direitos sociais
	3.A experiência de política de segurança social neoliberal chilena

	Conclusão
	Inteligência Artificial e o Processo Judicial
	Artificial Intelligence and the Judicial Process
	1. O Custo da Justiça no Brasil
	Referências bibliográficas
	O direito ao esquecimento e o livre desenvolvimento da personalidade
	The right to be forgotten and the free development of personality
	Sumário: 1. Introdução; 2. Liberdade De Expressão e o Direito ao Esquecimento; 3. Evolução da Jurisprudência; 4. Considerações Finais.
	1. Introdução
	2. Liberdade de expressão e o direito ao esquecimento
	A Convenção Europeia de Direitos Humanos trouxe, em 1950, em seu rol de proteção o Direito à Liberdade de Expressão. Foi previsto que:
	3. Evolução da jurisprudência
	4. Considerações finais
	Referências bibliográficas
	Desafios para a educação jurídica brasileira: a experiência do ensino remoto emergencial e reflexões sobre educação a distância
	Challenges for legal education in Brazil: the emergency remote teaching experience and reflections on distance learning
	Sumário: Resumo. Introdução. 1 Ensino Remoto Emergencial e Educação a Distância. 2 Os desafios do Ensino Remoto Emergencial no Direito. 3 Situação atual dos pedidos de autorização da EAD em Direito no Brasil. Considerações Finais. Referências.

	BEHAR, Patricia Alejandra. O ensino remoto emergencial e a educação a distância. 6/7/ 2020. Disponível em: https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-o-ensino-remoto-emergencial-e-a-educacao-a-distancia/ Acesso em: 5/2/2021
	CÂMARA, Jacintho Arruda. O que o ensino jurídico à distância trouxe de bom. 07/07/2020. https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-que-o-ensino-juridico-a-distancia-trouxe-de-bom-07072020  Acesso em: 10/2/2021.
	Direitos Humanos e Refugiados: Perspectivas a partir da visão da Organização das Nações Unidas, da União Europeia e do Brasil.  Human Rights and Refugees: Perspectives from United Nations, European Union and Brazil´s, point of view
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