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PREFÁCIO
Com muito orgulho aceitei o convite formulado pela Escola Superior de Advocacia de São 

Paulo, na qual leciono há mais de 10 (dez) anos os cursos de Oficina de Contratos e de Socie-
tário, para coordenar esta edição da Revista Científica Virtual da Escola.  

O primeiro desafio foi definir o tema e não tive dúvidas na escolha de uma temática atual 
e que exigirá de nós advogados e operadores do Direito expertises que vão além da lente jurí-
dica:  Direito, Inovação e Tecnologia: desafios da economia 4.0. 

O diálogo entre essas áreas se mostra imprescindível aos desafios da modernidade, exi-
gindo reflexões doutrinárias interdisciplinares e estudos empíricos. 

É com este olhar que a presente edição da Revista Científica Virtual da ESA/SP foi por 
mim idealizada, construída a partir dos olhares atentos de professores e de operadores do 
Direito no enfrentamento dos desafios trazidos pela 4ª. Revolução Industrial - como preferiu 
denominar Klaus Schwab1 -, servindo de convite aos leitores para estudo de temas tão inquie-
tantes. 

As transformações tecnológica, informacional e nas telecomunicações marcaram a evolu-
ção social e econômica das últimas décadas, mas é a integração dessas soluções na oferta de 
produtos e de serviços que revelaram os contornos socioeconômicos atuais da economia 4.0.   

A 4ª. Onda - na esteira do pensamento de Alvin Toffler2 – gera impactos irreversíveis 
na vida social e no mundo dos negócios, sendo impossível pensar o futuro sem falarmos em 
inovação – disruptiva ou não -, em inteligência artificial, em transformação da informação em 
conhecimento a partir da organização, parametrização e análise da imensidão de dados que a 
tecnologia permitiu reunir, em difusão do pensar, da informação e do conhecimento através 
dos meios de comunicação que hoje são catalizadores de novos negócios, na exposição digital 
do ser humano, na inserção da tecnologia nos mais diversos ramos da economia e na globali-
zação com ruptura de limites físicos, culturais e fronteiriços.  

Essa realidade acaba por evidenciar a dificuldade na identificação da adequada tutela 
jurídica aos interesses que gravitam a economia 4.0 e a fragilidade de diversos institutos no 
correto enquadramento jurídico de bens e de negócios que surgem como resultado dessa 
Revolução, como se verifica com a propriedade privada de bens imateriais, com a privacidade 
e os direitos da personalidade, com a autonomia privada, com a responsabilidade civil, por 
exemplo.

A complexidade da modernidade e os problemas vivenciados na busca de soluções jurídi-
cas que garantam segurança jurídica às relações sociais e econômicas são o pano de fundo de 
todos os artigos que integram esta edição. 

Alguns trabalhos guardam maior conexão entre si que outros, seja pela identidade do 
problema investigado, seja pela preocupação comum com a fragilidade de determinados insti-
tutos jurídicos frente à inovação tecnológica, seja por tangenciarem transformações econômi-
co-sociais, exigindo alterações legislativas significativas e regulamentação setorial específica.  

A evolução tecnológica impacta e transforma setores tradicionais da economia, bem 
como institutos clássicos do Direito, sendo esse o pano de fundo das reflexões trazidas por 
parte de Alex Barreto, de Taimi Haensel e Isac Costa, de Victor Haikal, de Cleide Tavares Be-
zerra e de Rodrigo Fernandes Rebouças e por mim. 

O mercado do software e dos APPS foi alvo da minha inquietação, em razão da impor-
tância desses ativos imateriais para a economia 4.0, das peculiaridades de seus elementos e 
de seus tipos, fazendo renascer antigas discussões atinentes à proteção de tais bens imateriais 

1  SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. 
2  TOFFLER, Alvin. A terceira onda. Tradução de João Távora. 4.ed. Rio de Janeiro: Record, 1980. 
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por Direito de Autor ou por Propriedade Industrial.  
Alex Barreto, que atua profissionalmente no mercado de meios de pagamento, desen-

volveu texto relacionado à regulamentação, no Brasil, da inovação tecnológica nos setores 
financeiro, securitário e de capitais.     

O texto desenvolvido por Taimi Haensel em coautoria com Isac Costa - ambos profissio-
nais do mercado de capitais -, explora a inserção da inteligência artificial no mercado de capi-
tais, as interferências na tomada de decisão e, consequentemente, os aspectos concernentes 
à responsabilidade na ocorrência de eventual erro. 

A aplicação da tecnologia aos meios de comunicação e a constante evolução têm sido 
acompanhadas pelos fraudadores, pessoas de má índole que abusam das ferramentas tecno-
lógicas disponíveis para realizar uma série de contratações em nome das vítimas.  Victor Haikal 
avançou na análise da ativação ilegítima da linha telefônica da vítima em chip do fraudador, 
buscando evidenciar a possível responsabilização dos provedores a partir da aplicação da te-
oria do risco do negócio. 

A tecnologia afetou o mundo dos negócios e as transações mercantis e acabou por impac-
tar de modo irreversível os títulos de crédito, colocando em xeque-mate muitos dos elemen-
tos historicamente considerados como essenciais, definidores da própria natureza cambial.  
Essa abordagem é encontrada no texto desenvolvido por Cleide Tavares Bezerra que parte da 
concepção tradicional dos títulos de crédito, passa pela desmaterialização e pelo surgimento 
dos títulos de crédito eletrônicos, finalizando com a análise da duplicada virtual e de sua exe-
cutoriedade, confirmada pela promulgação da Lei 13.775/18.

Rodrigo Fernandes Rebouças também se preocupou com a força executiva dos títulos 
executivos extrajudiciais na economia digital, mas avaliou, especificamente, a executoriedade 
do contrato eletrônico, partindo da controvérsia apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça 
quando do julgamento do Recurso Especial 1.495.920-DF.  

A análise e a parametrização da imensidão de dados pessoais disponível na Internet afe-
tam, de modo irreversível, os direitos da personalidade, o direito à privacidade e, também, a 
autonomia privada.  Essa problemática foi explorada por Coriolano Almeida Carmargo e Cle-
órbete Santos e por Rodrigo Sampaio.

A inteligência artificial foi objeto de preocupação de Coriolano Almeida Carmargo e Cle-
órbete Santos, porém sob a ótica do uso dessa tecnologia na identificação pessoal e na análise 
comportamental do usuário da Internet, para fins lícitos e ilícitos, e, principalmente, como 
ferramenta para direcionar o usuário ao consumo de produtos ou de serviços de acordo com 
a análise algorítmica dos dados de navegação, o que, sob certo ponto de vista, manipula ou 
direciona o comportamento digital do usuário, cerceando seu livre arbítrio.  

Rodrigo Sampaio se mostrou igualmente sensível a essa problemática da análise dos da-
dos dos usuários e do uso desse conjunto de dados disponível no meio digital, seja sob o 
prisma da constante vigilância existente na Internet, seja sob o enfoque da exposição pública 
dos usuários, aspectos que revelam a fragilidade da privacidade e da autodeterminação do ser 
humano na sociedade moderna. 

A internacionalidade marcante da sociedade moderna e globalizada foi o palco dos estu-
dos de Patrícia Peck Pinheiro e Larissa Lotufo da Costa e de Thais Castelli.

Patrícia Peck Pinheiro e Larissa Lotufo da Costa buscam comparar as principais norma-
tizações relativas à proteção e ao uso dos dados pessoais em ambiente digital, considerando 
o livre fluxo pela Internet.  

Por fim, Thais Castelli explora a transnacionalidade das relações concernentes à concep-
ção e à exploração empresarial de criações intelectuais, à luz da propriedade intelectual, con-
siderando a tecnologia na criação e no uso em ambientes digitais presentes na Internet, rede 
que desconhece limites fronteiriços.  
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A presente edição contou, ainda, com a contribuição dos atuais coordenadores da Escola 
Superior de Advocacia de São Paulo e da Revista Digital, Adriano de Assis Ferreira e Erik Chi-
conelli Gomes, respectivamente, em coautoria com Vanessa Figueiredo Graça, Coordenadora 
Acadêmica da Escola, na elaboração de um posfácio que além de refletir sobre a temática de 
alguns artigos, deu destaque a transformações experimentadas pelo Poder Judiciário a partir 
da incorporação da tecnologia e da inteligência artificial em certas rotinas. 

Este pequeno prefácio visou a enaltecer a riqueza e a diversidade de temas e de perspec-
tivas sobre o impacto da tecnologia e da inovação no pensar jurídico, na Ciência do Direito, 
servindo de convite não apenas à leitura, mas à investigação e ao estudo de questões tão in-
quietantes para o Direito 4.0 e para o advogado do novo milênio. 

Alessandra de Azevedo Domingues
Coordenadora da Edição da Revista “Direito, Inovação e Tecnologia: desafios da economia 4.0”

file:///Volumes/Salvador%20/REVISTA/REVISTA%20ALESSANDRA/ARTIGOS/javascript:%20window.parent.Mandic.control.composeMessage('to=vgraca@esa.oabsp.org.br');
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RESUMO 

A sociedade e a economia contemporâneas vivenciam a transformação advinda das no-
vas tecnologias e dos meios de comunicação, colocando em xeque-mate a proteção legal por 
Direito de Autor.  Os questionamentos entabulados no século passado, quando se discutia 
se a proteção ao software se daria por um sistema sui generis ou por Direito de Autor voltam 
à tona, não se negando a proteção eleita mundialmente, mas reconhecendo sua ineficiência 
e a adequabilidade de proteções além do Direito de Autor, como através de institutos do Di-
reito Industrial e do Direito dos Contratos, seja para alguns elementos do software (aspecto 
visual, algoritmo, pasta de especificações e organograma, por exemplo), seja para alguns tipos, 
com destaque para os aplicativos, os APPS e os videogames.  Revisitando as discussões sobre 
a eleição da proteção legal ao software, pretende-se, por este artigo, evidenciar virtudes e 
ineficiências na proteção por Direito de Autor em relação aos elementos e aos tipos de sof-
tware, principalmente com os impactos trazidos pelas novas tecnologias, para, na sequência, 
enfrentar especificamente a proteção que se mostra mais adequada para resguardar as pecu-
liaridades que envolvem os APPS e o mercado de desenvolvedores de aplicativos.  O estudo 
é concluído a partir da análise de tendências e tensões vivenciadas no mercado da tecnologia 
e da informação. Diante de todas essas ponderações, e dos possíveis modelos de proteção 
extensíveis ao software e aos aplicativos, cumpre questionar: Qual a proteção jurídica prospe-
rará na era dos APPS? O que será relevante proteger?

PALAVRAS-CHAVE

Software; Programa de Computador; Sistema de Computador; Elementos; Tipos; Aplica-
tivos; APPS; Proteção Legal; Sistema de Proteção; Direito de Autor; Patente; Segredo Indus-
trial e de Negócios; Contrato; Desenho Industrial; Marca; Inovação; Mercado de APPS; Plata-
forma Mobile; Programação; Linguagem; Banco de Dados; Java; Android; Novas Tecnologias.
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1. O MERCADO DOS APPS E AS POSSÍVEIS PROTEÇÕES LEGAIS

1  Vide conceito jurídico ofertado por WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecno-
logia da Informação. 1.ed. (2004), 3. tir. Curitiba: Juruá, 2006. p. 70-79.
2  WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação. 1. ed. 3a. tir.  
Curitiba: Juruá, 2006, pp. 71 e 72. 
3  O artigo 1o. da Lei de Software brasileira, ao formular o conceito legal, indica alguns dos elementos, a saber, conjunto 
organizado de instruções derivadas da linguagem; a expressão para fazer que confere à máquina o desempenho de uma função e a 
necessidade de o software estar contido em máquinas para que se dê tratamento a essas informações. (vide WACHOWICZ, Marcos. 

A partir dos anos 2000, o mercado efeti-
vamente passou a vivenciar os impactos dos 
aplicativos (APPS) e a se preocupar com eles, 
com a técnica de criação e com as informa-
ções das quais o desenvolvedor faz uso para 
sua concepção, e, consequentemente, com a 
proteção jurídica a eles aplicável.  

Se àquela época as preocupações e as 
discussões acerca dos aplicativos eram me-
ramente acadêmicas, hoje se mostram uma 
necessidade de mercado, exigindo o enfren-
tamento dos problemas para a sistematização 
de uma solução jurídica, especialmente no to-
cante à proteção proprietária dos aplicativos.

Necessário verificar a qual regime de pro-
teção legal se submetem os aplicativos e os 
APPS e se há alguma proteção adicional que 
pode ser adotada e que seja mais eficiente às 
peculiaridades dessas inovações tecnológicas.

É preciso entender, ainda, algumas pecu-
liaridades desse mercado e como os players do 
setor têm se organizado. 

1.1 SOFTWARE: TIPOS, ELEMENTOS E PROTEÇÃO LEGAL

Há muitos anos se discute se há ou 
não exata correspondência entre os termos 
software e programa de computador, não 
obstante coloquialmente os termos serem 
usados como sinônimos. 

O software é um conceito muito mais 
amplo, pois abrange não apenas o programa 
de computador, mas a documentação técnica 
e a linguagem.  O programa de computador, a 
seu turno, é linguagem codificada em si1.   

Nesse contexto, Marcos Wachowicz in-
forma que a Organização Mundial de Proprie-
dade Intelectual (OMPI) fixou o conceito de 
software em três categorias: (i) programa de 
computador enquanto conjunto de instruções 
capaz de fazer com que uma máquina dispo-
nha de capacidade para processar informa-
ções, desempenhe ou execute uma função 
em particular; (ii) uma descrição de programa 
que apresente por completo o processo, ex-
pressa em palavras, esquema ou outro modo 
pormenorizado para o conjunto de instruções 

que constitui o programa correspondente; e 
(iii) o material de apoio, considerando assim 
qualquer material, para além do software e 
sua descrição, preparado para ajudar na com-
preensão e uso do programa, como descrições 
e instruções ao usuário2.  

A) Elementos

A distinção entre software e programa de 
computador auxilia no entendimento do por-
quê, por alguns, ser ele considerado como uma 
obra protegida em seu todo e de forma indi-
visível, e, por outros, ser entendido como um 
conjunto de elementos distintos que compor-
tam proteções individuais, reconhecendo-se, 
por conseguinte, a existência de estruturas 
externas (funcionalidades, aspectos televisu-
ais) e internas (código fonte, arquitetura).

Sob essa perspectiva, revela-se a im-
portância de identificar os elementos que 
integram o software conforme abaixo sinteti-
zamos3: 
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• MICROCÓDIGOS – sequências de instru-
ções internas acessíveis por microproces-
sador, mas, à semelhança dos programas, 
a proteção surgirá se as instruções resulta-
rem de uma marca do autor sobre as esco-
lhas no ato de programar.

• PROGRAMA-OBJETO – consiste no re-
gistro ou na transcrição do código binário 
em fita, disco, disquete, placa de memória 
do programa-fonte, e a ele se estende a 
proteção pelo direito de autor, entendida 
como uma tradução do código-fonte em 
linguagem codificada magneticamente.   A 
engenharia reversa (estudar o sistema, ob-
servar e testar o funcionamento) é prática 
autorizada e lícita segundo a alínea III do 
art. L122-6-1 da Lei francesa4, mas desde 
que não a realize para reproduzir ou copiar.  
Agora, a descompilação, que é a conversão 
do programa em linguagem-objeto para 
linguagem-fonte, se não autorizada, figu-
rará ato de contrafação.  Esse ato poderá 
ser lícito se for etapa necessária e essencial 
para a adaptação do programa, mas isso nos 
limites dos direitos cedidos ou licenciados, 
na esteira do art. L122-7 da Lei francesa5.   

• LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO – con-
junto de regras gramaticais e de símbolos.  
Envolve as regras da linguagem que tradu-
zem o código binário;

Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação. 1. ed. 3a. tir.  Curitiba: Juruá, 2006, p. 77)
4  Article L122-6-1 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 25 
I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont nécessaires pour 
permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger 
des erreurs. 
Toutefois, l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières 
auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6, nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, con-
formément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser.
III. La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut sans l’autorisation de l’auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou 
la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n’importe quel élément du logiciel lorsqu’elle 
effectue toute opération de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu’elle est en droit 
d’effectuer.  
5  Article L122-7 En savoir plus sur cet article... 
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’ex-
ploitation prévus au contrat.
6  BERTRAND, André. A Proteção Jurídica dos Programas de Computador: notas de SOUZA, Marco Antonio Costa, RO-

• PASTA DE ESPECIFICAÇÕES E INFORMA-
ÇÕES – os programas hoje deixaram de ser 
horizontais (gerais que atendem a várias 
profissões, a vários setores da economia) 
para serem verticais (com aplicações espe-
cíficas e próprias de um determinado setor) 
e isso inverte o valor dos elementos das 
especificações dos usuários, das pastas, 
que possuem dados e informações pesqui-
sadas, desenvolvidas para a programação, 
para a idealização do programa.  Por essa 
razão, o fabricante ou a software house de-
verá obter autorização para usar econo-
micamente a pasta das especificações e 
das informações no desenvolvimento de 
aplicativos que comercializará por conta 
própria, de forma separada e autônoma do 
cliente que as forneceu para a concepção 
do programa.  Mesmo que isso não este-
ja estabelecido no contrato, é importante 
destacar que o uso sem autorização pode-
rá ser entendido como ato de concorrência 
desleal, ou por violação do dever de confi-
dencialidade, caso tenha se tratado assim, 
ainda que genericamente, as informações 
fornecidas pelo cliente.   A técnica geral 
poderá ser utilizada, mas não a específica, 
de toda sorte, recomenda-se a inserção de 
cláusula, cuja redação é sugerida por André 
Bertrand:  “O realizador se reserva o direito 
de reutilizar as aprendizagens, métodos e téc-
nicas empregados para o desenvolvimento do 
programa.”6

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=106031E27165A00D7B94E8861DAB02FB.tpdila16v_2?idArticle=LEGIARTI000028345224&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=106031E27165A00D7B94E8861DAB02FB.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000028338825&idArticle=LEGIARTI000028340498&dateTexte=20131220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=106031E27165A00D7B94E8861DAB02FB.tpdila16v_2?idArticle=LEGIARTI000006278922&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20160619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=106031E27165A00D7B94E8861DAB02FB.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000357475&dateTexte=19920703
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• ORGANOGRAMAS, AS ANÁLISES ORGÂNI-
CAS E FUNCIONAIS – devem ser conside-
rados mais como projetos ou roteiros, e, 
dessa forma, se eles integram a obra como 
elemento não-autônomo, serão protegidos 
pela obra.  Porém, se eles detiverem origi-
nalidade e tiverem autonomia, poderão ser 
protegidos como projetos. André Bertrand, 
baseando-se em julgados europeus, inclu-
sive de Versalhes, esclarece que os “pro-
jetos funcionais” são resultados de cálcu-
los científicos, e esses não são protegidos 
e quem realizou a análise não é coautor 
do programa que teve esse organograma 
como base, porém se for uma análise or-
gânica, essa sim será protegida.  Agora, se 
for apenas uma compilação, não será obje-
to de proteção7.  Não obstante as ponde-
rações do autor francês, entendo que es-
sas compilações se equiparam a um banco 
de dados, e se um banco de dados ganha 
proteção jurídica, por que esse elemento 
de compilação do software não ganharia?  
Entendo que através dessa analogia, po-
deremos sim buscar proteção a mais este 
elemento, de forma autônoma em relação 
ao todo. 

• ALGORITMOS E REGRAS - os algoritmos 
como regras gerais e princípios matemáti-
cos estão excluídos da proteção do Direito 
Autoral.  André Bertrand oferece seu con-
traponto: “Por outro lado, a criação de certos 
algoritmos complexos permite o desenvolvi-
mento de novas famílias de programas ou de 
sistemas de criptografia.  Esses algoritmos 
têm, por sua própria natureza, uma aplicação 
industrial e, em geral, são patenteados, como 
é o caso do algoritmo de criptagem RSA (US 
Pat., n. 4, 405, 829)”8 

• ESTRUTURA E ARQUITETURA DOS PRO-
GRAMAS – entenda-se, aqui, o encadea-

CHA, Manuel Lopes. tradução DRESCH, Vanise Pereira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p. 71
7  ob. cit nota 15 acima, p. 72
8  ob. cit. nota 15 acima, p. 73
9  ob. cit. nota 15 acima, p. 73 e 74.
10  BERTRAND, André. A Proteção Jurídica dos Programas de Computador: notas de SOUZA, Marco Antonio Costa, RO-
CHA, Manuel Lopes. tradução DRESCH, Vanise Pereira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p. 75 e 76

mento ou a organização dos subprogramas.  
Podem ser protegidas como obra literária, 
mas para isso devem ser elas individualiza-
das e marcadas pela personalidade do au-
tor, similar à originalidade que se exige do 
programa-fonte. André Bertrand cita uma 
decisão do tribunal de apelação dos EUA 
que decidiu: “a proteção do direito autoral aplicada 
aos softwares vai além da expressão literária de seu 
código e engloba suas estruturas, seus encadeamen-
tos e suas arquiteturas” (Whelan Associates v. Jaslow 
Dental Laboratory, 797 F.2d 1222 (3rd Cir. 1986)).9

 

• PROGRAMA-FONTE – lista de instruções 
que compõe o programa.  Pouca discussão 
houve acerca desse elemento, porque, ori-
ginariamente, logo se entendeu que o sof-
tware seria obra, seja porque equiparada à 
obra literária, seja à obra científica, seja, na 
pior das hipóteses, entendida como com-
pilação de dados organizada segundo a 
personalidade e o discernimento do autor.  
Na prática, verificou-se que esse elemento 
é importante para análise da existência ou 
não de contrafação, a partir da comparação 
do número de linhas de programação, da 
comparação das instruções (caso Appel x 
Segimex – TGI Paris, 21 de set. de 1983, D., 
1984, 77, nota C. Le Stanc).  Essa avaliação 
tem sido efetivada a partir do percentual 
de identidade para definição de ser cópia 
ou não um sistema de outro, reconhecen-
do como plágio, aplicando analogicamente 
a contrafação. E esclarece André Bertrand: 
“Como os programas-fonte são protegidos da 
mesma forma que uma obra literária (de ca-
ráter científico), constitui também um ato de 
contrafação a tradução, sem a autorização 
do autor ou de seus sucessores: - de um pro-
grama-fonte de uma linguagem informática 
(ex. Basic) em uma outro a linguagem infor-
mática (ex. Unix ‘C’); - de uma obra técnica ou 
científica em um programa informático.”10 

• FUNCIONALIDADES, ASPECTO TELEVI-



15

SUAL, INTERFACE DO USUÁRIO E CLO-
NES DE PROGRAMAS – Na proteção dos 
programas por desenho e modelo, a ex-
pressão televisual pode ser protegida por 
direito de autor, e por propriedade indus-
trial, porém se desenhos e ícones forem 
indissociáveis de suas funções, então não 
haverá proteção individualizada.  No que 
se refere às funcionalidades, elas só serão 
protegidas se apresentarem caráter de ori-
ginalidade.   Com relação à estrutura ex-
terna que se sobrepõe à interna, caso as 
características e as funções sejam capazes 
de induzir em erro o usuário, então have-
rá contrafação. (TGI Paris, 3ª. Cam., 27 de 
junho de 1984, System-Assist x Sys-Lab, 
RIDA, 1985, no. 124, p. 165), podendo, 
inclusive, ser invocado ato de concorrên-
cia desleal por desvio de clientela (CA Pa-
ris, 5ª. Cam., 20 de julho de 1982, Orga-
soft x Sofam, Exp., 1983, n. 56, p. 246).   
Por interface do usuário entendem-se os 
menus e os comandos para interação do 
usuário com o sistema, e essas escolhas 
são ergonômicas, ora decorrentes de atri-
buições de padronização, ora de normali-
zação destinada a facilitar o uso do siste-
ma pelo usuário, e segundo essa técnica 
de padronização ou normalização, certa 
identidade é legalmente perdoável, nas 
palavras de André Bertrand11.  Agora, se a 
apresentação é muito específica, com simi-
litude na combinação de elementos, igual-
mente pode ser protegida por desenho ou 
modelo. O encadeamento de comando 
também é protegido por direito de autor. 
Marcos Machowicz inclui entre os elemen-
tos do software a documentação e os ma-
nuais de usuário e a base de dados, assim 
considerados: 

• DOCUMENTOS E MANUAIS DO USUÁ-
RIO - textos explicativos de funcionamen-
to do programa para leitura pelo usuário, 
utilizados para auxiliar a compreensão e o 

11  ob. cit. acima, p. 78
12  WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação. 1. ed. 3a. tir.  
Curitiba: Juruá, 2006, p 80
13  GOMES, Orlando.A Proteção dos Programas de Computador. 1-16. in GOMES, Orlando et al. . A proteção Jurídica do 
“Software”. Rio de Janeiro: ed. Forense, 1985. p. 4

correto uso; 

BASE DE DADOS - conjunto de dados organi-
zados consistente em arquivos eletrônicos de 
dados e de informações determinados e orga-
nizados para serem usados juntamente com o 
programa12. 

A base ou banco de dados, como vere-
mos, ganha relevância na era dos APPS, posto 
que para muitos desses aplicativos o sucesso 
da ferramenta relaciona-se com a qualidade 
desses dados e a forma como são utilizados, 
organizados e incorporados.  Parte dessa rele-
vância decorre do fato de que muitos dos da-
dos são públicos e obtidos gratuitamente, os 
quais, porém, após terem sido incorporados 
ao aplicativo mobile, ganham proteção legal, 
como constataremos mais adiante.    

B) Tipos
Além do entendimento acerca dos elemen-

tos que integram o software, também ganha rele-
vância, nos dias atuais, a distinção dos tipos, os 
quais, para Orlando Gomes, seriam apenas três13: 

 

• SISTEMA OPERACIONAL, SOFTWARE 
BASE OU SOFTWARE BÁSICO, que con-
tém as instruções incorporadas à máquina, 
ao hardware e que o fazem funcionar; 

• APLICATIVO OU PROGRAMA ESPECÍFI-
CO, que interessa ao usuário, aquele que é 
pelo usuário operado; programas que tratam 
um problema em específico, determinado, 
sendo específicos quando tratam de uma 
necessidade do usuário, ou padrão quan-
do concebidos para tratar necessidade de 
uma categoria de usuários.  Todos eles são 
protegidos, desde que haja originalidade; 
 

• AUXILIAR, que representa as instruções 
para uso. 

Há, ainda, quem indique como tipos de 
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programas os microcódigos, e há quem prefi-
ra segregar os videogames dos aplicativos, em 
razão das suas peculiaridades e característi-
cas. Vejamos: 

• VIDEOGAME – é um aplicativo, dispondo 
de proteção, sobretudo por seu programa-
-objeto, porém a sua especificação externa 
também é relevante, tendo relevância dos 
aspectos audiovisuais e, sob esse enfoque, 
André Bertrand defende que no momen-
to que a expressão do videogame se ca-
racteriza por uma sequência animada de 
imagens, constituirá ele uma obra audiovi-
sual. (Atari x Valadon, TGI Paris, 10ª. Câm, 
8;dez;1982, Epx., 1983, no. 48, p. 31)14

Mais recentemente, o mercado dos apli-
cativos expandiu-se para acompanhar a evo-
lução dos equipamentos computacionais e de 
telecomunicação, como os tablets e os smar-
tphones.  Com eles surge uma nova modali-
dade de aplicativos, os chamados APPS que, 
na verdade consistem nos aplicativos para 
equipamentos móveis ou mobile, podendo, no 
meu entender, ser considerado um outro tipo 
de software, em razão de suas peculiaridades.  
Sarah A. Hinchliffe assim definiu os APPS: 

• APPS - programas destinados aos equi-
pamentos móveis, como tablets e smart-
phones, que funcionam da mesma maneira 
como um navegador da web por meio de 
comunicação através da Internet15

Marcos Wachowicz, por sua vez, siste-
matiza outros tipos de software, a saber16: 

•  BROWSERS - softwares que permitem 
acessar a world wide web - www, fornecen-
do interface gráfica do conteúdo e multi-

14  BERTRAND, André. A Proteção Jurídica dos Programas de Computador: notas de SOUZA, Marco Antonio Costa, RO-
CHA, Manuel Lopes. tradução DRESCH, Vanise Pereira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p. 67
15  “are software programs that run on devices including mobile, tablets and smartphones , and work in the same manner as a 
web browser by communication over the internet. (...)” in HINCHLIFFE, Sarah A. So, You’ve Created an App? disponível em http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2403227, acesso em 09 de abril de 2016, p. 2.
16  WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação. 1. ed. 3a. tir.  
Curitiba: Juruá, 2006, p 82 e 83.
17  “Ressalte-se que os novos bens informáticos são possuidores de paradigmas tecnológicos inéditos, que ensejam novas 
dimensões de proteção da obra intelectual, antes inimagináveis pelo direito intelectual.” ob. cit. nota 25 acima, p 96.

mídia disponíveis na internet;

 

• SOFTWARE DE REDE - aquele que per-
mite que vários computadores conectem-
-se entre si por meio de cabos e wi-fi, por 
exemplo; 

• SOFTWARE DE AUTOMOÇÃO - conjun-
to de programas com finalidades diversas, 
vendidos em pacotes, que auxiliam nas ta-
refas diárias de uma empresa;

• SOFTWARE UTILITÁRIO - desempenha 
função complementar ao software de au-
tomação, desempenhando funções de an-
tivírus, compactação de dados, desfrag-
mentação, backup, por exemplo. 

Possível afirmar, pelo acima exposto, 
que não há na doutrina uma unicidade de 
quantos seriam os tipos de softwares, mas foi 
igualmente possível constatar que a constan-
te evolução das novas tecnologias faz surgir 
novos tipos, desafiando o aplicador do Direi-
to não apenas quanto à identificação do tipo, 
mas quanto ao adequado enquadramento 
legal, verificando-se, na atualidade, uma ten-
dência crescente em buscar proteções além 
do Direito de Autor.17

C) Proteção Legal

De acordo com a concepção do software 
como um todo uno e indivisível, o Direito bus-
cou identificar qual a proteção jurídica deveria 
ser a ele reservada, se a ele deveria ser esten-
dido o comando do Direito de Autor, ou se 
uma proteção sui generis necessitava nascer.  
Mundialmente, mesmo com todas as críticas 
formuladas à defesa do software como criação 
autoral, essa foi a tese vencedora.
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Em 1991, a Comunidade Europeia, pre-
ocupada com a uniformização da proteção ao 
software, aprova a Diretiva sobre a proteção 
dos programas, mais precisamente, em 14 
de maio (L.122-42), impondo modificações e 
adaptações nas leis dos países membro. 

O Brasil, em 19 de fevereiro de 1998, 
edita a Lei 9.609, concedendo proteção jurídi-
ca ao software, e o faz estendendo a proteção 
do Direito do Autor através de lei específica, 
equiparando-o à obra literária, como reza o 
artigo 2o18.  A Lei 9.610/98, que disciplinou o 
Direito Autoral, a seu turno, reconheceu ex-
pressamente o software como obra autoral, 
como se verifica do inciso XII do artigo 7o19, 
exercendo ela um papel de lei geral, de aplica-
ção subsidiária e supletiva, em relação àquele 
diploma legal especializado.  

Importante aqui referirmos que quando 
se acolhe a proteção do software pelo Direito 
de Autor, está se protegendo o programa en-
quanto notação, expressão de uma ideia por 
linguagem técnica, por isso a equiparação, no 
tratamento legal, às obras literárias.   O que 
se protege, portanto, não é a ideia em si ou 
a solução encontrada, mas a expressão dessa 
ideia pelo conjunto de instruções transferidas 
ao computador20.

Nesse sentir, José Carlos Costa Netto 
destaca que as duas principais regras para 
garantir proteção legal ao software enquanto 
obra literária são21: deverá haver originalidade 

18  Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela 
legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei. 
19  Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer su-
porte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
XII - os programas de computador;
§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.
20  WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação. 1. ed. 3a. tir.  
Curitiba: Juruá, 2006, pp. 76 e 78.
21  COSTA NETTO, José Carlos. Estudos e Pareceres de Direito Autoral. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.168.  O mesmo autor 
(ob. cit. pp. 142-144) destaca que o elemento estético não é fundamental para fazer surgir a tutela jurídica (esse elemento se faz pre-
sente nas telas interativas de sua expressão), assim como o suporte em um meio físico, posto ser este indeterminável, mas que, para 
efeitos de registro no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Intelectual é indispensável, por força do que dispõe o artigo 3o da Lei 
do Software: Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado 
por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia. (Regulamento)
§ 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:
I - os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas;
II - a identificação e descrição funcional do programa de computador; e
III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressalvan-
do-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo.   
22  WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação. 1. ed. 3a. tir.  
Curitiba: Juruá, 2006, pp. 133 e 134.

na criação; e a aplicação se aplicará à “forma 
de expressão” do programa de computador e 
não em relação às ideias e aos princípios em 
que se baseia. 

Marcos Wachowicz ressalta algumas das 
vantagens na proteção do software pelo Di-
reito de Autor, sendo uma delas o altíssimo 
nível de internacionalização desse modelo de 
proteção, aspecto altamente conectado com 
as características do mercado tecnológico.  
A outra é a proteção independentemente de 
qualquer registro, de forma que resta prote-
gido a partir da sua publicação ou divulgação, 
o que resguarda a integridade desta obra cuja 
cópia indevida é relativamente fácil de ser re-
alizada.  E conclui: 

“Tudo isto se consolidou no sentido de se 
considerar mais ampla e vantajosa a tutela den-
tro do primado clássico de Direito Autoral, do 
que pelo Direito Industrial, com o qual guarda 
semelhanças, a ponto de constituir-se o softwa-
re como um instituto de Direito Autoral sui ge-
neris.”22  

Com a proteção do software pelo Direi-
to de Autor, resta concedido ao autor e/ou ao 
titular exclusividade de uso, que abrange o di-
reito de utilizar, publicar, divulgar, reproduzir.  
Com essa equiparação conceitual e legal, pas-
sa essa obra da criação humana a se submeter 
às condições e às especificações da lei autoral, 
como obras originária e derivada, contrafação, 
diferenciação na forma de comercialização (li-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2556.htm
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cença e cessão) e obras em colaboração23. 

Não obstante esse reconhecimento, al-
guns doutrinadores defendem que o caráter 
sui generis merece destaque por se relacionar 
ao fato de os direitos conexos não se amol-
darem ao software, assim como os direitos 
morais que são aplicáveis em escala diversa24, 
o que se verifica no próprio texto da lei brasi-
leira ao afastar a aplicação dos direitos morais 
de autor ao software, exceto com relação ao 
direito de o criador opor-se a alterações não 
autorizadas e à paternidade25, escolha legisla-
tiva essa que Liliana Minardi Paesani relaciona 
às necessidades de modificação por parte do 
usuário26.

A despeito de a história ter reconhecido 
como adequada a proteção do software por 
Direito de Autor, as mudanças tecnológicas 
dos últimos anos acenderam, novamente, os 
antigos debates, especialmente em torno da 
patenteabilidade do software.

A possibilidade de proteção do software 
por outras ferramentas legais verifica-se no 
artigo 8o. da Diretiva CE Diretiva 2009/2427, 
não obstante a vedação legal existente no 
Brasil, conforme se verifica da Lei da Proprie-
dade Industrial - Lei 9.279/96, em seu artigo 

23  Maior detalhamento encontra-se em COSTA NETTO, José Carlos. Estudos e Pareceres de Direito Autoral. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. pp.168-171 e em outras obras referidas neste tópico do trabalho. 
24  Em maior profundidade, veja WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da 
Informação. 1. ed. 3a. tir.  Curitiba: Juruá, 2006, pp. 135-142.
25  Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela 
legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.
§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito 
do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando 
estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua 
reputação.
Veja-se que no que se refere à Lei Autoral, os direitos morais de autor abrangem os direitos à paternidade, de nominar a obra, ao 
inédito, de modificar, adaptar ou rever a obra, de retirar de circulação, de repúdio ao projeto e à integridade.  
26  PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade civil. São Paulo: 
Atlas, 2000. p. 60.  A mesma autora (ob.cit. p. 61) revela que o direito patrimonial sofre diferenciação quanto ao prazo de proteção 
que é mais restrito em relação ao software (50 anos contra os 70 do Direito Autoral).
27  Artigo 8. Aplicação de outras disposições legais
As disposições da presente directiva não prejudicam quaisquer outras disposições legais, nomeadamente as relativas a direitos de 
patente, a marcas, a concorrência desleal, a segredos comerciais, a proteção de produtos semicondutores ou ao direito dos contratos.
28  Dos pedidos depositados no INPI todos eles se relacionam a patentes e não a modelos de utilidade, como nos traz notícia 
Marcos Wachowicz (ob. cit. p. 191)
29  Artigo 52.º Invenções patenteáveis
2 - Não são consideradas como invenções no sentido do parágrafo 1 particularmente:  
a) As descobertas assim como as teorias científicas e os métodos matemáticos;  
b) As criações estéticas;  
c) Os planos, princípios e métodos no exercício de actividades intelectuais, em matéria de jogo ou no domínio das actividades eco-
nómicas, assim como os programas de computadores;  
30  SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. A Proteção de Programas de Computador. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 71

10, inciso V que expressamente recusa a qua-
lidade de invenção ou de modelo de utilida-
de28 ao programa de computador, e interna-
cionalmente, como se verifica na Convenção 
de Munique29 e em vários outros diplomas le-
gais estrangeiros que excluem o software da 
categoria de invenções.

Manoel Joaquim Pereira dos Santos nos 
traz notícia de que a partir de 1996 novas 
diretrizes foram dadas no que tange à con-
cessão de patentes de software nos Estados 
Unidos da América, justamente em razão da 
iniciativa de grandes players de mercado que 
propugnam pela ampliação da proteção, como 
IBM, Apple, Microsoft, At&T e Digital Intel30.  

O autor ora em destaque esclarece que a 
extensão da proteção por patente na Europa 
é mais precária, não se alcançando o mesmo 
patamar dos Estados Unidos da América, em 
razão da resistência decorrente da expressa 
vedação legal da patenteabilidade prevista na 
Diretiva e nas leis dos países membros, como 
Alemanha e França.  De toda sorte, não se 
nega, ainda que remotamente, a possibilidade 
de cumulação de proteções, mas, como visto, 
a proteção só será obtida através do processo 
inventivo, destinado a um resultado prático, 
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apurado em um campo técnico31.

Em palestra proferida em Seminário re-
alizado no campus da POLI, Manoel Joaquim 
Pereira dos Santos detalhou as seguintes pro-
teções legais que entende factíveis com o sof-
tware e seus elementos32: 

Proteção por patente para solução téc-
nica – invenção (proteção aos elementos não 
literais, como funcionalidade, metodologia e 
fluxograma algoritmo)33 

Proteção autoral para elemento expres-
sivo – código

Proteção para conhecimentos confiden-
ciais – segredo empresarial 

Proteção contratual para restringir o uso 
do programa (proibição da cessão e vedação à 
engenharia reversa)

A tendência de expandir a proteção pa-
tentária aos programas de computador en-
quanto processos inventivos resta fortaleci-
da pela Acordo Internacional Trips, já que o 
mesmo, em seu artigo 27.1.34, estabelece que 
é pantenteável qualquer invenção tecnológica 
desde que seja nova, envolva passo inventivo 
e seja passível de aplicação industrial, disposi-
tivo que, por sua redação genérica, abrange o  
software35. 

A proteção por desenho industrial só se 
faz possível aos aspectos visuais e desde que 
os requisitos legais sejam atendidos36.    Con-
siderando determinados tipos de software e 
suas características, a reflexão sobre a prote-
ção dos aspectos visuais por desenho apre-
senta-se pertinente e merece avaliação a par-

31  SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. A Proteção de Programas de Computador. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  p. 
73 e 74
32  SEMINÁRIO – PROPRIEDADE INTELECTUAL NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO – 26 DE NOVEMBRO DE 
2015, CEST – Centro de Estudo Sociedade e Tecnologia
33  A proteção por patente protege o sistema como processo informacional, e não o software em si, de modo que o pedido seja 
formulado com a apresentação do sistema em forma de organograma.
34  O Acordo TRIPS exige que os países membros disponibilizem patentes para quaisquer invenções, quer seja de produtos 
ou processos, em todos os campos da tecnologia, sem discriminação, sujeitos aos testes normais de novidade, atividade inventiva 
e aplicação industrial. Também é necessário que as patentes estar disponível e patentes direitos gozar sem discriminação quanto ao 
local de invenção e se os produtos são importados ou produzidos localmente (artigo 27.1 ).
35  ob. cit. nota 69 acima,  p. 77
36  Os requisitos são: 
a) novo, com trações distintos e reconhecíveis; 
b) aparente; 
c) a forma separável da função; 
d) original, inexistindo anterioridade.

tir do caso concreto.  

A proteção por marca também pode ser 
considerada. sendo direito de apropriação e 
não de criatividade, dá ao titular que obtiver o 
registro marcário o direito de explorá-la por si 
ou por terceiro, representando uma proteção 
acessória ou periférica ao programa de com-
putador em si, auxiliando na coibição da usur-
pação e da pirataria, restrita ao nome ou ao 
sinal figurativo distintivo sob o qual o sistema 
é comercializado.  

Dessa forma, na hipótese de a marca do 
programa ser relevante para sua identifica-
ção e sua comercialização, então o Direito de 
Marca será indicado para garantir essa prote-
ção, ampliando o arsenal jurídico protetivo ao 
idealizador do programa. 

Essa modalidade de proteção mostra-se 
relevante e ainda mais recomendada quando 
pensamos no grau de exposição do software 
quando comercializado globalmente e pela 
Internet, porque a marca diferencia produtos 
ou serviços informáticos daqueles similares 
explorados por software-houses concorrentes.  

Pensando em estratégia empresarial, o 
segredo pode ser uma opção.  O segredo in-
dustrial conjuga conhecimentos, abrangendo 
práticas e estratégias empresariais, aplicáveis 
à indústria, aos serviços e ao comércio que não 
foram objeto de reivindicações por patentes 
ou por outro instituto da proteção industrial, 
mas que possuem relevante valor econômico.  
O segredo de negócio, a seu turno, seria todo 
aquele que se relaciona a técnicas comerciais, 
administrativas, entre outras.
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Sob essa perspectiva, os softwares de 
automação, pela peculiaridade de sua concep-
ção, aparentam se enquadrar mais adequada-
mente ao modelo de proteção concedido pelo 
segredo de negócio, proteção esta que de-
corre de uma relação contratual (de trabalho, 
de prestação de serviços ou de transferência 
de tecnologia) ou da prática de um ilícito (ob-
tenção por fraude e uso não autorizado, por 
exemplo), enquadrando-se como crime de 
concorrência desleal.   

Esse entendimento é possível a partir do 
reconhecimento de que os softwares de au-
tomação apropriam-se de informações técni-
cas e muitas vezes confidenciais das áreas de 
negócio a que se destinam, como engenharia, 
biologia, arquitetura; quando executados por 
encomenda, ainda se revestem de caracterís-
ticas muito próprias e peculiares do encomen-
dante, que não podem ser disponibilizadas ao 
concorrente, sob pena de se comprometer os 
investimentos e afastar a vantagem competi-
tiva que se objetivava alcançar.

Sob essa perspectiva, o segredo real-
mente aparenta ofertar uma proteção mais 
adequada à finalidade, à aplicabilidade e às 
peculiaridades de concepção dos softwares 
de automação, proteção essa construída por 
contrato, a partir de regras de confidenciali-
dade, de responsabilidade e de vedação de 
práticas desleais e anticoncorrenciais, até em 
razão de como essa modalidade de proteção 
foi disciplinada na lei.

Por fim, cumpre destacar que alguns pro-
gramas por encomenda se tornam  essenciais 
aos negócios para os quais foram idealizados, 
reafirmando o interesse e a importância da 
proteção por contrato, seja para garantir ex-
clusividade de uso durante um determinado 
período de tempo suficiente para fortalecer 
posição de mercado e diferencial competitivo, 
seja para garantir acesso ou mesmo apropria-
ção do código-fonte.    

Resta evidente que as exigências de 
mercado decorrentes da quebra de paradig-
mas pelas novas tecnologias, da preservação 
dos investimentos em inovação, e das regras 
concorrenciais levará à uma mudança de po-
sicionamento quanto à proteção do software 

exclusivamente por Direito de Autor, exigindo 
reflexões sobre a possibilidade de proteção de 
seus diversos elementos, inclusive por outros 
institutos jurídicos além da propriedade auto-
ral, e, por novos modelos de proteção, inclusi-
ve sui generis para o que de novo está pro sur-
gir, especialmente em se tratando de APPS. 
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2. O MERCADO DOS APPS E AS POSSÍVEIS PROTEÇÕES LEGAIS

37  “Em maio de 2015, as cinco plataformas de aplicativos móveis de ponta, através de aplicações disponíveis para download, 
ofereciam um total de 3,17 milhões de APPS. As duas plataformas principais, a saber Google Play e App Store da Apple, oferecem 
2,9 milhões de aplicativos entre eles, dominando o mercado de acesso aos aplicativos. Segundo a Apple, downloads de aplicativos 
entre 2008 e 2013 ascenderam a 50 bilhões, com média de 800 downloads por segundo. (...) Além disso, a enorme popularidade 
de aplicativos direcionam os consumidores a viver uma ‘vida-driven app’, que implique a utilização de aplicativos para “navegar e 
realizar atos da vida” - comprar, brincar, ler, namoro, aprender, e muito mais. Na verdade, os aplicativos permitem agora uma grande 
variedade de tarefas importantes em dispositivos móveis.
Aplicativos de jogos estão dominando o mercado para o momento. Mas outros aplicativos ‘úteis’ estão se aproximando rapidamente: 
mapas, aplicativos meteorológicos, serviços de reserva de trem, passagens de viagens, embarque, e tudo mais. Modelos de negócios 
também estão evoluindo rapidamente. Os principais modelos incluem aplicativos pagos (exigindo o pagamento para usar o APP), 
‘paidmium’ (a aplicativos pagos com conteúdos adicionais disponíveis para compra), e ‘freemium’ (um aplicativo gratuito com con-
teúdo adicional para compra.” (tradução livre desta pesquisadora) Original disponível em MARKOU, Christina e RIEFA, Christine. 
App-solutely Protected? The Protection of Consumers Using Mobile Apps in the European Union. disponível em http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668977, acesso em 18 de abril de 2016, p. 1 e 2.   
38  O sucesso e o crescimento do mercado de APPS têm gerado preocupações na esfera jurídica, seja em relação à responsabi-
lidade perante os consumidores no uso dos APPS e nas informações que os mesmos fornecem (vide MARKOU, Christina e RIEFA, 
Christine. App-solutely Protected? The Protection of Consumers Using Mobile Apps in the European Union. disponível em http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668977, acesso em 18 de abril de 2016), seja no tocante à base de dados de que os 
desenvolvedores se servem para criar os APPS, seja no tocante ao regime de proteção legal a eles aplicáveis.  Este último foi o aspecto 
legal escolhido neste trabalho para ser investigado. 
39  Dispositivos com conexão à Internet que congregam telefone e funções de computador, tipicamente equipados com uma 
tela sensível ao toque ou com teclado, colocando-se em uma fronteira entre o telefone e o computador. (in SÍTHIGH, Daithí Mac. 
App Law Within: rights and regulation in the smartphone age. Disponível em http://ssrn.com/abstract=2158143, acessado em 28 de 
maio de 2016, p. 1).
40  in App Law Within: rights and regulation in the smartphone age. Disponível em http://ssrn.com/abstract=2158143, acessa-
do em 28 de maio de 2016, p. 2).
41  É o programa mais importante de um computador, tendo como atribuições carregar a memória e providenciar a execução 
dos programas que o usuário solicita, permanecendo ativo e em funcionamento quando um programa qualquer está em execução, pois 
é ele que gerencia o acesso que muitos programas precisam realizar a teclado, a vídeo, à impressora, a disco.  Todos esses acessos 
são realizados pelo sistema operacional, que fica o tempo todo ativo, prestando serviços aos programas que estão sendo executados 
de forma simultânea.
42  Vide estudo explicativo e comparativo anônimo in http://www2.ic.uff.br/~aconci/SistemasOperacionais.html, acessado em 
20 de maio de 2016. 
43  BOUDREAU, Kevin J. Let a Thousand Flowers Bloom?  An early Look at Large Numbers of Software “Apps” Developers 
and Patterns of Innovation. disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=%201826702, acesso em 21 de maio 
de 2016, p. 4.

O mercado dos aplicativos tem sofrido 
uma constante evolução e tem se mantido 
aquecido especialmente em razão das plata-
formas mobile, como tablets e smartphones3738.  
Daithí Mac Síthigh destaca que muitos dou-
trinadores reconhecem que essas novas fer-
ramentas, em especial os smartphones39,  fo-
ram responsáveis pelo surgimento de novos 
mercados, por novos modelos de negócios, 
fazendo surgir diversificados problemas con-
correnciais e testando os limites da proprie-
dade intelectual40.

Esses hardwares portáteis operam a par-
tir de um sistema operacional, como Android 
e Java, de forma que qualquer outro tipo de 
software desenvolvido para essas plataformas 
deve ser compatível com o respectivo sistema 
operacional.

Vale lembrar que os sistemas operacio-
nais são aqueles responsáveis por gerir todos 
os periféricos e os recursos do computador, 
para evitar que os programas entrem em con-
flito, evitando, por exemplo, que dois progra-
mas simultaneamente acessem a mesma área 
da memória. O sistema operacional41 funciona 
como um “maestro”, providenciando que to-
dos os programas e todos os componentes do 
computador funcionem de forma harmônica.42 

Os aplicativos, a seu turno, são progra-
mados e reprogramados “on top” dos sistemas 
operacionais, aumentando a funcionalidade 
desses, permitindo que os computadores exe-
cutem as mais diferentes tarefas, com design 
criativo e atraente43. 

Os APPS, por sua vez, são uma espécie 
de aplicativo, destinados às plataformas mó-
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veis (ou mobile), composta de notebooks, ta-
blets e smartphones, por exemplo.  Esses APPS 
podem ser enquadrados em três tipos, APPS 
nativos, hyperlinks APPS para mobile sites e 
APPS híbridos, como nos revela Torsten Kör-
ber:

“As fronteiras entre aplicativos e serviços 
ficam ainda mais embaralhadas devido ao fato 
de que alguns ‘aplicativos nativos’ oferecem fun-
cionalidade offline genuína, enquanto outros 
aplicativos aproximam-se de hiperlinks para si-
tes móveis. Além disso, o novo HTLM5 torna 
ainda mais fácil criar uma lacuna entre aplicati-
vos nativos e sites móveis através da criação de 
‘aplicativos híbridos’ que combinam funções de 
aplicativos nativos com websites integrados. Em 
suma, mesmo que certos aplicativos não estejam 
pré-instalados em um dispositivo móvel, isso não 
significa que esses aplicativos são permanente-
mente excluídos do dispositivo, nem que os servi-
ços a eles relacionados não possam ser usados.” 44

Os detentores dos sistemas operacionais 
perceberam que o sucesso de suas platafor-

44  “The boundaries between apps and services are blurred even more due to the fact that some “native apps” offer genuine 
offline functionality while other apps are little more than hyperlinks to mobile websites. Furthermore, the new HTLM5‐stardard 
makes it even easier to bridge the gap between native apps and mobile websites by creating “hybrid apps” that combine native app 
functions with integrated websites. In short, even if certain apps are not preinstalled on a mobile device, this does neither mean that 
these apps are permanently excluded from the device, nor that the related services cannot be used.”    
 in Let´s Talk,  About Android - observations on competition in thefiedl of mobile operating systems. Disponível em http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2462393, acesso em 31 de maio de 2016, p. 13.
45  “A abordagem parece crescer em destaque. Por exemplo, líder no fornecimento de software empresarial, a SAP, submeteu-
-se a um programa para transformar seus produtos de software em plataformas na última década, através da construção de instalações 
e lançando programas para promover os desenvolvedores Independentes (Iansiti e Lakahani 2009). Mesmo que a noção de platafor-
mas torna-se cada vez mais ampla, incluindo serviços baseados na web (por exemplo, Google e Facebook), navegadores (por exem-
plo Firefox), mindleware (por exemplo, Java), sistemas de navegação (por exemplo Garmin), e outros tipos de plataformas, o modelo 
de encorajar um grande número de desenvolvedores a produzir aplicações complementares só se tornou mais prevalente. O modelo 
tem recebido renovada aclamação com o iPhone da Apple. Primeiro lançamento no início de 2007, a AppStore da Apple lançada 
cerca de um ano e meio mais tarde, com cerca de 500 aplicações. Em 2010 esse número já havia crescido para 300.000 aplicações 
(Lardinois 2010), com o número de desenvolvedores que são cerca de um quarto desse número (Giga.comm 2010).” (tradução livre 
da pesquisadora) Veja original in SÍTHIGH, Daithí Mac. App Law Within: rights and regulation in the smartphone age. Disponível 
em http://ssrn.com/abstract=2158143, acessado em 28 de maio de 2016, p. 3.
46  A oferta pelo Google da licença aberta, livre de custos, do Android para terceiros desenvolvedores tem sido questionada sob 
a argumento de abuso de posição dominante, como tem se verificado em procedimentos propostos nas diversas entidades de controle 
de condutas concorrenciais, como na South Korean Fair Trade Commission e na US Federal Trade Commission e a European Com-
mission.  Nas duas primeiras instituições, o Google foi  inocentado de tal prática, mas o caso ainda não está definido na European 
Commission, que, de acordo com posições tomadas em casos anteriores envolvendo a Microsoft,  aplica a lei concorrencial de forma 
mais restritiva. (veja em KÖRBER, Torsten. Let´s Talk,  About Android - observations on competition in thefiedl of mobile operating 
systems. Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2462393, acesso em 31 de maio de 2016, pp. 1-3)
47  “Um primeiro olhar superficial nas quotas de mercado do sistema operacional para equipamentos móveis no final de 2013 
indica que o Android pode ser associado com dominação de mercado, representando 78,4% dos smartphones vendidos no mundo 
(iOS: 15,6%, o Windows Phone: 3,2%, BlackBerry oS: 1,9%, outros: 0,9%). Análise dos pontos de venda de tablets em todo o mundo 
apontam para a mesma direção: 61,9% Android (iOS: 36,0%, Windows Phone: 2,1%, outros:  menos de 0,1%). As quotas de mercado 
na Europa divergem até um certo grau, mas não muito. Em janeiro de 2014, o Android alcançou uma quota de 68,5% do mercado na 
Europa (iOS: 19.0 %, Windows Phone 10,1%).” (tradução livre da pesquisadora) Original disponível em in KÖRBER, Torsten. Let´s 
Talk,  About Android - observations on competition in thefiedl of mobile operating systems. Disponível em http://papers.ssrn.com/

mas e de seus produtos e a fidelização dos 
usuários dependeria de uma boa variedade de 
aplicativos. 

Preocupados com inovação e com a 
oferta de uma maior variedade de aplicativos, 
mais precisamente dos APPS, os players deste 
mercado, desde IBM a Apple, implementaram 
em seus negócios uma estratégia de desen-
volvimento por terceiros (“os terceiros desen-
volvedores”), criando facilidades e lançando 
programas que permitissem e promovessem 
a ação de desenvolvedores independentes45, 
inclusive em formato de “código aberto”, com 
licença gratuita46.   

Isso não quer dizer que esses players 
pretendam instituir um mercado gratuito de 
APPS - mesmo porque já se verifica no merca-
do a coexistência de gratuitos, de APPS pagos 
e aqueles com custos progressivos (versões 
mais simples são gratuitas, mas as mais com-
pletas demandam pagamento).  

A estratégia de remuneração pode, por-
tanto, estar atrelada ao produto47, ao sistema 
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operacional48 ou na centralização da comer-
cialização dos APPS em lojas virtuais dos pro-
prietários das plataformas com retenção de 
parte do preço dos APPS comercializados49.   
Vale ressaltar:  não existe almoço gratuito no 
mundo dos negócios50.

A estratégia surtiu efeito e atualmente o 
número de desenvolvedores independentes 
só tem crescido, mas isso não significa segredo 
de sucesso, em razão da alta competitividade, 
das constantes inovações informáticas, e da 
possibilidade de desenvolvimento de APPS 
com mesma funcionalidade, com variantes nos 
elementos externos, visíveis aos usuários, nos 
menus e nos comandos de navegação, geran-
do uma dificuldade quanto à apropriação da 
propriedade e à recuperação dos investimen-
tos, até em razão da sistemática de proteção 
por Direito de Autor e das possíveis proteções 
além da propriedade autoral, enfrentada em 
linhas acima em face do software, seus tipos e 
seus elementos.  

A verdade é que poucos desenvolvedo-

sol3/papers.cfm?abstract_id=2462393, acesso em 31 de maio de 2016, pp. 13 e 14.
48  Nesse sentido, veja SÍTHIGH, Daithí Mac. App Law Within: rights and regulation in the smartphone age. Disponível em 
http://ssrn.com/abstract=2158143, acessado em 28 de maio de 2016, p. 3 e 4).
49  Daithí Mac Síthigh exemplifica que na iOS App Store 30% é retido pela Apple e 70% é repassado ao desenvolvedor do APP 
comercializado. in App Law Within: rights and regulation in the smartphone age. Disponível em http://ssrn.com/abstract=2158143, 
acessado em 28 de maio de 2016, p. 4.
50  “there is ‘no free lunch in the business world’” in KÖRBER, Torsten. Let´s Talk,  About Android - observations on com-
petition in thefiedl of mobile operating systems. Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2462393, acesso 
em 31 de maio de 2016, p. 4.  O referido professor alemão explica, com clareza, o modelo de negócio do Google:  “No contexto do 
modelo de negócios do Google, o Google busca e serviços ou aplicações especializadas do Google, como Maps ou YouTube são 
ferramentas para atrair a atenção dos consumidores, e, assim, chamar a receita dos clientes de publicidade. ( ... )
Há um grupo que determina a demanda (normalmente os consumidores) e outro grupo que paga indiretamente (por exemplo, anun-
ciantes). 
(...)
Ao licenciar o Android e google apps gratuitamente, o Google torna possível para os fabricantes de dispositivos oferecer aparelhos 
Android a preços mais baixos. Isto dá mais acesso às pessoas para dispositivos móveis. Mais pessoas possuem dispositivos móveis, 
usam a internet e têm a chance de escolher o serviço de busca do Google e outros serviços. Mais uso desses serviços significa mais 
receitas de publicidade “ . (tradução livre da pesquisadora)  (original disponível em ob. cit. p. 4).
51  “Business Week (2010) reports, ‘in the past few months, an increasing number of app developers have complained the 
they couldn´t make money on their work’” in SÍTHIGH, Daithí Mac. App Law Within: rights and regulation in the smartphone age. 
Disponível em http://ssrn.com/abstract=2158143, acessado em 28 de maio de 2016, p. 3.
52  “Com base em pesquisas da ABI, os usuários baixaram cerca de 56 milhões de aplicações em 2013. Enquanto smartphones 
Android responderam por 58% dos downloads de aplicativos ( iOS: 33%, o Windows Phone: menos de 4%, BlackBerry OS: 3%), 
tablets Android (excluindo Kindle Fire da Amazon) representaram apenas 17% dos downloads de aplicativos no presente ano (iOS: 
75% , Kindle Fire: 4 % , o Windows Phone: 2%). Além disso, enquanto o número total de downloads de aplicativos por meio do 
Google Tocar excedeu o número total de downloads de aplicativos de iOS App Store da Apple, a receita total tirada do Google Play 
foi menos de metade da receita da Apple a partir de iOS App Store no terceiro trimestre de 2013. Obviamente, o usuário médio iOS 
gasta muito mais dinheiro em aplicativos que o usuário Android média “. (tradução livre da pesquisadora) Origional disponível em 
KÖRBER, Torsten. Let´s Talk,  About Android - observations on competition in thefiedl of mobile operating systems. Disponível em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2462393, acesso em 31 de maio de 2016, p. 14.
53  BOUDREAU, Kevin J. Let a Thousand Flowers Bloom?  An early Look at Large Numbers of Software “Apps” Developers 
and Patterns of Innovation. disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=%201826702, acesso em 21 de maio 
de 2016, p. 5.

res independentes nesse novo formato de 
negócios têm conseguido se perpetuar no 
mercado.  “Business Week ( 2010 ) relata, ‘nos 
últimos meses, um número crescente de desen-
volvedores de aplicativos têm reclamado que não 
conseguem fazer dinheiro com o seu trabalho’ “.51

Por serem desenvolvidos “sobre” siste-
mas operacionais são apenas com eles com-
patíveis, exigindo dos seus desenvolvedores 
a conversão ou a inclusão de interfaces que 
permitam a compatibilidade do APP com ou-
tras plataformas, se não fizerem, seus ideali-
zadores estarão restritos a um ambiente, re-
féns de um grande player, atingindo um menor 
número de consumidores52.   

Ademais, a especialidade inerente aos 
aplicativos e aos APPS exige do desenvolve-
dor conhecimento profundo sobre determi-
nado segmento, científico e médico - no caso 
de APP de prognóstico médico, por exemplo -; 
produção visual e roteiro – em se tratando de 
videogame53; enfim, além dos aspectos técni-
cos, essas modalidades de software requerem 
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sensibilidade quanto aos aspectos estéticos e 
um entendimento sobre os anseios do usuário 
no uso da ferramenta, e, ainda, domínio de in-
formações relevantes para a especificidade do 
aplicativo em desenvolvimento54.  

Esse know-how, nessa relação descentra-
lizada e pulverizada, não se mostra adequa-
damente recompensado e financeiramente 
remunerado.    Esse aspecto por si só é sufi-
ciente para demonstrar que a forma pela qual 
o mercado está se organizando exige que os 
“terceiros desenvolvedores”, os criadores in-
dependentes protejam sua criação e o know-
-how nela empregado por contrato, mitigan-
do, inclusive, abuso de poder econômico por 
parte dos proprietários da plataforma.  

Aqui reside a primeira forma de proteção 
complementar a que se submetem os APPS 
(proteção contratual). 

O professor da Escola de Negócios de 
Londres, Kevin J. Boudreau, destaca que a adi-
ção de cada vez mais desenvolvedores gera 
uma perda do poder de barganha deles em 
face do detentor da plataforma e acaba por 
contribuir para o aumento da lucratividade 
do proprietário do sistema operacional, que 
retém para si a maior parte desse lucro55, cir-
cunstâncias que podem gerar um desestímulo 
à inovação.

Outro aspecto relevante nesse formato 
de trabalho é a ausência de uma relação in-
terligada entre os vários desenvolvedores, os 
quais se relacionam com o detentor da pla-
taforma, em rede contratual.56   Quanto mais 
forte e homogênea for a rede de colabora-
dores, maior será o sucesso e menores serão 
os custos com a operação57, mesmo porque a 
inovação nessa seara é tipicamente sequen-
cial e cumulativa, caracterizada por uma rá-
pida sequência de lançamentos, decorrentes 
de reuso, de recombinação, de reprograma-

54  ob. cit. nota 109 acima, p. 5.
55  BOUDREAU, Kevin J. Let a Thousand Flowers Bloom?  An early Look at Large Numbers of Software “Apps” Developers 
and Patterns of Innovation. disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=%201826702, acesso em 21 de maio 
de 2016, p. 13.
56  Vide comentários acerca da revelação da rede contratual quando presente de uma união sistêmica, e não apenas de uma 
união funcional e de interesses in LEONARDO, Rodrigo Xavier. Redes Contratuais no Mercado Habitacional. São Paulo: RT, 2003. 
pp. 139 e 140.
57  ob. cit. nota 111 acima, p. 6.
58  ob. cit. nota 111 acima, p. 7.

ção, de modificação, de aperfeiçoamento de 
diferentes elementos na arquitetura digital do 
serviço ou na reinterpretação de produtos58.  

Os desenvolvedores estão, portanto, li-
mitados pelo direito que resguarda o deten-
tor do aplicativo do qual deriva, melhora ou 
se inspira, e do proprietário da plataforma, 
sendo que esse direito de propriedade poderá 
estar atrelado ao Direito de Autor – sistema 
legal de proteção do software e seus tipos.  
Ocorre que outras tutelas podem ser combi-
nadas, garantindo uma tutela complementar 
por propriedade industrial, por exemplo, seja 
por marca, por desenho ou por patente, possi-
bilidades acima destacadas e que abaixo serão 
confirmadas para os aplicativos e APPS em 
especial. 

Outra peculiaridade importante a des-
tacar no que tange aos APPS é que, como os 
mesmos se destinam a plataformas móveis - 
dispositivos com conexão à Internet - o con-
trole sobre os mesmos e a apropriação da ri-
queza econômica a eles intrínseca a partir do 
guarda-chuva do Direito de Autor resta difi-
cultada, como já reconhecido pela doutrina 
ao formular críticas atinentes à insuficiência 
desse regime legal e ao descontrole no uso, na 
transmissão, na divulgação de obras intelectu-
ais quando disponibilizadas ao público nessa 
mídia digital.    

Nesse sentido, mas sob a ótica da Lei de 
Copyright australiana, apoiada nas explicações 
do Advogado Geral Daryl Williams quanto à 
evolução histórica da lei naquele país, Kathy 
Bowrey reconhece que os avanços na tecno-
logia de comunicação expôs falhas na  prote-
ção pelo copyright quanto ao ambiente on-line, 
muitas vezes em razão da alta especialidade 
dessas tecnologias e do escopo limitado da 
lei.  Os proprietários de direitos de copyright  
(ou de autor, a depender do sistema), os usu-
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ários dos bens imateriais presentes na rede, e 
aqueles que disponibilizam o conteúdo têm se 
frustrado frente às incertezas que circundam 
o copyright, e consequentemente o direito de 
autor, no ambiente da Internet59.

Elucida, ainda, que a adequabilidade e a 
aderência dos APPS à proteção legal destinada 
ao software não são plenas e imediatas, exigin-
do reforma legislativa60.

De toda sorte, se APPS são considerados 
uma espécie de aplicativo, e, consequente-
mente, um tipo de software, então não haverá 
como se afastar a aplicabilidade da Lei Autoral 
ou do Copyright (no caso dos países anglo-sa-
xões).

Carlos Augusto da Silveira Lobo lembra 
que a Corte de Paris, em 02 de novembro de 
1982, no caso Pachot, já havia reconhecido 
que os programas de aplicação ou progra-
mas-produto constituíam, indubitavelmente, 
obras do espírito e, assim sendo, seriam pro-
tegidos pelo Direito de Autor61, de onde residi-
ria outra proteção jurídica além da contratual.  

Sarah A. Hinchliffe, por sua vez, reconhe-
ce igualmente que o Copyright surge como 
proteção legal aplicável ao que há de novo no 
mercado de software, referindo-se especifica-
mente aos APPS62.  Destaca, no entanto, que a 
proteção ofertada por esse regime se mostra 
insuficiente às demandas dessa indústria.  Por 
essa razão, a discussão da tutela jurídica dos 
APPS por proteções para além da autoral foi 
retomada. 

Ao expor seu pensamento, Sarah A. Hin-
chliffe sistematiza quais proteções seriam 
aplicáveis e quais aspectos ou elementos dos 
59  “What are You Missing Out On? Big Media, Broadcasting, Copyright and Access to Innovation”, disponível em http://ssrn.
com/abstract=1361310, acessado em 28 de maio de 2016, p. 10.
60  “A technologically determinist reading of copyright´s history suggests that the arrival of a new and distinctive technology 
instigates a legal response in the form of new copyrights. A new law is justified as a management too to optimise the economic climate 
for the successful dissemination of the new technology.” in “What are You Missing Out On? Big Media, Broadcasting, Copyright and 
Access to Innovation”, disponível em http://ssrn.com/abstract=1361310, acessado em 28 de maio de 2016, pp.2 e 11.
61  LOBO, Carlos Augusto da Silveira. A Proteção Jurídica dos Programas de Computador. 95-113. in GOMES, Orlando et al. 
. A proteção Jurídica do “Software”. Rio de Janeiro: ed. Forense, 1985.p. 113
62  Veja no detalhe HINCHLIFFE, Sarah A. So, You’ve Created an App? Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2403227, acesso em 09 de abril de 2016. 
63 HINCHLIFFE, Sarah A. So, You’ve Created an App? disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2403227, acesso em 09 de abril de 2016. p. 2 
64  GOMES, Orlando.A Proteção dos Programas de Computador. 1-16. in GOMES, Orlando et al. . A proteção Jurídica do 
“Software”. Rio de Janeiro: ed. Forense, 1985.p. 6.
65  ob. cit. nota 120. p. 6.

APPS poderiam receber proteção diferenciada 
e específica, como retratado abaixo: direitos 
de autor (no texto, logotipos, gráficos, sons, 
imagens e código-fonte de aplicativo);

Patentes (como novas funções do app);-
direitos de design não registradas (nos ícones 
e recursos dos aplicativos 2 -D); e direito de 
marca (em slogans, logotipos e, possivelmen-
te, o nome do aplicativo em si).63

Orlando Gomes, apesar de negar a pro-
teção do software por patente, porque ele se-
ria fundamentalmente informação, e porque 
a regulamentação da informática destina-se 
a “’promover, alargar, garantir o direito de infor-
mação, em vez de restringi-lo.’”64, defendeu que 
o aplicativo fosse protegido pelo segredo in-
dustrial, instituto do Direito da Propriedade 
Industrial, cuja proteção se constrói contratu-
almente. Explica: 

“Trata-se, em suma, de uma tentativa 
doutrinária de solução do problema que não 
prosperou, servindo apenas para explicar o 
controle, pela autoridade pública, de progra-
mas informativos, assim como sucede com o 
segredo industrial, mas patentemente inacei-
tável.”65

Importante lembrar que quando Orlando 
Gomes escreveu essas linhas e formulou essa 
ponderação, estávamos na década de 80, ain-
da no início da Era da Informação, o que não 
torna menos pertinente a conclusão acima 
exarada.  Aqui reside a terceira proteção jurí-
dica possível aos APPS, que se atrela e vincula 
à proteção por contrato, acima já indicada.

No que pertine à proteção do APP por 
patente, na prática, ela não tem se mostrado 
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eficiente, seja em razão dos custos com o 
registro, seja por conta da demora na análise 
do pedido e concessão da patente, os quais, 
muitas vezes, não se coadunam nem com o 
tempo de «vida» do APP em razão dos ciclos 
de inovação desse mercado66, nem com o va-
lor investido em sua criação, como corrobora 
Sarah A. Hinchliffe: “(...) O mercado de app se 
move a uma velocidade vertiginosa. A maioria 
dos aplicativos são criados com um orçamento 
limitado, com um prazo agressivo. Essencial-
mente, se um aplicativo é inovador e oferece um 
recurso ou técnica que é novo e não óbvio para 
uma pessoa perita na arte, pode se consider-
ar submetê-lo a uma patente. Porém, antes de 
submeter a um pedido de patente, considere se 
a invenção é facilmente perceptível para alguém 
usando o aplicativo. Se não, talvez a opção de 
manter a invenção como um segredo comercial 
pode ser uma opção, ao invés de requerer a pat-
ente.” 67

A proteção por patente, portanto, não 
tem sido acolhida pelo mercado de APPS, por 
não se adequar à alta frequência evolutiva 
desse tipo de software.

Sarah A. Hinchliffe informa que, hodier-
namente, os desenvolvedores têm demons-
trado preferência em proteger os APPS pelo 
sistema marcário.  Reconhece, no entanto, 
que essa proteção nem sempre atende às ne-
cessidades do criador, isso porque, o regime 
de classes do direito marcário acaba por per-
mitir que APPS sejam registrados sob o sig-
no distintivo de outro player de mercado, do 
mesmo setor ou de setor diverso, porque o 
regime de proteção por marca comporta di-
versas classes.  Só entre as classes relativas à 
tecnologia, os APPS podem ser enquadrados 
em 4 classes de marca diferentes, a saber: (i) 

66  “(...) Os ciclos de inovação e ciclos de produtos são muito curtos nas indústrias para dispositivos móveis, sistema opera-
cional móvel e aplicativos móveis. Novas versões de OS móveis como Android e iOS, assim como novas versões de smartphones e 
tablets são liberados pelo menos uma vez um ano.” (tradução livre da pesquisadora.  Original disponível em in KÖRBER, Torsten. 
Let´s Talk,  About Android - observations on competition in thefiedl of mobile operating systems. Disponível em http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2462393, acesso em 31 de maio de 2016, p. 16.
67  Tradução livre da pesquisadora.  Original disponível em HINCHLIFFE, Sarah A. So, You’ve Created an App? disponível 
em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2403227, acesso em 09 de abril de 2016. p. 4. 
68  HINCHLIFFE, Sarah A. So, You’ve Created an App? disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2403227, acesso em 09 de abril de 2016. p. 3.
69  ob. cit. nota 124 acima, p.2 e 3.
70  ob. cit. nota 124 acima, p. 3
71  ob. cit. nota 124 acima, p.2. 
72  vide LEE, Melissa, ALMIRALL, Esteve E wareham, JONATHAN. Open Data & Civic Apps: 1st Generation Failures 

classe 36 - aplicativos; (ii) classe 42 - softwa-
re; (iii) classe online chat room; e (iv) classe 9 
- softwares que abrangem aplicativos68.  Essa 
confusão fragiliza os interesses do criador na 
proteção por marca, mas ainda assim é uma 
opção relevante a ser considerada.69

Atrelar uma marca a um APP é uma es-
tratégia levada muito a sério pelo mercado.  A 
Apple, por exemplo, diante de um questiona-
mento sobre violação de marca, retira o APP 
da Apple Store e só autoriza sua comerciali-
zação se o APP for renomeado ou a infração à 
marca sanada70. 

Não obstante os cuidados que a proteção 
por marca impõe e as fragilidades reveladas, 
nela reside a quarta modalidade de proteção 
jurídica possível. 

Diante de todas essas ponderações, e 
dos possíveis modelos de proteção extensí-
veis ao software e aos aplicativos, será que 
na era dos APPS o que devemos proteger é a 
base de dados que os informa, ou a proprieda-
de intelectual deles resultante?

Sarah A. Hinchliffe reconhece que o ban-
co de dados pode ser envolvido na operação 
de um APP71, e, assim sendo, os direitos rela-
tivos a esse banco de dados devem ser obser-
vados e respeitados. 

Os doutrinadores que têm se debruça-
do sobre os impactos que os APPS geram no 
mundo jurídico reconhecem que muitos des-
ses aplicativos são desenvolvidos a partir de 
uma base de dados pública, muitas delas tor-
nadas públicas recentemente nos movimen-
tos de governança, de ética, de transparência 
e de anticorrupção72, ganhando, esses APPS 
uma função social, mas isso não quer dizer que 



27

eles não possam ser desenvolvidos e explora-
dos por particulares, ainda que a função e as 
informações que divulguem sejam públicas. 

Fica evidente, na hipótese acima, que não 
será preciso que o desenvolvedor obtenha au-
torização do detentor do banco de dados para 
uso das informações nele contidas, exceto se 
for detido por um particular, hipótese em que 
o idealizador do APP deverá obter licença pré-
via para uso do banco de dados.  

O mesmo ocorrerá na hipótese de o APP 
decorrer de um aplicativo ou de um software 
originário e pretérito, circunstância em que, 
sendo desenvolvimento de segunda geração, 
não pode afrontar o direito do titular da pro-
priedade intelectual de primeira geração da 
qual deriva, exigindo a licença prévia, salvo ex-
ceções.  Nas hipóteses de o APP ter sido con-
cebido a partir de uma criação “aberta”, deve 

- 2nd Generation Improvements, disponível em http://ssrn.com/abstract=2508358, acesso em 15 de abril de 2016.
73  O Fair Use é instituto constante da lei de Copyright americana, que representa uma relativização da propriedade do autor, 
em benefício do acesso ao conhecimento, através do qual, portanto, se busca conciliar os interesses privados e o público comum e 
coletivo. 
Para aplicar o Fair Use há que se levar em consideração os seguintes fatores:
ü  O propósito e o caráter do uso, em especial sem natureza comercial e para fins educativos não lucrativos.
ü  A natureza da obra (ficção ou não ficção, inédita ou publicada).
ü  A quantidade e a substancialidade da porção usada em relação ao conjunto da obra (no Brasil entendimento Judiciário é que 
trecho seria até 10%, internacionalmente entendimento é que seria de até 25%) – quem usa está ajudando a divulgar a obra 
original (uso social).
ü  O efeito do uso sobre o mercado potencial da obra protegida ou sobre o seu valor.
A lei brasileira não agasalhou explicitamente essa figura, mas há entendimento na doutrina de que haveria a previsão do fair use no 
artigo 46 que reza: 
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
II - a reprodução, em um só exemplar de PEQUENOS TRECHOS, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito 
de lucro;
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de PEQUENOS TRECHOS de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra in-
tegral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a 
exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.
 “(...) A questão é saber o que se entende por ‘pequeno trecho’, uma vez que a lei não traz essa explicação, cabendo inter-
pretá-la com base no bom senso. Obviamente, a reprodução de cinquenta por cento de uma obra não caracterizaria um ‘pequeno tre-
cho’. Apesar de a quantificação não ser a melhor forma de interpretar a extensão desse conceito, uma reprodução de, por exemplo, 
cinco por cento da obra poderia ser caracterizada como ‘pequeno trecho’, se não vier a causar prejuízo aos detentores dos direitos 
autorais sobre as músicas reproduzidas.
 Dessa forma, é importante saber o tamanho da obra reproduzida para que se possa verificar se a reprodução pode ou não 
ser caracterizada como ‘pequeno trecho’, de forma a ser utilizada sem necessidade de autorização. Se a música tem três minutos, 
é bastante plausível o entendimento de que a utilização de alguns segundos dessa música caracterizaria um ‘pequeno trecho’ nos 
termos da lei.” 
CARBONI, Guilherme. Fonte Conjur. disponível em http://www.conjur.com.br/2014-jul-14/guilherme-carboni-criacao-musica-ele-
tronica-regras-violacao-direitos-autorais, acessado em 25.05.2016.  
 “Normalmente, entende-se por ‘pequeno trecho’ a reprodução de uma parte da obra que não prejudique a sua exploração 
normal, isto é, que as pessoas não deixem de comprar o original da obra por se darem por satisfeitas com a reprodução do peque-
no trecho. Portanto, não se trata de uma questão meramente quantitativa da reprodução. Para conferir maior segurança jurídica, 
normalmente se deve levar em conta o tamanho da obra como um todo para verificar se a extensão da reprodução.” in http://www.
abtu.org.br/site/wp-content/uploads/2013/07/Manual-Pratico-de-Direitos-Autorais.pdf,  acessado em 25.05.2016. 
74 BERTRAND, André. A Proteção Jurídica dos Programas de Computador: notas de SOUZA, Marco Antonio Costa, RO-
CHA, Manuel Lopes. tradução DRESCH, Vanise Pereira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p. 80 

o idealizador observar se ela não impõe que 
as criações derivadas sigam o mesmo regime. 

Os desenvolvimentos de segunda gera-
ção levantam outra questão no que tange à 
obtenção da licença prévia:  se são utilizados 
apenas poucos elementos, a licença pode ser 
dispensada?  Segundo a teoria do fair use73 sim;  
e mais que isso, se o uso for necessário para 
garantir a integração das tecnologias, então o 
licenciamento também poderá restar dispen-
sado.  

Vale concluirmos com o pensamento de 
André Bertrand que com simplicidade e cla-
reza lembra que um programa, e, consequen-
temente, um aplicativo, desenvolvido com 
elementos de um outro programa anterior, 
configura obra derivada e, via de regra, requer 
autorização do titular do programa originá-
rio74.  

http://www.conjur.com.br/2014-jul-14/guilherme-carboni-criacao-musica-eletronica-regras-violacao-direitos-autorais
http://www.conjur.com.br/2014-jul-14/guilherme-carboni-criacao-musica-eletronica-regras-violacao-direitos-autorais
http://www.abtu.org.br/site/wp-content/uploads/2013/07/Manual-Pratico-de-Direitos-Autorais.pdf
http://www.abtu.org.br/site/wp-content/uploads/2013/07/Manual-Pratico-de-Direitos-Autorais.pdf


28

Partindo dessa premissa os desenvol-
vedores de APPS mitigarão os conflitos e os 
riscos se avaliarem previamente as peculiari-
dades no uso de obra de terceiro quando da 
concepção da sua.

75  PAIVA, Fernando. Appcelerator abre escritório no Brasil.  Disponível em MOBILE TIME de 19/05/2014, http://www.
mobiletime.com.br/19/05/2014/appcelerator-abre-escritorio-no-brasil/377959/news.aspx, acessado em 15 de abril de 2016.
76  AMARAL, Bruno do. Apple apresenta iOS 8 com mais abertura a desenvolvedores. Disponível em MOBILE TIME de 
25/03/2015, acessado em 15 de abril de 2016.  Vide também em Com iOS 8, a Apple mostra-se mais aberta do que nunca, disponível 
em https://blogdoiphone.com/2014/06/opiniao-com-ios-8-a-apple-mostra-se-mais-aberta-do-que-nunca/, acessado em 28 de maio de 
2016.  

2.1 TENDÊNCIAS NO MERCADO DOS APPS

Na Era da Informação, as pessoas têm 
acesso a uma infinidade de conteúdos disponí-
veis na Internet.  Esses dados estão dispersos 
na rede mundial de computadores, dificultan-
do o acesso, a localização e a análise sistema-
tizada dos dados.  Os APPS e outros aplicati-
vos surgiram, não apenas em razão das novas 
tecnologias, mas como forma de organização 
desses dados, como facilitador da manipula-
ção das informações por parte do usuário.

Os players do setor, cientes dessa dificul-
dade inerente à nova era e da nova oportuni-
dade mercadológica que a tecnologia conce-
dia, colocaram-se em franca concorrência no 
mercado de APPS, em uma inovação constan-
te, pela recombinação, pelo melhoramento, 
pela adaptação de APPS e/ou de aplicativos 
anteriormente ofertados aos consumidores, 
ou mesmo no lançamento de produtos efeti-
vamente inovadores e originais. 

Como tivemos a oportunidade de cons-
tatar em linhas acima, o mercado desses APPS 
tem se organizado através de desenvolvedo-
res terceiros que se vinculam e se organizam 
em torno dos proprietários das grandes plata-
formas, mediante oferta de softwares de de-
senvolvimento de APPS abertos e livres capa-
zes de atrair cada vez mais desenvolvedores. 

Ademais, a diversidade de equipamen-
tos móveis impõe uma variedade de sistemas 
operacionais, levando os desenvolvedores de 
APPS a criar variantes compatíveis com essa 
multiplicidade de plataformas.  Esse desafio 
tem sido facilitado pela oferta de sistemas de 

desenvolvimento multiplataformas. 

Esses movimentos no mercado de APPS 
têm sido noticiados na imprensa, cujas maté-
rias relatam a expansão internacional desses 
players, seja pela abertura de operação em 
outros países, seja pela aquisição de concor-
rentes, seja pelo lançamento de ferramentas 
facilitadoras do processo de desenvolvimen-
to, como as abaixo resumida e esquematica-
mente colacionadas: 

A Appacelerator, plataforma de desen-
volvimento com uma linha de código comum, 
que permite criação de APPS compatíveis 
com múltiplos sistemas, como Android, iOS, 
Windows 8, Blackberry e HTML5, expande 
sua presença no mercado mundial, inauguran-
do atividades no Brasil, além da presença nos 
EUA, Inglaterra, Austrália e Cingapura75;

Apple, na tentativa de se igualar aos ri-
vais concorrentes Microsoft com Windows e 
Oracle com Android, lança no mercado o iOS 
8 que possui maior integração e traz grande 
abertura para desenvolvedores, permite o 
compartilhamento de fotos, calendário, lem-
bretes e conteúdo (música, filmes e aplicati-
vos) com o Family Sharing, compras na App 
Store e no iTunes com até seis pessoas. A 
Apple reconheceu o uso do iPhone e do iPad 
em empresas e passa a ofertar mais opções 
para o mercado corporativo, como mais pro-
teção em senhas, organização de e-mails por 
tópicos VIP, notificações de tópicos marcados 
como importante, padrão de criptografia S/
MIME por mensagem76.
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O Facebook anunciou modificação no 
Messenger que permite aos desenvolvedores 
criarem APPS a ele integrados. O propósito 
é agregar conteúdo dentro das mensagens, 
como sons, desenhos, vídeos, gifs animados 
etc. Foi criada uma plataforma especificamen-
te para a criação desses APPS integrados, com 
SDKs para Android e iOS. Esses APPS podem 
ser reconhecidos pelos títulos: seus nomes são 
sempre acompanhados de “para Messenger” 
(“for Messenger”, em inglês), solução parecida 
com aquela adotada pelos APPS para Android 
Wear. A novidade foi anunciada já com mais de 
40 APPS. É possível baixá-los através de links 
disponíveis no próprio Messenger. O Messen-
ger também foi aberto para servir como canal 
de comunicação entre empresas e consumi-
dores. Trata-se do “Business on Messenger”, 
cujo foco inicial está em sites de e-commerce, 
possuindo alertas sobre o status do pedido do 
consumidor, como conclusão do pagamento, 
despacho da encomenda e sua entrega.77

Se havia alguma dúvida, não há mais. A 
Apple decidiu entrar definitivamente no mer-
cado de aplicativos de transporte individual 
de passageiros com um investimento de US$ 
1 bilhão na Didi Chuxing, dona do aplicativo 
chinês de reserva de táxis de mesmo nome, o 
número um do país e principal concorrente do 
Uber na China. Analistas ressaltam que a Didi 
pode funcionar como uma rica fonte de da-
dos para a Apple impulsionar sua estratégia de 
carros autônomos. Ela também poderia trazer 
benefícios para o “ecossistema móvel” da fa-
bricante, já que APPS de transporte estão in-
timamente ligados a serviços de pagamentos 
como Apple Pay.78

A guerra por posição e destaque no mun-
do dos APPS está só começando, e como fe-
nômeno econômico e social ainda despertará 
muito interesse para estudos jurídicos.  Fique-
mos atentos. 

77  Facebook Messenger abre plataforma para desenvolvedores e terá ‘extensões’. Disponível em http://www.b9.com.br/56356/
mobile/facebook-messenger-abre-plataforma-para-desenvolvedores-e-tera-extensoes/, acesso em 28 de maio de 2016.
78  Apple faz aporte de US$ 1 bilhão no aplicativo Didi Chuxing, concorrente chinês do Uber, disponível em  http://convergecom.
com.br/tiinside/13/05/2016/apple-faz-aporte-de-us-1-bilhao-no-aplicativo-didi-chuxing-concorrente=-chines-do-uber/?noticiario-
TI&__akacao=3225052&__akcnt=9dab7226&__akvkey=9088&utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=TI+IN-
SIDE+Online+-+14%2F05%2F2016+01%3A45, acesso em 18 de maio de 2016. 

http://convergecom.com.br/tiinside/13/05/2016/apple-faz-aporte-de-us-1-bilhao-no-aplicativo-didi-chuxing-concorrente-chines-do-uber/?noticiario=TI&__akacao=3225052&__akcnt=9dab7226&__akvkey=9088&utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=TI+INSIDE+Online+-+14%2F05%2F2016+01%3A45
http://convergecom.com.br/tiinside/13/05/2016/apple-faz-aporte-de-us-1-bilhao-no-aplicativo-didi-chuxing-concorrente-chines-do-uber/?noticiario=TI&__akacao=3225052&__akcnt=9dab7226&__akvkey=9088&utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=TI+INSIDE+Online+-+14%2F05%2F2016+01%3A45
http://convergecom.com.br/tiinside/13/05/2016/apple-faz-aporte-de-us-1-bilhao-no-aplicativo-didi-chuxing-concorrente-chines-do-uber/?noticiario=TI&__akacao=3225052&__akcnt=9dab7226&__akvkey=9088&utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=TI+INSIDE+Online+-+14%2F05%2F2016+01%3A45
http://convergecom.com.br/tiinside/13/05/2016/apple-faz-aporte-de-us-1-bilhao-no-aplicativo-didi-chuxing-concorrente-chines-do-uber/?noticiario=TI&__akacao=3225052&__akcnt=9dab7226&__akvkey=9088&utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=TI+INSIDE+Online+-+14%2F05%2F2016+01%3A45
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RESUMO 

O presente artigo aborda as principais iniciativas de sandbox regulatório na perspectiva 
de um instrumento de redução de barreiras regulatórias e construção de novos modelos tec-
nológicos. Neste contexto, o trabalho parte de uma breve análise do modelo adotado no Reino 
Unido e percorre todas iniciativas que estão sendo discutidas e implementadas no Brasil.
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1. INTRODUÇÃO 

1  Sobre o assunto, ler sobre o movimento Occupy Wall Street em www.occupywallst.org. Occupy Wall Street is a people-pow-
ered movement that began on September 17, 2011 in Liberty Square in Manhattan’s Financial District, and has spread to over 100 
cities in the United States and actions in over 1,500 cities globally. #ows is fighting back against the corrosive power of major banks 
and multinational corporations over the democratic process, and the role of Wall Street in creating an economic collapse that has 
caused the greatest recession in generations. The movement is inspired by popular uprisings in Egypt and Tunisia, and aims to fight 
back against the richest 1% of people that are writing the rules of an unfair global economy that is foreclosing on our future. Oc-
cupyWallSt.org is the oldest and most trusted online resource for the Occupy Movement. We were founded on July 14th, 2011 when 
Justine Tunney organized a scrappy group of anarchists to take the initiative in organizing a call to action published by Micah White 
in Adbusters magazine. Acesso em 02 de dezembro de 2019.
2  Ver mais sobre o assunto em: População pagou a conta da crise de 2008, e banqueiros escaparam da Justiça. https://
economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/15/crise-financeira-de-2008-10-anos-resgate-revolta-populacao.htm?cmpid=copiae-
cola. Aceso em 12 de janeiro de 2020. 
3  Fintechs são empresas que alavancam novas tecnologias para criar novos e melhores serviços financeiros para consumido-
res e empresas. Isso inclui empresas de todos os tipos que podem operar em gestão financeira pessoal, seguro, pagamento, gestão de 
ativos, etc. Ver mais em Pesquisa Fintech Deep Dive – Associação Brasileira de Fintechs e PwC. Disponível em https://www.pwc.
com.br/pt/setores-de-atividade/financeiro/2018/pub-fdd-18.pdf 
4  De acordo com 8ª edição do Radar Fintechlab. Disponível em https://fintechlab.com.br/index.php/2019/06/12/8a-edicao-
-do-radar-fintechlab-registra-mais-de-600-iniciativas/.
5  Por exemplo a regulamentação da Sociedade de Crédito Direito – SCD e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas – SEP 
por meio da Resolução no. 4.656/2018.
6  Sobre o assunto: Após um ano, só 4 fintechs obtêm aval do BC para virar instituição financeira - Regras para novatas 
entrarem no crédito são consideradas rígidas, como ter patrimônio de R$ 1 milhão. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2019/04/apos-um-ano-so-4-fintechs-obtem-aval-do-bc-para-virar-instituicao-financeira.shtml. Acesso em 12 de janeiro de 
2020.

Serviços financeiros ágeis e seguros, com 
menores custos e aberto para novos competi-
dores. Este não é um cenário utópico, mas sim 
aquele desejado por muitos agentes da indús-
tria financeira desde a crise de 2008. 

A quebra do banco Leman Brothers fez 
com que autoridades monetárias de diversos 
países do mundo implementassem medias 
medidas regulatórias mais enérgicas para o 
controle dos bancos. Além dos controles mais 
rígidos os bancos enfrentaram uma onda de 
desconfiança e descontentamento da socie-
dade. De propulsores da economia os ban-
queiros passaram a ser considerados vilões 
que impactaram negativamente a vida de mi-
lhares de pessoas devido a problemas inter-
nos de gestão de riscos na movimentação de 
seus ativos1. Além disso, a sociedade pagou a 
conta da crise, pois para evitar o colapso total 
do sistema financeiro alguns governos criaram 
programas de recuperação financeira para sal-
var algumas instituições2.

Neste contexto de desconfiança e até 
determinado fator repulsa aos bancos, consu-
midores conectados com as novas tecnologias 

passaram a demandar serviços customizados, 
ágeis e com menores taxas. De forma con-
comitante, diversos empreendedores come-
çaram a investir em tecnologia para ofertar 
produtos antes distribuídos exclusivamente 
por bancos. Surge, assim, a onda das denomi-
nadas fintechs3, que já conta com mais de 600 
iniciativas no Brasil4. 

Embora a autoridade monetária brasileira 
já tenha implementado algumas medidas para 
fomentar a competição e o surgimento pro-
dutos inovadores5, as exigências regulatórias 
impostas para quem pretende operar no sis-
tema financeiro ainda representam uma gran-
de barreira de entrada6. Assim, o modelo de 
sandbox surge como importante instrumento 
para redução de tal barreira e construção de 
novos modelos tecnológicos, na medida em 
que produtos inovadores podem ser efetiva-
mente testados com consumidores em am-
biente controlado e com baixo (ou nenhum) 
nível de exigência regulatória.  

http://www.occupywallst.org
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/15/crise-financeira-de-2008-10-anos-resgate-revolta-populacao.htm?cmpid=copiaecola
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/15/crise-financeira-de-2008-10-anos-resgate-revolta-populacao.htm?cmpid=copiaecola
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/15/crise-financeira-de-2008-10-anos-resgate-revolta-populacao.htm?cmpid=copiaecola
https://www.pwc.com.br/pt/setores-de-atividade/financeiro/2018/pub-fdd-18.pdf
https://www.pwc.com.br/pt/setores-de-atividade/financeiro/2018/pub-fdd-18.pdf
https://fintechlab.com.br/index.php/2019/06/12/8a-edicao-do-radar-fintechlab-registra-mais-de-600-iniciativas/
https://fintechlab.com.br/index.php/2019/06/12/8a-edicao-do-radar-fintechlab-registra-mais-de-600-iniciativas/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/apos-um-ano-so-4-fintechs-obtem-aval-do-bc-para-virar-instituicao-financeira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/apos-um-ano-so-4-fintechs-obtem-aval-do-bc-para-virar-instituicao-financeira.shtml
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2. SANDBOX REGULATÓRIO 

7  De acordo com artigo publicado por Margaret Rouse na TechTarget, a sandbox is an isolated testing environment that 
enables users to run programs or execute files without affecting the application, system or platform on which they run. Software 
developers use sandboxes to test new programming code. Cybersecurity professionals use sandboxes to test potentially malicious 
software. Without sandboxing, an application or other system process could have unlimited access to all the user data and system 
resources on a network. Sandboxes are also used to safely execute malicious code to avoid harming the device on which the code is 
running, the network or other connected devices. Using a sandbox to detect malware offers an additional layer of protection against 
security threats, such as stealthy attacks and exploits that use zero-day vulnerabilities. Definition of Sandbox (computer security) – 
disponível em https://searchsecurity.techtarget.com/definition/sandbox. Acesso em 30 de novembro de 2019).
8  “Entre as experiências europeias, a da Espanha é mais relevante para o Brasil devido às similaridades em seu arcabouço 
jurídico. Foi recentemente aprovada a lei de medidas para a transformação digital do sistema financeiro que institui uma sandbox 
regulatória, chamada de espaço de provas controlado. A sandbox espanhola é administrada pelo Tesouro e pode acionar os três 
principais reguladores financeiros do país: o Banco da Espanha, a Comissão de Mercados de Capitais e a Superintendência de 
Seguros (ESPAÑA – MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA, 2019)”. Revista Lift – Laboratório de Inovação Financeira e Tec-
nológica. Banco Central do Brasil. Vol. 1, n. 1, p. 6 (março 2019).
9  “As características em comum entre as sandboxes regulatórias em operação são: a) abrangem todos os setores do mercado 
financeiro (banco, seguro e atividades e serviços de investimento); b) são abertas a firmas licenciadas, fintechs e outros (provedores 
de tecnologia);  c) não são limitadas ao teste de produtos financeiros regulados e incluem outros produtos ou serviços que possibi-
litem a oferta de produtos financeiros regulados por terceiros ou facilitem Compliance (contra lavagem de dinheiro e combate ao 
terrorismo); d) não permitem, mesmo na fase de teste, o provimento de serviços financeiros regulados sem algum tipo de licença 
(provisória e restrita se necessário); e) a flexibilização de exigências regulatórias durante o teste se limita aos poderes da autoridade 
regulatória, não abrangendo exigências legais nacionais ou transnacionais; f) define condições de entrada específicas em relações 
às quais candidatos à sandbox são avaliados para determinar aceitação; g) não se limitam a inovações financeiras específicas 
mas exigem inovação genuína (avaliada pela autoridade) como condição de participação na sandbox; h) envolvem a imposição de 
parâmetros de teste, determinados caso a caso, como parte das condições de participação na sandbox; i) planejam saída controlada 
da sandbox. Sandboxes setoriais (Industry Sandboxes)”. Revista Lift – Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. Banco 
Central do Brasil. Vol. 1, n. 1, p. 6 (março 2019).

No campo da ciência da computação o 
termo sandbox é conhecido como um am-
biente de testes projetado para realização de 
experiencias seguras7. Operado em ambiente 
fechado, monitorado e controlado, eventuais 
falhas de uma aplicação nova, inclusive de se-
gurança da informação, não afetarão a opera-
ção do sistema legado, por exemplo. 

No ambiente regulatório o sandbox vem 
sendo associado a inovação, proporcionando 
um ambiente temporário para que empreen-
dedores testem novos produtos. Para tanto, 
o regulador estabelece critérios de monito-
ramento simplificado para entender as opor-
tunidades e os riscos apresentados. Assim, o 
sandbox se apresenta como um arranjo que 
permite (a) flexibilização das exigências regu-
latórias para os participantes do programa; (b) 
o estabelecimento de salvaguardas (limitação 
de escopo/usuários impactados, por exem-
plo); e (c) o estabelecimento de critérios obje-
tivos de elegibilidade dos participantes.

As experiências internacionais de san-
dboxes regulatórias8 demonstram que elas 
trazem consigo9: (i) o estímulo à competição; 
(ii) a promoção da inclusão tecnológica, com 

soluções inovadoras para novos usuários; (iii) 
o estímulo à capitalização dos participantes; 
e (iv) o desenvolvimento da economia de uma 
maneira em geral. Além destes benefícios di-
retos, o sandbox proporciona aos empreende-
dores de produtos inovadores (v) a segurança 
jurídica necessária para realização de testes, 
reduzindo assim o custo de desenvolvimento; 
e (vi) a redução de tempo de maturação de no-
vos produtos. 

Percebe-se, ainda, que os benefícios 
do sadbox não são limitados aos participan-
tes. Os reguladores têm utilizado o ambien-
te experimental como fonte para criação de 
regulamentos mais adequadas às inovações, 
sobretudo tecnológicas. Com as experiências 
positivas ou negativas, o regulador se aproxi-
ma da realidade dos participantes e consegue 
compreender, por exemplo, qual o contexto 
para dispensa de determinada licença. O san-
dbox proporciona, ainda, uma nova ferramen-
ta de monitoramento do Estado e implantação 
de medidas de equilíbrio entre as iniciativas 
de empreendedores e a efetiva proteção dos 
consumidores.

https://searchsecurity.techtarget.com/definition/sandbox


38

2.1  A EXPERIÊNCIA DO REINO UNIDO 

10  Detalhes sobre os critérios de elegibilidade do FCA em https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/prepare-applica-
tion Acesso em 30 de novembro de 2019.
11  Ver https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/sandbox-tools Acesso em 30 de novembro de 2019
12  Regulatory sandbox lessons learned report - https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-les-
sons-learned-report.pdf - Acesso em 30 de novembro de 2019.
13  O sexto ciclo está com inscrições abertas até 31 de dezembro de 2019: https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/
prepare-application Acesso em 30 de novembro de 2019.
14  Podemos citar a sandbox da Monetary Authority of Singapore – MAS - FINTECH REGULATORY SANDBOX GUIDE-
LINES, Australian Securities & Investments Commission (ASIC) https://asic.gov.au/for-business/innovation-hub/ acesso em 30 de 
novembro de 2019; Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) do México; Securities and Futures Com-
mission (SFC) de Hong Kong.  

A experiência do Reino Unido é a mais 
relevante no cenário internacional, tanto em 
relação ao modelo utilizado pelo regulador 
quanto a qualidade dos resultados obtidos. 

Em novembro de 2015 a Financial Con-
duct Authority (FCA) lançou seu sandbox re-
gulatório para o primeiro ciclo de testes. Os 
critérios de elegibilidade dos participantes 
envolviam: (i) suporte à prestação de serviços 
financeiros no Reino Unido; (ii) inovação ge-
nuína; (iii) benefício identificável ao consumi-
dor; (iv) necessidade de teste em ambiente de 
sandbox; e (v) tecnologia pronta para teste10. 
As propostas selecionadas poderiam receber 
os seguintes benefícios da FCA (cumulativos 
ou não): (a) autorização  restrita para desen-
volvimento de atividades regulamentadas; (b) 
dispensas de requisitos regulatórios; (c) orien-
tação individualizada realizada pelo regulador; 
e (d) abstenção condicional da aplicação de 
medidas sancionadoras corretivas por parte 
do regulador (uma espécie de “waiver” regu-
latório)11.

No primeiro ciclo do sandbox a FCA rece-
beu 69 inscrições, sendo que 24 preencheram 
os requisitos obrigatórios do edital. O ciclo se-
guinte de 2017 foi encerrado com 77 inscri-
ções e 31 participantes aprovados. No mesmo 
ano de 2017 a FCA publicou um relatório com 
indicadores dos primeiros ciclos, a saber12: 

• 90% dos participantes que completa-
ram os testes no primeiro ciclo pre-
tendiam seguir adiante com o lan-
çamento do produto ou serviço no 
mercado;

• 40% dos participantes do primeiro ci-
clo que completaram seus testes re-

ceberam aportes durante ou após os 
testes; 

• Muitos participantes utilizaram o pe-
ríodo de aprendizado para modificar 
seu modelo de negócio antes do lan-
çamento massivo para o mercado; e 
a maioria dos participantes dos pri-
meiros ciclos utilizaram tecnologia 
para reduzir custos operacionais de 
produtos e serviços tradicionais já 
existentes no mercado financeiro.

Nota-se, assim, que os ciclos do sandbox 
da FCA foram bem-sucedidos e os indicadores 
deram sustentação para manutenção dos de-
mais ciclos13. Os critérios claros, transparentes 
e acessíveis para ingresso no sandbox da FCA 
transformaram o Reino Unido em uma gran-
de referência para outas jurisdições adotarem 
sandboxes inspirados neste modelo14.  

https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/prepare-application
https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/prepare-application
https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/sandbox-tools
https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf
https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/prepare-application
https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox/prepare-application
https://asic.gov.au/for-business/innovation-hub/
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2.2 SANDBOX NO BRASIL  

2.2.1 CASO FAIRPLACE 

15  Ver o artigo “BC matou a 1ª fintech. Mas isso é coisa do passado”: https://www.startse.com/noticia/nova-economia/58987/o-
-bc-matou-1a-fintech-brasileira-mas-isso-e-coisa-do-passado. Acesso em 30 de novembro de 2019.
16  Mais detalhes em: Me adiciona. E me empresta algum: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI130741-15259,-
00-ME+ADICIONA+E+ME+EMPRESTA+ALGUM.html Acesso em 30 de novembro de 2019.
17  BRASIL. Lei 7.492, de 16 de junho de 1986. Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providên-
cias. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7492.htm  Acesso em: 30 de novembro de 2018.
18  A Fairplace sustentou também que: (i) sua atuação não se enquadra nas restrições dos dispositivos da Lei nº 4.595, de 1964, 
pois é uma comunidade de empréstimos constituída sob a forma de sociedade empresária limitada; (ii) não faz concessão direta de 
empréstimos, financiamentos, crédito direto, aplicações financeiras vinculadas ou garantidas, investimentos em mercados imobiliá-
rios ou operações assemelhadas, não podendo ser vista como instituição financeira sob o controle do Banco Central do Brasil ou 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (iii) na intermediação direta proposta pela sua forma de atuação, não assume o risco, 
diferentemente dos bancos, que emprestam dinheiro de terceiros em nome próprio, responsabilizando-se pela solvabilidade do cré-
dito; (iv) atua na avaliação de crédito, mediante a base da Serasa Experian, sendo que apenas os pretensos mutuários que obtiverem 
o credit scoring recebem permissão para seguir com seu pedido de leilões, prepara os documentos que viabilizarão o empréstimo, 
gerencia os pagamentos originados da operação e administra os efetivos recebimentos – terceiriza os serviços de cobrança judicial 
e extrajudicial a empresas especializadas –, agindo sempre por conta e ordem dos interessados, na qualidade de mandatária; (v é 
remunerada pelo mutuante, pelos serviços terceirizados de rating, matching e cobrança, e pelo mutuário, por auxiliar na localização 
dos recursos que este pretende obter. Ver decisão completa em: http://www.bcb.gov.br/crsfn/download.asp?arquivo=Recurso 13.925.
pdf. 

Embora o temo sandbox regulatório ain-
da não seja muito difundido no Brasil, o ano 
de 2019 ficará marcado como o período de 
maior avanço nas discussões da implantação 
de um ambiente regulatório experimental, 
seja no âmbito do Banco Central do Brasil 
(Bacen), da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) ou da Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). Com o devido atraso natural 
de países emergentes, os reguladores brasilei-
ros avançaram com iniciativas que incluem a 
constituição de comitês setoriais, laboratórios 
de inovação setoriais e publicação de consul-
tas públicas para construção de uma regula-
ção participativa. 

 Não obstante os reais avanços, não há 
como tratar de sandbox sem mencionar o 
caso Fairplace15, fintech brasileira focada em 
operações Peer-to-Peer Lending (P2P) que in-
termediava a concessão de empréstimo entre 
pessoas sem a necessidade de uma instituição 
financeira no triangulo da operação16.  

A Fairplace lançou seu MPV em abril de 
2010, mas poucos meses depois teve suas ati-
vidades encerradas pelas autoridades financei-
ras e seus representantes legais foram inves-
tigados por prática de crimes contra o sistema 
financeiro nacional17. Nas razões do recurso 
que tramitou no Conselho de Recursos do Sis-

tema Financeiro Nacional, a Fairplace alegou, 
dentre outros argumentos que (a) diante da 
inovação trazida por seu modelo negocial, alia-
da à inexistência de regulamentação específica 
para empréstimos peer-to-peer, e possuindo au-
tonomia privada, tem atuado de modo regular e 
em observância ao Código Civil e ao Código de 
Defesa do Consumidor (CDC); e (b) a plataforma 
web funciona como um marketplace virtual, ou 
seja, um espaço que visa ao fomento de negó-
cios entre membros de sua comunidade online, 
divulgando, de forma eficiente, oportunidades 
de investimentos, que serão assumidas por cada 
um, por sua conta e risco18. O arrazoado da Fair-
place não foi suficiente para reverter a decisão 
de suspensão das suas atividades; prevaleceu 
o entendimento de que a Fairplace, mediante 
remuneração, realizava a aproximação entre in-
divíduos que buscavam aplicar recursos (agentes 
econômicos superavitários) e indivíduos que bus-
cavam receber recursos por empréstimo (agentes 
econômicos deficitários). Assim, ao relacionar a 
oferta do emprestador e a demanda do tomador 
de crédito, fica caracterizada a intermediação fi-
nanceira, prevista no caput do art. 17 da Lei nº 
4.595, de 1964. 

Transcorrido o período de sete anos após 
o encerramento das atividades da plataforma 
Fairplace, o Bacen publicou em 30 de agosto 

https://www.startse.com/noticia/nova-economia/58987/o-bc-matou-1a-fintech-brasileira-mas-isso-e-coisa-do-passado
https://www.startse.com/noticia/nova-economia/58987/o-bc-matou-1a-fintech-brasileira-mas-isso-e-coisa-do-passado
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI130741-15259,00-ME+ADICIONA+E+ME+EMPRESTA+ALGUM.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI130741-15259,00-ME+ADICIONA+E+ME+EMPRESTA+ALGUM.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7492.htm
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de 2017 a proposta de resolução que previa 
a criação de instituições especializadas em 
operações de empréstimo entre pessoas por 
meio de plataforma eletrônica, sendo-lhes fa-
cultada também a prestação de determinados 
serviços, tais como a análise de crédito e atu-
ação como preposto de corretor de seguros 
na distribuição de seguro relacionado com as 
operações de empréstimo. De acordo com o 
edital19, a regulamentação proposta visa a au-
mentar a segurança jurídica no segmento, elevar 
a concorrência entre as instituições financeiras 
e ampliar as oportunidades de acesso dos agen-
tes econômicos ao mercado de crédito (grifei). 
Após discussões com a sociedade, o Bacen 
converteu a consulta pública do P2P Lending 
em norma cogente, mediante a publicação da 
Resolução 4.658/2018.

Pergunta-se: se a Fairplace tivesse de-
senvolvido seu MVP no ambiente de sandbox 

19  https://www3.bcb.gov.br/audpub/DetalharAudienciaPage?1&pk=122. Acesso em 30 de setembro de 2019.
20  Unicórnio é uma startup que possui avaliação de preço de mercado no valor de mais de 1 bilhão de dólares.
21  Importante destacar que este trabalho não tem por objetivo defender o modelo da Faiplace, tampouco criticar a decisão do 
Conselho Federal de Recursos. Busca-se, em verdade, uma reflexão sobre os efeitos positivos da implantação da sandbox regulatório, 
pois se o houvesse um ambiente controlado para realização de testes monitorados pelo Bacen a Fairplace certamente teria trilhado 
outros caminhos e o desfecho do caso poderia ter sido bem diferente.   

regulatório, de forma temporária e controla-
da, a fintech teria suas atividades encerradas 
nestas mesmas condições? Os representantes 
legais teriam sido envolvidos em ações cri-
minais? A segurança jurídica conferida pelo 
sandbox permitiria que a Fairplace tivesse a 
oportunidade de captar de recursos de inves-
tidores? A Fairplace teria se tornado a primeira 
startup unicórnio do Brasil20? Todas estas per-
guntas não podem ser respondidas com pre-
cisão, pois a análise de viabilidade do negócio 
Fairplace foi realizada como base na e regula-
ção tradicional aplicável aos grandes bancos e 
financeiras, fato que inviabilizou totalmente a 
execução do projeto21. Caso o sandbox regula-
tório estivesse implementado à época, o des-
tino da Fairplace poderia ter sido diferente.     

2.2.2 SANDBOX SETORIAL E O LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO 
FINANCEIRA E TECNOLÓGICA – LIFT
 

Antes mesmo da implantação do san-
dbox regulatório, o Bacen lançou o Lift, um 
sandbox setorial. Ao contrário do sandbox re-
gulatório, o Lift não dá acesso a nenhum tipo 
de isenção regulatória. Este sandbox tem por 
objetivo a criação de um espaço para fintechs 
desenvolverem ou aprimorarem produtos fi-
nanceiros, sendo monitoradas desde a fase 
de concepção até protótipo para realização 
de testes fora de mercado e sem consumido-
res. No Lift não há implicações regulatórias e 
o seu acesso não possui um processo restrito; 
a entrada ocorre pela aderência da proposta 
ao sistema financeiro local e ao interesse dos 
demais participantes do arranjo.

Em 2019 o Bacen divulgou os resulta-
dos do primeiro ciclo do Lift. Foram oiten-

ta e um projetos inscritos e dezoito apro-
vados. Ao final, doze projetos chegaram ao 
estágio de protótipo. De acordo com o Ba-
cen, é estrategicamente relevante aprimorar 
instrumentos de percepção para compreender 
e atender à sociedade. Por mais que o papel 
de Autoridade Monetária possa sugerir 
a ideia de uma organização onisciente, é 
preciso reconhecer que nenhuma organização 
detém todos os conhecimentos. A autoridade 
de conhecimento advém do aprendizado 
contínuo. Não um aprendizado passivo, mas do 
esforço de perceber, compreender, questionar, 
compartilhar e construir colaborativamente. 
Inovação é resultado da criação de uma massa 
crítica de ideias e esforços de melhoria, o que 
requer diferentes e numerosos atores. Para 

https://www3.bcb.gov.br/audpub/DetalharAudienciaPage?1&pk=122
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assegurar a estabilidade do poder de compra 
da moeda e um sistema financeiro sólido e 
eficiente, é preciso considerar a necessidade 
do aprendizado contínuo e fazer frente às 
mudanças e aos desafios22.

Com base nos resultados do primeiro 
ciclo do Lift, o Bacen lançou o ciclo do Lift 
2019 para fomentar vinte novos projetos que 

22  Revista Eletrônica Lift – Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas. Bacen. Disponível em https://www.liftlab.
com.br/docs/lift_Red.pdf. 
23  Em 1º de outubro de 2019, a Susep publicou as minutas de Resolução CNSP, Circular Susep e edital para participação no 
Projeto de Inovação da autarquia - sandbox regulatório. A consulta ficou disponível até o dia 30 de outubro de 2019 para manifesta-
ções do mercado e a entrada em vigor dos normativos está prevista para janeiro de 2020. 
24  3.2.3. Comunicado Conjunto Ministério da Economia, Banco Central, CVM e Susep: divulga ação coordenada para 
implantação de regime de sandbox regulatório nos mercados financeiro, securitário e de capitais brasileiros. https://www.bcb.gov.br/
detalhenoticia/16776/nota Acesso em 30 de setembro de 2019. 

propõem inovações tecnológicas na área de 
finanças. Os projetos escolhidos criam aplica-
tivos para facilitar antecipação de recebíveis, 
viabilizar pagamentos com QR Code, funcio-
nar como plataforma para obtenção de crédi-
to, entre outras facilidades para os usuários 
do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

2.2.3 COMUNICADO CONJUNTO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, BANCO 
CENTRAL, CVM E SUSEP: DIVULGA AÇÃO COORDENADA PARA  
IMPLANTAÇÃO DE REGIME DE SANDBOX REGULATÓRIO NOS  
MERCADOS FINANCEIRO, SECURITÁRIO E DE CAPITAIS BRASILEIROS

No dia 13 de julho de 2019 a Secreta-
ria Especial de Fazenda do Ministério da Eco-
nomia, o Banco Central do Brasil, a Comissão 
de Valores Mobiliários e a Superintendência 
de Seguros Privados23 tornaram pública a in-
tenção de implantar um modelo de sandbox 
regulatório no Brasil, conforme o seguinte 
comunicado24: “(...) O uso de tecnologias ino-
vadoras, como distributed ledger technology 
– DLT, blockchain, robô advisors e inteligên-
cia artificial, tem permitido o surgimento de 
novos modelos de negócio, com reflexos na 
oferta de produtos e serviços de maior quali-
dade e alcance.

Esse cenário impõe aos reguladores o 
desafio de atuar com a flexibilidade necessá-
ria, dentro dos limites permitidos pela legis-
lação, para adaptar suas regulamentações às 
mudanças tecnológicas e constantes inova-
ções, de forma que as atividades reguladas 
mantenham conformidade com as regras de 
cada segmento, independentemente da for-
ma como os serviços e produtos sejam forne-
cidos, principalmente sob as perspectivas da 
segurança jurídica, da proteção ao cliente e 
investidor e da segurança, higidez e eficiência 
dos mercados.

Os reguladores que subscrevem este co-
municado coordenarão suas atividades insti-
tucionais para disciplinar o funcionamento de 
elementos essenciais do sandbox em suas cor-
respondentes esferas de competência, con-
templando elementos comuns aos modelos 
observados em outras jurisdições, a exemplo 
da concessão de autorizações temporárias e 
a dispensa, excepcional e justificada, do cum-
primento de regras para atividades reguladas 
específicas, observando critérios, limites e pe-
ríodos previamente estabelecidos. Os regula-
dores, ademais, buscarão atuar conjuntamen-
te sempre que as atividades perpassem mais 
de um mercado regulado.

Espera-se que a implantação desse regi-
me regulatório seja capaz de promover o de-
senvolvimento de produtos e serviços mais 
inclusivos e de maior qualidade e possa fo-
mentar a constante inovação nos mercados 
financeiro, securitário e de capitais.

Desta forma, o Comunicado Conjunto do 
Ministério da Economia, Banco Central, CVM 
e Susep foi a iniciativa mais importante e re-
levante para a implementação das consultas 
públicas que verificaremos a seguir.  

https://www.liftlab.com.br/docs/lift_Red.pdf
https://www.liftlab.com.br/docs/lift_Red.pdf
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/16776/nota
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/16776/nota
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2.2.4 – EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM NO. 05/19 – SANDBOX 
CVM 

25  Ainda de acordo com a CVM, “os participantes da sandbox regulatório beneficiam-se de diversas maneiras. Uma delas é 
a orientação oferecida pelos reguladores aos participantes a respeito dos limites de atuação e das normas legais e regulamentares 
aplicáveis às suas atividades. O sandbox possibilita que os modelos de negócios inovadores sejam desenvolvidos sob monitoramento 
dos reguladores, recebendo orientação a respeito do arcabouço regulatório vigente e do perímetro regulatório de cada regulador. Tal 
aconselhamento constitui fonte valiosa de segurança jurídica e de redução de custos para desenvolver produtos, serviços e modelos 
de negócio inovadores. Outro benefício esperado é a redução do tempo de maturação de produtos e serviços financeiros inovado-
res. A realização de testes com clientes reais fornece elementos relevantes para a tomada de decisão quanto a manter ou modificar 
um modelo de negócios, e tais testes podem ser realizados em situações reais de mercado mediante a autorização temporária para 
desempenhar uma atividade regulamentada. Dessa forma, as inovações tendem a amadurecer mais rapidamente, podendo ser in-
troduzidas no mercado com maior celeridade e possivelmente com menor custo. A terceira vantagem potencial aos participantes do 
sandbox é o aumento da visibilidade e da tração do negócio, com prováveis impactos positivos em sua atratividade para o capital de 
risco. Na medida em que adquirem autorização dos reguladores para desenvolver suas atividades, reduzindo, portanto, a incerteza 
regulatória e o tempo de maturação de seus produtos, serviços e modelos de negócios, os participantes tendem a ampliar suas possi-
bilidades de financiamento junto a investidores, possivelmente resultando em redução do custo de capital. Os reguladores também se 
beneficiam da experiência com o ambiente regulatório experimental em decorrência da interação constante com os empreendedores 
durante o desenvolvimento dos projetos inovadores. Os desafios, riscos, soluções e aprendizados vivenciados pelos empreendedores 
são continuamente compartilhados com os reguladores e podem servir como insumo para a formulação de regras mais adequadas 
às inovações, sobretudo tecnológicas, e sua implementação no modelo de negócio dos prestadores de serviços regulados. O sandbox 
regulatório propicia aos reguladores, adicionalmente, um contexto favorável para a concessão de dispensas de requisitos regula-
tórios, pois tal flexibilização vem acompanhada da imposição de limites e salvaguardas à atuação do participante. Dessa forma, o 
regulador passa a ter uma nova ferramenta para perseguir seu propósito de zelar pelo funcionamento eficiente, pela integridade e 
pelo desenvolvimento do mercado de capitais, promovendo o equilíbrio entre a iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos inves-
tidores. http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2019/sdm0519.html. Acesso em 30 de setembro de 2019.
26  Artigo 2º, IV da Minuta do Edital de Audiência Pública SDM 05/19.

Em 28 de agosto de 2018 a CVM colo-
cou em audiência pública (SDM 05/2019) a 
minuta de instrução que dispõe sobre as re-
gras para constituição e funcionamento de 
ambiente regulatório experimental (Sandbox 
Regulatório). A proposta foi elaborada a partir 
de estudos da CVM e interação com partici-
pantes do mercado no âmbito do GT Fintech 
do Laboratório de Inovação Financeira. 

De acordo com a CVM25, o sandbox regu-
latório pretende trazer benefícios ao desen-
volvimento e aprofundamento do mercado 
financeiro e de capitais por meio de três ca-
nais principais: (a) estímulo à competição en-
tre prestadores de serviços e fornecedores de 
produtos financeiros por meio da redução do 
tempo e do custo para implementar ideias ino-
vadoras; (b) promoção da inclusão financeira 
mediante lançamento de produtos e serviços 
financeiros menos custosos e mais acessíveis; 
e (c) redução da incerteza regulatória na im-
plementação de inovações e possível aprimo-
ramento do arcabouço regulatório aplicável às 
atividades regulamentadas.

Inspirada no exemplo do Reino Unido, a 
CVM propõe como critério de elegibilidade o 

conceito de modelo de negócio inovador, as-
sim entendido como a atividade empresarial 
que, alternativamente: (a) se enquadre  tecno-
logia inovadora ou faça uso inovador de tec-
nologia; (b) desenvolva produto ou serviço que 
ainda não seja oferecido no mercado de va-
lores mobiliários; ou que (c) promova ganhos 
de eficiência, redução de custos ou ampliação 
de acesso a produtos ou serviços atinentes ao 
mercado de valores mobiliários26.

A avaliação de cada modelo de negócio 
inovador será realizada por uma Comitê com-
posto por servidores da própria CVM, o qual 
poderá conceder autorizações temporárias 
para desenvolvimento de atividades regula-
mentadas e estabelecer possíveis dispensas 
(de requisitos regulatórios). 

A SMD 05/2019 estabelece que os tes-
tes serão realizados nos ciclos, podendo ser 
encerrado nas seguintes hipóteses: (a) por 
decurso do prazo estabelecido para participa-
ção; (b) a pedido do participante; (c) em de-
corrência de suspensão ou cancelamento da 
autorização temporária concedida; ou (d) me-
diante obtenção de registro definitivo junto à 
CVM para desenvolver a respectiva atividade 

http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2019/sdm0519.html
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regulamentada.

Decorrido o prazo final para envio de su-
gestões e comentários do mercado27, a CVM 
recebeu vinte e seis manifestações de diver-
sos atores de diferentes segmentos e inte-

27  O prazo para sugestões e comentários encerrou em 27 de setembro de 2019.
28  Ver mais sobre agenda Bacen# em https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag 
29  O artigo 2º, II da Minuta define projeto inovador como produto, serviço ou modelo de negócio experimentais no âmbito do 
Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema de Pagamentos Brasileiro que atendam aos seguintes requisitos: a) empreguem inovação 
tecnológica ou promovam uso alternativo de tecnologia já existente; e b) promovam aprimoramentos, tais como ganhos de eficiência, 
alcance ou capilaridade, redução de custos ou aumento de segurança.
30  De acordo com o Bacen, open banking consiste no compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura 
e integração de plataformas e infraestruturas de sistemas de informação, com o uso de interface dedicada para essa finalidade, por 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Disponível em BC põe em consulta pública 
regras para funcionamento do Open Banking. Acesso em 01 de dezembro de 2019. 

resses. Aguarda-se, portanto, a manifestação 
final da Autarquia para que seja estabelecido 
um modelo definitivo de sandbox regulatório 
no âmbito da CVM. 

2.2.5 EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 72/2019 – SANDBOX BACEN
 

Em 29 de novembro de 2019 o Bacen 
submeteu à consulta pública minutas de ato 
normativo conjunto e de circular dispondo 
sobre o Ambiente Controlado de Testes para 
Inovações Financeiras e de Pagamento (San-
dbox Regulatório). Trata-se de uma iniciativa 
da Agenda BC#28 e que tem objetivo de fo-
mentar a concorrência e possibilitar o desen-
volvimento de novos modelos de negócios.

Na perspectiva do Bacen, o Sandbox Re-
gulatório permitirá que tanto as instituições 
autorizadas quanto aquelas que não possuem 
nenhum tipo autorização testem projetos ino-
vadores com clientes reais. A proposta inclui 
regras específicas do primeiro ciclo, tais como 
período de duração e limitação do número de 
participantes, documentação necessária, cri-
térios de classificação das entidades interes-
sadas e cronograma da fase de inscrição e do 
processo de seleção e de autorização. 

Também inspirada no FCA, a proposta do 
Bacen privilegia o conceito de projeto inova-
dor como um dos requisitos para participação 
do sandbox. De acordo com o artigo 3º da Mi-
nuta do Ato Normativo Conjunto, os partici-
pantes serão autorizados a funcionar pelo Ba-
cen, a fim de testar, por período determinado, 
projeto inovador na área financeira e de paga-
mento 29 observando um conjunto específico 
de disposições regulamentares que amparam 
a realização controlada e delimitada de suas 

atividades. 

A proposta prevê também a possibilida-
de de o Bacen estabelecer critérios de prio-
rização de projetos inovadores, notadamente 
quando o número de interessados for supe-
rior ao número máximo de participantes que 
serão autorizados em determinados ciclos. 
As prioridades estratégicas do Bacen são: (i) 
soluções para o mercado de câmbio; (b) estí-
mulo ao mercado de capitais por intermédio 
da sinergia com o mercado de crédito; (c) fo-
mento ao crédito para microempreendedores 
e empresas de pequeno porte; (d) soluções o 
Open Banking30; e (e) aumento da competição 
no Sistema Financeiro Nacional e no Sistema 
de Pagamentos Brasileiro.

Além dos requisitos do projeto inovador, 
a proposta de sandbox regulatório do Bacen 
exige o cumprimento de requerimentos co-
muns para instituições que atuam no Sistema 
Financeiro Nacional e no Sistema de Paga-
mentos Brasileiro, tais como: (i) procedimentos 
que garantam prevenção à lavagem de dinhei-
ro e financiamento ao terrorismo; (ii) procedi-
mentos e controles que permitam confirmar a 
identidade dos clientes e usuários finais; (iii) 
controle para limitar os prazos e contratos ao 
período de duração do sandbox; (iv) estrutu-
ra simplificada de risco, considerando (a) risco 
operacional; (b) risco de crédito; (c) segurança 
cibernética.

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag
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Embora sujeita a modificações que pos-
sivelmente serão realizadas após a manifesta-
ção da sociedade, a proposta de sandbox do 
Bacen representará um grande avanço para 
a indústria financeira. Os resultados colhidos 
após a experiência com o Lift já demonstram, 
por si, que o Brasil está mais do que prepa-
rado para implantação do sandbox. O grande 
desafio do regulador será estabelecer um mo-
delo de regras e seguro, pois as iniciativas ino-
vadoras serão uma consequência destes dois 
fatores. 

A nossa expectativa para o Brasil é de 
que possamos colher os mesmos resultados 
positivos já colhidos no Reino Unido e em ou-
tros países que implementaram o sandbox, de 
modo a alcançar o cenário idealmente traça-
do no início deste artigo: serviços financeiros 
ágeis e seguros, com menores custos e aberto 
para novos competidores. 
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RESUMO

Este artigo aborda a duplicata virtual como um título de crédito eletrônico, passando pela 
evolução doutrinária, jurisprudencial e legislativa do tema, que pacificaram a executoriedade 
das duplicatas “virtuais”, culminando com a promulgação da Lei nº 13.775/18.

PALAVRAS-CHAVE

Títulos de Crédito Eletrônicos; Duplicata Virtual
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INTRODUÇÃO

1  In Trattato di diritto commerciale. Volume III. 5ª Edição. Milão: Francesco Vallardi, 1935, pp. 123.

Honrada com o convite para colaborar 
na edição desta revista especializada, não me 
ocorre melhor tema a tratar que aquele que se 
refere à duplicata virtual, considerando a re-
cente promulgação da Lei nº 13.775/18.

Há muito, os títulos de crédito escritu-
rais sujeitam-se a uma nova leitura de seus 
elementos considerados essenciais, através 
do instituto da desmaterialização dos títulos 
de crédito, tendo o Código Civil vigente, no § 
3º do seu artigo 889, apenas solidificado tal 
posicionamento, de forma a garantir a efeti-
va mobilização do crédito em um mercado tão 

dinâmico quanto o atual. 

Estruturei este artigo em 5 seções. Esta 
brevíssima introdução é seguida da primeira 
seção que dá uma rápida visão sobre os títu-
los de crédito. A segunda seção versa sobre os 
elementos essenciais dos títulos de crédito. Já 
a terceira seção aborda o fenômeno da des-
materialização dos títulos de crédito. A quarta 
seção dedica-se aos títulos de crédito eletrô-
nicos. A quinta seção examina a duplicata vir-
tual, seguida de uma breve conclusão.  

1. TÍTULOS DE CRÉDITO

Segundo ensinamentos do Ilustre juris-
ta Cesare Vivante1 título de crédito é o docu-
mento necessário para o exercício do direito 
literal e autônomo nele mencionado.

De acordo com estudiosos, os títulos de 
crédito surgiram na Idade Média, por criação 
da Ordem dos Templários, que entre os séculos 
XII e XIII, eram os principais fornecedores 
de crédito (verdadeiros estabelecimentos 
bancários informais).

Os títulos de crédito são classificados em: 
próprios - letra de cambio, nota promissória; 
impróprios - duplicata, cheque; de Legitimação 
- bilhetes de metrô e ônibus, ingressos; de In-

vestimento - CDB, LCI, CRI; de Financiamento 
- cédulas e notas de crédito rural, industrial, à 
exportação e comercial; representativos - co-
nhecimento de frete; armazeneiros - warrant, 
conhecimento de depósito; do Agronegócio - 
cédula de produto rural, warrant agropecuá-
rio, conhecimento de depósito agropecuário, 
letra de crédito do agronegócio, certificado de 
recebíveis do agronegócio, nota comercial do 
agronegócio; inominados ou atípicos - “fica” 
ou “vaca-papel”.

2. ELEMENTOS ESSENCIAIS DOS TÍTULOS DE CRÉDITO

Os requisitos básicos para a emissão dos 
títulos de crédito, em geral, estão previstos 
nas leis especiais, a saber:

- Letra de Câmbio – artigo 1º, do Decre-
to nº 2.044/1908; e, artigos 1º e 2º do Decre-
to nº 57.663/1965;

- Nota Promissória – artigo 54, do De-

creto nº 2.044/1908; e, artigo 76 do Decreto 
nº 57.663/1965;

- Duplicata – artigo 2º da Lei nº 
5.474/1968;

- Cheque – artigo 2º da Lei nº 7.357/1985.

Segundo determina o Código Civil, em 
seu artigo 889, § 1º, no título de crédito deve 
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conter: data da emissão, data do vencimento, 
indicação precisa dos direitos que confere, e 
assinatura do emitente.

Assim, os elementos essenciais são: 

literalidade – segundo o qual, só é consi-
derado válido o que estiver escrito no título;

autonomia – que significa que cada pes-

2  Títulos e contratos eletrônicos: o advento da Informática e suas consequências para a pesquisa jurídica. Direito & internet: 
aspectos jurídicos relevantes, 2005, p. 54.
3  DE LUCCA, Newton. Op. Cit., p. 55. 
4  E-mails indesejados à luz do direito. 1ª Edição. São Paulo: Quartier Latin, 2002, p. 21.
5  Revista de informação legislativa, nº 136, ano 34.

soa que se obriga no título está assumindo 
uma obrigação autônoma; e,

cartularidade – que pressupõe a posse 
do documento para o exercício do direito nele 
mencionado.

3. DESMATERIALIZAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO

Na virada do Século XIX para o XX sur-
giram diversas invenções e do Século XX para 
o XXI apareceram diversas inovações tecno-
lógicas, consolidando assim, a transformação 
digital.

Conforme ensinamentos sempre preci-
sos do Ilustre Professor Doutor Newton de 
Lucca, “pelos títulos de crédito, deslocava-se a 
propriedade dos bens materiais para pedaços 
de papel, que nada mais eram do que a própria 
corporificação desses bens”2, e se em um pri-
meiro momento, materializados, permitiu que 
o mundo mobilizasse as próprias riquezas, ou 
seja, atendiam às necessidades da circulação 
de crédito, com o passar dos anos, revelou-se 
necessária a substituição do papel por outros 
meios menos onerosos e mais eficientes à cir-
culação ágil do crédito.

Os sistemas bancários de alguns países 
se viram sobrecarregados pelo excesso de tí-
tulos entregues aos bancos, tanto para a ope-
ração de desconto quanto para a operação de 
cobrança, passando a pensar na adoção de al-
guns mecanismos que substituíssem o papel 
pela fita magnética dos computadores3. Nessa 
época a França adotou a Cambial-Extrato e a 
Alemanha adotou a Nota de Débito, que ti-
nham a função de prova de pagamento. 

Considerando-se que a sociedade é com-
plexa e por isso as normas jurídicas, em tese, 
devem ser genéricas e abstratas, para con-
templar todas as possíveis situações de fato 

que tenham relevância, elas devem ser instru-
mentos capazes de viabilizar a interpretação 
do sistema e conferir-lhe segurança sem o en-
gessar com leis ineficazes.

Segundo nos ensina Amaro Moraes e Sil-
va Neto, “quando surge um fato novo, já exis-
te ao menos uma estrutura legal a permiti-lo, 
a suportá-lo e a regulá-lo na órbita do Direito. 
Em outras palavras: naqueles dias as coisas 
transitaram normalmente e apenas um ou ou-
tro acerto se fez necessário para serem aco-
modadas umas poucas sutilezas legais aos fi-
gurinos do ordenamento jurídico já existente, 
pois que os profissionais do direito de então 
viam o que, normalmente, o Homem qualquer 
não via”4.

Em 1997, o Professor Arnoldo Wald, ao 
escrever um artigo sobre o regime legal da 
Cédula de Produto Rural (CPR)5, nos esclare-
ceu que “a tendência moderna é do reconhe-
cimento da viabilidade da existência de títulos 
de crédito imateriais, nos quais o documento-
-suporte do crédito é substituído por um re-
gistro informático idôneo”. 

Levando-se em conta a ameaça de sufo-
camento do sistema por conta da avalanche 
de títulos, e diante do novo método de cir-
culação eletrônica, ao entrar em vigência, o 
Código Civil de 2002, no § 3º, do seu artigo 
889, dispôs que “o título poderá ser emitido a 
partir dos caracteres criados em computador 
ou meio técnico equivalente e que constem 
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da escrituração do emitente, observados os 
requisitos mínimos previstos nesse artigo”.

No entanto, contrariamente ao entendi-
mento da maioria dos juristas, que viram nes-
te dispositivo a introdução no direito positivo 
brasileiro dos títulos de crédito eletrônicos, o 
Professor Fabio Ulhoa Coelho6 afirmava que 
referido dispositivo apenas tratava da possibi-
lidade “da emissão do título a partir de carac-
teres criados em computar”, e que isso estava 
“longe de corresponder à admissibilidade do 
meio eletrônico como suporte”. 

E mais, que “a juridicidade do título de 
crédito eletrônico resulta, ..., da colmatação 
da lacuna existente no ordenamento jurídi-
co nacional, feita nos termos do artigo 4º da 
LICC, mediante a invocação do Princípio Ge-
ral, reconhecido pelo Direito Comercial Inter-
nacional, da Equivalência Funcional”.

O Princípio da Equivalência Funcional (ou 
não-discriminação) citado pelo Professor Fa-
bio U. Coelho, está formulado no artigo 5º da 
lei-modelo da Uncitral (Comissão das Nações 
Unidas para o Direito Mercantil Internacional) 
de 1996, aperfeiçoada em 1998, e determina 
que “não se negarão efeitos jurídicos, validade 
ou executividade à informação tão-somente 
pelo fato de se encontrar na forma de mensa-
gem de dados”.

Assim, tanto o suporte papel quanto o 
suporte eletrônico, em relação ao documento 
jurídico, desempenham as seguintes funções: 
acessibilidade (acesso às informações regis-
tradas); integridade das informações registra-
das (qualquer adulteração pode ser apurada 
por perícia); reprodutibilidade (possibilidade 

6  Títulos de Crédito Eletrônicos. Revista do Advogado nº 96, Ano XXVIII, p. 45.
7  Documento Eletrônico: Aplicação e Interpretação pelo Poder Judiciário. Curitiba: Juruá, 2007. p. 36.

de cópia do documento); autenticação por as-
sinatura (assinatura digital – criptografia assi-
métrica); e, função probatória.

Com vistas a elidir resistências à admis-
são do suporte eletrônico dos títulos de cré-
dito, a “V Jornada de Direito Civil” de 2011, 
com relação aos títulos de crédito elaborou os 
seguintes Enunciados:

461 - “os títulos de crédito podem ser 
emitidos, aceitos, endossados ou avalizados 
eletronicamente, mediante assinatura com 
certificação digital, respeitadas as exceções 
previstas em lei.”

462 - “as duplicatas eletrônicas podem 
ser protestadas por indicação e constituirão 
título executivo extrajudicial mediante a exi-
bição pelo credor do instrumento de protesto, 
acompanhado do comprovante de entrega das 
mercadorias ou de prestação dos serviços.”

Em consequência, passaram a ser admi-
tidas em nosso ordenamento jurídico, sem 
maiores questionamentos, a duplicata escri-
tural e o protesto por indicação, a partir de 
comunicações eletrônicas.

4. TÍTULOS DE CRÉDITO ELETRÔNICOS

Como vimos, a evolução da humanidade 
e os avanços tecnológicos fez com que o direi-
to se amoldasse e reconhecesse a viabilidade 
da existência de títulos imateriais, onde o “pa-
pel” que era o suporte do crédito é substituí-
do por um registro informático idôneo.

O Professor Leonardo Parentoni7, definiu 
documento eletrônico “como o texto escrito 
que representa um fato e tem como suporte ma-
terial uma mídia eletrônica”.

Para o Professor Fabio Ulhoa Coelho “tí-
tulo de crédito eletrônico é o documento ele-
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trônico representativo de direito autônomo 
ao recebimento de quantia líquida”8.

Com relação aos elementos essenciais 
dos títulos de crédito, importante ressaltar 
que a literalidade resta mantida, na medida 
em que continua obrigatória a correspondên-
cia entre o teor do título e as informações de 
crédito das quais decorrem; que a autonomia 
também resta mantida, uma vez que há segu-
rança na cadeia de eventuais endossos (prova 
da legitimação do detentor); e com relação à 
cartularidade, a mesma também restará man-
tida, se a interpretarmos como documentali-

8  Op. Cit., p. 44.
9  Op. Cit., p. 44.

dade. 

Em que pese alguns doutrinadores en-
tenderem a cartularidade como a “necessidade 
da exibição do título de crédito para o exercício 
do direito”, há que se ressaltar que, quando a 
expressão cártula foi introduzida por Bonelli 
na literatura jurídica italiana em 1904, tinha a 
finalidade de mostrar a íntima conexão entre 
o direito mencionado e o próprio título, e não 
o papel em si. 

4.1. NOTA PROMISSÓRIA ELETRÔNICA

Segundo o Professor Fabio Ulhoa Coelho, 
a “nota promissória eletrônica é o documento 
eletrônico de que constam todos os requisitos 

essenciais (informações) exigidos pelos arti-
gos 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra”9. 

4.2. LETRA DE CÂMBIO MERCANTIL

A Lei nº 11.882/2008, que dispõe sobre 
a Letra de Câmbio Mercantil (LAM), em seu 
artigo 3º, autoriza que este título seja, desde o 
início, emitido em forma escritural eletrônica, 
bem como que circule desta maneira, sem a 
existência de cártula/papel, vejamos:

“Art. 3º. A LAM será emitida sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema de 
registro e de liquidação financeira de ativos 
autorizada pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. A transferência de ti-
tularidade da LAM será operada no sistema 
referido no caput deste artigo, que será res-
ponsável pela manutenção do registro das ne-
gociações.”

O art. 4º determina que: “Aplica-se à LAM, 
no que não contrariar o disposto nesta Lei, a le-
gislação cambiária.”

5. DA DUPLICATA À DUPLICATA “VIRTUAL”

Embora a duplicata tenha surgido como 
uma alternativa ao saque das letras de câm-
bio, devido a não se conseguir precisar de que 
modo surgiu o instituto, conclui-se que o an-
tecedente remoto foi o revogado artigo 219 
do Código Comercial (Lei nº 556/1850), que 
ao tratar da fatura comercial, assim rezava:

“Art. 219. Nas vendas em grosso ou por 
atacado entre comerciantes, o vendedor é 
obrigado a apresentar ao comprador por du-
plicado, no ato da entrega das mercadorias, 
a fatura ou conta dos gêneros vendidos, as 
quais serão por ambos assinadas, uma para 
ficar na mão do vendedor e outra na do com-
prador. Não se declarando na fatura o prazo 
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do pagamento, presume-se que a compra foi 
à vista (artigo nº. 137). As faturas sobreditas, 
não sendo reclamadas pelo vendedor ou com-
prador, dentro de 10 (dez) dias subsequentes 
à entrega e recebimento (artigo nº 135), pre-
sumem-se contas líquidas.”

Sua consagração ocorreu na década de 
20 da centúria passada, e na sequencia sobre-
veio a Lei nº 187/1936, que posteriormente 
foi substituída pela Lei nº 5474/1968.

O jurista Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.10 de-
fine duplicata como o “título de crédito formal, 
impróprio, causal, à ordem, extraído por vende-
dor ou prestador de serviços, que visa a docu-
mentar o saque fundado sobre crédito decorren-
te de compra e venda mercantil ou prestação de 
serviços, assimilada aos títulos cambiários por 
lei, e que tem como seu pressuposto a extração 
da fatura.”

Imperioso esclarecer que a partir das 
intermediações bancárias, o credor ao invés 
de emitir a cártula e encaminhá-la ao sacado, 
passou simplesmente a informar aos bancos 
os dados do título (identificação e endereço 
do devedor, valor do crédito e data de ven-
cimento), passando estes a se encarregar de 
encaminhar ao devedor o boleto de cobrança 
(boleto bancário). 

Assim, nas décadas de 70 e 80, o boleto 
bancário passou a fazer o papel da duplicata, 
ou seja, substituiu-se a circulação da cártula 
pelo crédito escritural.

Nas palavras de Fran Martins11, “o título 
escritural é aquele que não tem cártula; nasce e 
atua por via de computador, por e-mail, por In-
ternet, não possui assinatura usual. Na assina-
tura digital há a transformação da comunicação 
criada e, com isso, surge o que autores costu-
mam chamar de cártula eletrônica, conjunto de 
dados do título consubstanciado na memória do 
sistema eletrônico”.

Já na década de 90, para que uma du-
plicata (comum) pudesse ter força executiva, 
deveria ser comprovada a remessa e o recebi-

10  Títulos de Crédito. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 673.
11  Títulos de Crédito. 15 ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010, nota 1, p.437.
12  Fundamentos Jurídicos dos Títulos de Crédito Eletrônicos e a Duplicata Escritural. In, Direito Empresarial, Direito do Es-
paço Virtual e Outros Desafios do Direito – Homenagem ao Professor Newton De Lucca. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 630.)

mento da mercadoria. 

Em 19.10.2009, a FEBRABAN iniciou a 
operação de Débito Direto Automático (DDA) 
que permite ao cliente acessar o boleto regis-
trado no sistema financeiro e lhe dar o aceite.

Conforme ensinamentos da Professora 
Maria Bernadete Miranda12, “nas duplicatas 
escriturais não existe a materialização do título 
numa cártula em papel”, ela “não é remetida 
para o aceite do devedor”, é apenas “enviado 
um boleto bancário para que se faça o paga-
mento”.

Dessa forma, como as duplicatas emi-
tidas e recebidas por meio magnético ou de 
gravação eletrônica (virtuais) podiam ser pro-
testas por mera indicação (art. 8º, § único, 
da Lei nº 9.492/1997), os boletos bancários 
vinculados ao título virtual, acompanhados 
dos instrumentos de protesto por indicação 
e dos comprovantes de entrega da merca-
doria ou da prestação de serviços, passaram 
a constituir títulos executivos extrajudiciais, 
mostrando-se viável sua execução, ao menos 
desde 2011, conforme se depreende da de-
cisão abaixo copiada, esposada pelo Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDI-
CAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHA-
DO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 
DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE 
EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO 
ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais – emitidas 
e recebidas por meio magnético ou de gravação 
eletrônica – podem ser protestadas por mera in-
dicação, de modo que a exibição do título não é 
imprescindível para o ajuizamento da execução 
judicial. Lei 9.492/97. 2. Os boletos de cobrança 
bancária vinculados ao título virtual, devidamen-
te acompanhados dos instrumentos de protesto 
por indicação e dos comprovantes de entrega da 
mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem 
a ausência física do título cambiário eletrônico e 
constituem, em princípio, títulos executivos ex-
trajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega 



55

provimento.” (REsp 1.024.691-PR, 3ª Turma, 
rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.03.2011, DJe 
12.04.2011).

Contra a decisão da Ministra foram in-
terpostos embargos de divergência, igual-
mente rejeitados por unanimidade, na forma 
que segue: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DEMONS-
TRADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDI-
CIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR 
INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPA-
NHADO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO, 
DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPRO-
VANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. 
EXECUTIVIDADE RECONHECIDA”. 1. Os acór-
dãos confrontados, em face de mesma situação 
fática, apresentam solução jurídica diversa para 
a questão da exequibilidade da duplicata virtual, 
com base em boleto bancário, acompanhado do 
instrumento de protesto por indicação e das no-
tas fiscais e respectivos comprovantes de entre-
ga de mercadorias, o que enseja o conhecimento 
dos embargos de divergência. 2. Embora a norma 
do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 permita o pro-
testo por indicação nas hipóteses em que houver 
a retenção da duplicata enviada para aceite, o 
alcance desse dispositivo deve ser ampliado para 
harmonizar-se também com o instituto da du-
plicata virtual, conforme previsão constante dos 
arts. 8º e 22 da Lei 9.492/97. 3. A indicação a 
protesto das duplicatas mercantis por meio mag-
nético ou de gravação eletrônica de dados encon-
tra amparo no art. 8º, § único, da Lei 9.492/97. 
O art. 22 do mesmo Diploma Legal, a seu turno, 
dispensa a transcrição literal do título quando o 
Tabelião de Protesto mantém em arquivo grava-
ção eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou 
micrográfica do título ou documento da dívida. 
4. Quanto à possibilidade de protesto por indica-
ção da duplicata virtual, deve-se considerar que 
o que o art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 admite, 
essencialmente, é o protesto da duplicata com 
dispensa de sua apresentação física, mediante 
simples indicação de seus elementos ao cartório 
de protesto. Daí, é possível chegar-se à conclu-
são de que é admissível não somente o protesto 
por indicação na hipótese de retenção do título 
pelo devedor, quando encaminhado para aceite, 
como expressamente previsto no referido artigo, 
mas também na de duplicata virtual amparada 

em documento suficiente. ENCICLOPÉDIA JU-
RÍDICA DA PUCSP DIREITO COMERCIAL 14 5. 
Reforça o entendimento acima a norma do § 2º 
do art. 15 da Lei 5.474/68, que cuida de execu-
tividade da duplicata não aceita e não devolvida 
pelo devedor, isto é, ausente o documento físico, 
autorizando sua cobrança judicial pelo processo 
executivo quando esta haja sido protestada me-
diante indicação do credor, esteja acompanhada 
de documento hábil comprobatório da entrega e 
recebimento da mercadoria e o sacado não tenha 
recusado o aceite pelos motivos constantes dos 
arts. 7º e 8º da Lei. 6. No caso dos autos, foi efe-
tuado o protesto por indicação, estando o instru-
mento acompanhado das notas fiscais referentes 
às mercadorias comercializadas e dos compro-
vantes de entrega e recebimento das mercado-
rias devidamente assinados, não havendo ma-
nifestação do devedor à vista do documento de 
cobrança, ficando atendidas, suficientemente, as 
exigências legais para se reconhecer a executivi-
dade das duplicatas protestadas por indicação. 
7. O protesto de duplicata virtual por indicação 
apoiada em apresentação do boleto, das notas 
fiscais referentes às mercadorias comercializa-
das e dos comprovantes de entrega e recebimen-
to das mercadorias devidamente assinados não 
descuida das garantias devidas ao sacado e ao 
sacador. 8. Embargos de divergência conhecidos 
e desprovidos” (STJ, REsp 1.024.691/PR, 2ª Se-
ção, rel. Min. Raul Araújo, j. 22.08.2012, DJe 
29.10.2012). 

Assim, a duplicata “virtual’ que conhe-
cemos é uma forma de circulação escritural e 
eletrônica do crédito e não do próprio título. 

Nesse cenário, a Lei nº 13.775, promul-
gada em 20.12.2018, veio regulamentar a 
emissão de duplicata sob a forma escritural, 
para circulação como efeito comercial (art. 2º).

Esta lei determina que a emissão da du-
plicata sob a forma escritural “far-se-á median-
te lançamento em sistema eletrônico de escri-
turação gerido por quaisquer das entidades que 
exerçam a atividade de escrituração de duplica-
tas escriturais” (art. 3º, caput).

As entidades aqui referidas, “deverão ser 
autorizadas por órgão ou entidade da admi-
nistração federal direta ou indireta a exercer 
a atividade de escrituração de duplicatas” (art. 
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3º, § 1º).

Se a escrituração for feita por Central 
Nacional de Registro de Títulos e Documen-
tos, a referida escrituração caberá ao oficial de 
registro do domicílio do emissor da duplicata 
(art. 3º, § 2º). Se esse oficial de registro não 
estiver integrado ao sistema central, a compe-
tência será transferida para a Capital da res-
pectiva entidade federativa (art. 3º, § 3º).

Os lançamentos substituem o Livro de 
Registro de Duplicatas (art. 9º).

O valor dos emolumentos será de no má-
ximo R$ 1,00 por duplicata (art. 3º, § 4º).

De acordo com o art. 4º, deverá ocorrer 
no sistema eletrônico, a escrituração, no mí-
nimo, dos seguintes aspectos: “I — apresenta-
ção, aceite, devolução e formalização da prova 
do pagamento; II — controle e transferência 
da titularidade; III — prática de atos cambiais 
sob a forma escritural, tais como endosso e 
aval;IV — inclusão de indicações, informações 
ou de declarações referentes à operação com 
base na qual a duplicata foi emitida ou ao pró-
prio título; e, V — inclusão de informações a 
respeito de ônus e gravames constituídos so-
bre as duplicatas.”

A duplicata poderá ser paga utilizando-
-se qualquer meio de pagamento existente 
no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasi-
leiro (art. 5º). A prova de pagamento deverá 
ser informada no sistema eletrônico de escri-
turação, com referência expressa à duplicata 
amortizada ou liquidada (art. 5º, § único).

Os gestores dos sistemas eletrônicos de 
escrituração ou os depositários centrais, na 
hipótese de a duplicata emitida sob a forma 
escritural ter sido depositada de acordo com 
a Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013 (par-
celamento de débitos com a FN), expedirão, a 
pedido de qualquer solicitante, extrato do re-
gistro eletrônico da duplicata (art. 6º).

No referido extrato, deverão constar, no 
mínimo (art. 6º, § 1º):

“I - a data da emissão e as informações re-
ferentes ao sistema eletrônico de escrituração no 

13  A Duplicata virtual e os títulos de crédito eletrônicos. Belo Horizonte: Revista da Faculdade de Direito UFMG nº 65, jul/

âmbito do qual a duplicata foi emitida;

II - os elementos necessários à identificação 
da duplicata;

III - a cláusula de inegociabilidade; e

IV - as informações acerca dos ônus e gra-
vames.”

O referido extrato pode ser emitido em 
forma eletrônica, observados requisitos de 
segurança que garantam a autenticidade do 
documento (art. 6º, § 2º).

O sistema eletrônico de escrituração de-
verá manter em seus arquivos cópia eletrônica 
dos extratos emitidos (art. 6º, § 3º).

Será gratuita a qualquer solicitante a infor-
mação, prestada por meio da rede mundial de 
computadores, de inadimplementos registrados 
em relação a determinado devedor (art. 6º, § 4º).

A duplicata emitida sob a forma escritural 
e o extrato de que trata o art. 6º desta Lei são 
títulos executivos extrajudiciais, devendo-se ob-
servar, para sua cobrança judicial, o disposto no 
art. 15 da Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968 
(Art. 7º).

Referida lei prevê ainda, a aplicação sub-
sidiária da Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968 
(art. 12), bem como que a apresentação será 
efetuada por meio eletrônico, observados os 
prazos determinados pelo órgão ou entidade 
da administração federal ou, na ausência des-
sa determinação, o prazo de 2 (dois) dias úteis 
contados de sua emissão (art. 12, § 1º).

O devedor poderá, por meio eletrônico, 
recusar, no prazo, nas condições e pelos mo-
tivos previstos nos artigos 7º e 8º da Lei nº 
5.474/68, a duplicata escritural apresentada 
ou, no mesmo prazo acrescido de sua metade, 
aceitá-la (art. 12, § 2º).

Para fins de protesto, a praça de pa-
gamento das duplicatas escriturais deverá 
coincidir com o domicílio do devedor, salvo 
convenção expressa entre as partes que de-
monstre a concordância inequívoca do deve-
dor. (art. 12, § 3º).

Segundo Leonardo Netto Parentoni13, a 
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duplicata virtual “nada mais é do que a adap-
tação desse procedimento às exigências contem-
porâneas de celeridade, à luz das novas tecnolo-

dez.2014, p. 425.

gias”. 

CONCLUSÃO

A título de conclusão, a desmaterializa-
ção dos títulos de crédito foi possível a partir 
da nova leitura dada aos elementos ditos es-
senciais, na forma em que foram concebidos 
originalmente, inclusive no quanto pertinente 
à cartularidade, com vistas a buscar-se maior 
eficiência e menor onerosidade na circulação 
do crédito.

Assim, ao se falar em cartularidade, de-
vemos entender documento e não papel, já 
que a noção de documento também abrange 
o documento em meio digital. O suporte em 
papel nada mais fez do que dar lugar ao su-
porte virtual, contemplando-se assim, todos 
os elementos essenciais também nos títulos 
de crédito eletrônicos.  

A existência dos documentos eletrônicos 
não podendo mais ser negada, fez com que 
o ordenamento jurídico pátrio aceitasse essa 
nova realidade não só através da jurisprudên-
cia como também através da legislação, ini-
cialmente no quanto disposto no artigo 889, 
§ 3º do Código Civil, e recentemente, através 
da Lei nº 13.775/2018 que veio justamente 
regulamentar a duplicata escritural, conhecida 
como duplicata “virtual”, de forma a dar segu-
rança às ‘novas’ práticas empresariais.
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RESUMO

A humanidade está metaforicamente vivendo um efeito espelho em relação às tecnolo-
gias de armazenamento de dados. Usando a grande rede de dispositivos mundial, a Internet, 
usuários do mundo inteiro fornecem voluntariamente, e muitas vezes de maneira involuntária, 
grandes quantidades de informação que alimentam verdadeiros armazéns de dados que com-
põem o paradigma de big data. Com isso as grandes corporações e os governos mantenedores 
das plataformas tecnológicas podem conhecer seus hábitos, deduzir e prever seus comporta-
mentos futuros e passados e, voltando à alegoria do espelho, decidir sobre suas vidas, ou seja, 
tais indivíduos alimentam infraestruras computacionais com aspectos de suas vidas, e tais in-
fraestruturas processarão aquilo que recebem para depois decidir o que será fornecido a partir 
de tal processamento, num ciclo tendente à infinitude que muitas vezes tendencia, vicia ou 
mesmo obriga que determinadas decisões sejam tomadas por quem as alimenta. Uma das for-
mas de lidar com essas imensas massas de dados é por meio da Ciência de Dados, esta muitas 
vezes auxiliada pela Inteligência Artificial. Aquela definida como a área do conhecimento que 
utiliza a informação como meio de geração de valor para tomadas de decisão estratégicas por 
meio da aquisição, processamento, armazenamento, análise e compartilhamento de dados, e 
esta como a simulação da inteligência humana em máquinas, especialmente em sistemas com-
putacionais. A Ciência de Dados se utiliza de diversas áreas, como a matemática, a estatística, 
a mineração de dados e o aprendizado de máquina. Esta última é uma das ferramentas dispo-
níveis no universo da Inteligência Artificial para automatizar o processamento de dados por 
meio da utilização de algoritmos específicos, visando maior velocidade de execução. Os dados 
processados pelos algoritmos de aprendizado de máquina são interpretados, convertidos e 
sumarizados pelos cientistas de dados que, por sua vez, compartilham tais dados para os de-
vidos interessados, como a alta direção de uma corporação. Em termos de aplicações digitais 
voltadas ao grande público, como redes sociais eletrônicas, o resultado do processamento dos 
dados também é oriundo de tecnologias que utilizam Inteligência Artificial e diversas de suas 
nuances. Um indivíduo que resida numa cidade A pode receber conteúdo digital distinto do 
que receberia outro indivíduo que resida numa cidade B, embora ambas as cidades sejam, nes-
se fictício exemplo, vizinhas. Os algoritmos, que em parca explicação representam a programa-
ção embutida nos softwares, têm decidido as ações humanas. Na prática estamos fornecendo 
uma procuração para que softwares decidam nossas vidas, num processo que os norte-ameri-
canos preferem chamar de proxiability, é dizer, sistemas computacionais decidem em nome de 
seres humanos, impactando na existência de outros seres humanos. O site algotransparacy.
org, por exemplo, afirma que 70% das visualizações do Youtube são fruto das recomendações 
dos algoritmos da Google, e alerta que não temos controle sobre o que é sugerido. Nesse ínte-
rim, preocupações diversas emergem de diversas áreas do conhecimento, como Antropologia, 
Sociologia e Filosofia, apenas para citar algumas. E essa inquietação também é atinente ao 
Direito, que perenemente deve agir como guardião da legalidade quanto ao que for decidido 
no âmbito das relações entre humanos e máquinas.

PALAVRAS-CHAVE

Direito; tecnologia; inteligência artificial
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1. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E RECONHECIMENTO FACIAL

No último dia 08 de outubro, o gover-
nador do estado da Califórnia, nos Estados 
Unidos, sancionou uma lei que proíbe, pelos 
próximos três anos, que forças da lei locais 
equipem suas câmeras corporais com softwa-
re ou hardware de reconhecimento facial ou 
quaisquer outros scanners biométricos. Essa 
nova legislação entrará em vigor em 01 de ja-
neiro de 2020. O deputado democrata de São 
Francisco Phil Ting, que propôs a lei, foi enfá-
tico ao manifestar que a população quer que 
as polícias usem câmeras corporais para pro-
ver transparência em suas atividades, e que 
adicionar tecnologias de reconhecimento fa-
cial em tais câmeras essencialmente tornaria 
esses agentes públicos ferramentas de vigi-
lância 24 horas por dia, dando às autoridades 
a habilidade de monitorar todos os passos dos 
membros da sociedade, num claro exemplo de 
estado policial. Essa decisão tem grande reper-
cussão, pois a Califórnia não é apenas o Esta-
do mais populoso da América, é o lar de mui-
tas das maiores empresas de tecnologia do 
mundo, algumas das quais foram pioneiras no 
desenvolvimento de tecnologias de reconhe-
cimento facial (Facial Recognition Technologies). 

 Interessante rememorar que em mea-
dos de agosto desse ano, a União Americana 
pelas Liberdades Civis (ACLU), organização 
sem fins lucrativos cuja missão é a proteção 
de garantias individuais, divulgou resultados 
de testes mostrando que o software de reco-
nhecimento facial a ser utilizado nas câmeras 
policiais fornecia dados incorretos, relacio-
nando vinte e seis congressistas estaduais da 
Califórnia com fotos de um banco de dados 
de criminosos, ensejando vários estudos que 
demonstraram, por exemplo, que sistemas 
de reconhecimento facial são menos precisos 
quando lidam com pessoas de cor, mulheres e 
crianças.

 Na Austrália, um comitê de segurança 
parlamentar ordenou que o governo reformu-
lasse seus planos de constituir um banco de 
dados nacional de reconhecimento facial por 
conta de  preocupações relacionadas a ques-
tões de privacidade. O ministro da imigração, 

David Coleman, ao apresentar o projeto em 
julho de 2019, havia dito que seria autoriza-
do o uso de serviços de correspondência de 
identidade (matching), o que tornaria mais fá-
cil e segura a verificação online de documen-
tos contendo imagens faciais dos cidadãos. 
No entanto, o Comitê Parlamentar Conjunto 
de Inteligência e Segurança manifestou mais 
preocupações e  enviou o projeto de volta à 
análise, manifestando que “O Comitê reco-
menda que o Projeto de Lei de Serviços de 
Correspondência de Identidade 2019 seja 
reformulado, levando em conta os seguintes 
princípios: seu funcionamento deve ser cons-
truído em torno da privacidade e transparên-
cia e sujeito a medidas de segurança robustas, 
além disso, deve estar sujeito à supervisão 
parlamentar e a uma funcionalidade razoável, 
proporcional e clara”. Esse evento sugere que 
os  debates sobre regulamentação de tecno-
logias de reconhecimento facial na Austrália 
apenas começaram.

 No Reino Unido, ativistas de direitos 
humanos têm ingressado com ações judiciais 
contra as forças policiais britânicas acerca do 
uso das tecnologias de reconhecimento facial. 
Um desses casos diz respeito a Ed Bridges, de 
36 anos, que teve seu rosto escaneado en-
quanto  fazia compras de Natal em 2017 e 
também quando participou de um protesto 
pacífico anti-armas em 2018. Bridges levou o 
caso à Alta Corte Britânica alegando que ti-
nha se sentido constrangido com o reconheci-
mento facial e que tal recurso tecnológico fe-
riu direitos seus relacionados à privacidade e à 
proteção de dados. Não obstante, dois juízes 
daquela corte, ao analisarem a demanda, de-
cidiram que não houve lesão a direitos com a 
atuação das forças de segurança. O advogado 
de Ed disse à imprensa que recorrerá da de-
cisão perante a Corte Britânica de Apelação. 
Esse é considerado o primeiro caso mundial 
de ação judicial contra o uso de tecnologias de 
reconhecimento facial.

 Outro caso também em evidência é o 
do Big Brother Watch, instituição britância que 
expõe e enfrenta ameaças à privacidade e às 
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liberdades civis frente ao uso da tecnologia, 
que entrou com uma ação judicial contra a po-
lícia metropolitana de Londres demandando a 
imediata suspensão do reconhecimento facial. 
A polícia londrina terminou seus testes com a 
tecnologia em fevereiro passado e ainda não 
definiu quando esse serviço será novamente 
colocado em funcionamento. Griff Ferris, ofi-
cial jurídico da instituição, deixou claro que se 
o reconhecimento facial retornar, mais medi-
das judiciais serão tomadas para proteger di-
reitos e garantias no que ele chamou de Vigi-
lância Orwelliana, em clara referência ao livro 
1984, de George Orwells, escrito com o fito 
de denunciar as mazelas do totalitarismo e 
que se tornou uma das obras mais lidas de to-
dos os tempos. “O reconhecimento facial em 
tempo real não se encaixa em uma democra-
cia e lutaremos até que seja proibido”, disse 
Ferris.

 No Brasil já há casos de utilização de 
reconhecimento facial por entidades pri-
vadas e públicas, porém, por conta da Lei 
13.709/2019, a “Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais Brasileira”, dados biométri-
cos são considerados dados sensíveis, levando 
órgãos como o Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (IDEC) a notificar diversas em-
presas que vêm utilizando tal tecnologia sem 
esclarecer aos seus consumidores quais bases 
legais estão utilizando para o uso de tais da-
dos, questões relacionadas ao consentimen-

to para a coleta e uso dessas informações, e 
sobre seu posterior tratamento. A LGPD lista 
em seu artigo 11 em quais hipóteses poderá 
ocorrer o tratamento de dados sensíveis, com 
destaque à sua alínea g, dispondo que tal tra-
tamento poderá ocorrer sem consentimento 
quando vise prevenir fraudes e garantir a se-
gurança do titular dos dados, exceto quando 
direitos e liberdades fundamentais prevale-
cerem em relação ao mesmo tratamento. O 
equilíbrio entre tratamento de dados sensíveis 
no âmbito do reconhecimento facial e direitos 
e garantias ficará a encargo de novas normas 
que possam surgir, inclusive em caráter regu-
lamentador, e também do Judiciário quando 
emanar decisões que tratem desse incipiente 
tema. De qualquer forma, já existem no país 
iniciativas legislativas, como o PL 4612/2019, 
de iniciativa do deputado Bibo Nunes, do PSL 
do Rio Grande do Sul, que almeja implantar 
tecnologia chinesa de reconhecimento facial 
mormente para auxílio das forças de segu-
rança pública no combate à criminalidade. A 
ementado projeto menciona o desenvolvi-
mento, aplicação e uso de tecnologias de re-
conhecimento facial e emocional, bem como 
outras tecnologias para a identificação de in-
divíduos e predição de comportamentos. Cal-
cula-se que a China possui atualmente cerca 
de 170 milhões de câmeras de vigilância.

2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DISCRIMINAÇÃO

O Ministério do Interior do Reino Unido 
atualmente é parte em um processo que exige 
que seja revelado o funcionamento da inteli-
gência artificial utilizada para triagem de pe-
didos de visto, no que aparenta ser o primeiro 
caso a tratar do tema na Inglaterra e que pode 
levar à abertura de demandas futuras simila-
res frente a outros órgãos públicos e também 
a setores privados. A ação judicial exigindo a 
transparência algorítmica foi impetrada pelo 
grupo de defesa de direitos humanos Foxglo-
ve, juntamente com o Conselho Conjunto para 
o Bem-estar dos Imigrantes, que afirmam que a 
tecnologia está afetando as políticas de deci-

são sobre a entrada de imigrantes no país, re-
velando que o sistema funciona empregando 
racismo e injustiça, baseando-se, por exem-
plo, em caracteríticas grosseiras, como nacio-
nalidade ou idade, sem levar em consideração 
outros fatores. A Foxglove foi formada em 
2015 como uma organização que objetiva en-
frentar grandes empresas de tecnologia e go-
vernos que usam serviços digitais em prejuízo 
do público em geral. A mesma é composta por 
advogados, especialistas em tecnologia e es-
pecialistas em comunicação e leva o nome de 
uma flor silvestre europeia, a digitalis sp, que 
pode tanto fazer mal à saúde quanto curar. 
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Antes da via judicial a Foxglove havia pedido 
que o Ministério abrisse o código de sua tec-
nologia de triagem de vistos, porém o pedido 
foi negado. Martha Dark, diretora operacional 
da instituição, afirmou que o órgão do gover-
no está se escondendo atrás de uma exceção 
para o setor de imigração constante na Lei de 
Liberdade de Informação britânica. 

 A Foxglove alega que o Ministério do 
Interior está usando um algoritmo secreto que 
se baseia em cor da pele e outros fatores dis-
criminatórios para enquadrar os indivíduos em 
espécies de faixas digitais, sendo a faixa verde 
a rápida, a amarela a lenta, e a vermelha re-
presenta um desvio digital completo, que exi-
ge uma análise mais rigorosa. Porém, um por-
ta-voz do governo afirmou que o Ministério 
sempre usou o software para maior eficiência 
em seus trabalhos, e que o mesmo apenas ar-
mazena dados dos formulários de imigração, 
jamais decidindo sobre os mesmos. Afirmou 
também que os funcionários usam os dados 
presentes no banco de dados do sistema para 
basear suas análises e que todas as operações 
envolvidas no processo estão em conformi-
dade com a Lei de Igualdade do Reino Unido. 
Cori Crider, outro diretor da Foxglove, disse 
que o discurso do porta-voz é repetitivo e que 
não condiz com o que foi exposto, olvidando, 
por exemplo, a discriminação que acontece 
com pessoas de cor sujeitas a uma triagem 
diferente de pessoas de tez branca. Martha 
Dark manifestou ainda que o Ministério:

Deu a um processo sombrio e controlado 
por computador o poder de afetar as chan-
ces de alguém obter um visto. E o melhor que 
podemos dizer é que a máquina está usando 
critérios problemáticos e tendenciosos, como 
a nacionalidade, para escolher em qual fluxo 
você entra. Pessoas de países brancos ricos 
recebem sinal verde, pessoas mais pobres 
e de cor são empurradas para o final da fila. 
Queremos descobrir exatamente o que é o al-
goritmo e o que ele faz. Queremos forçar o 
governo a responder o mais rápido possível, 
porque todos os dias essa situação continua, 
e existe o risco das pessoas estarem sofren-
do decisões injustas sobre seus vistos. Essas 
pessoas faltarão a conferências, entrevistas 
de emprego, casamentos, funerais. Processos 

injustos prejudicam esses indivíduos e preju-
dicam a Grã-Bretanha.

 Gracie Bradley, da instituição indepen-
dente Liberty Human Rights, considera que de-
cisões que impactem em direitos das pessoas 
devem ser tomadas por seres humanos e não 
por máquinas (proxiability).

 Essa situação ocorre apenas alguns me-
ses depois que a Sociedade de Direito da Ingla-
terra e do País de Gales publicou um relatório, 
liderado pela ex-presidente da organização, 
Christina Blacklaws, que pedia um registro 
aberto de algoritmos para ajudar a resolver 
quaisquer preocupações éticas que o público 
possa ter. No entanto, o pedido de registro foi 
direcionado principalmente ao setor de justi-
ça criminal, e não ao setor de imigração, que 
é o alvo da polêmcia envolvendo a Foxglo-
ve. Do outro lado do Atlântico, em iniciativa 
inédita nos Estados Unidos, uma lei local do 
estado de Nova York exigiu a criação de uma 
força tarefa para auditar os algoritmos utiliza-
dos em sistemas da esfera pública, com vistas 
a detectar erros e decisões discriminatórias 
(bias). O prefeito da cidade de Nova York,  Bill 
de Blasio, considera a iniciativa como uma im-
portante política pública para o uso correto da 
tecnologia. Disse ele que “a força tarefa para 
analisar sistemas baseados em decisões au-
tomatizadas é um importante primeiro passo 
rumo a uma maior transparência e igualdade 
no uso da tecnologia”. O centro de pesquisa 
em informação e privacidade (EPIC), sedia-
do em Washington, DC, Estados Unidos, tem 
como uma de suas frentes de trabalho a trans-
parência algorítmica. O centro considera que 
a velocidade da inovação usando Inteligência 
Artificial na sociedade requer preocupação 
séria baseada em revisão ética, pois até o pre-
sente momento não há padrões estabelecidos 
para uso dessas tecnologias, que devem ser 
criadas e mantidas em consonância com va-
lores e normas fundamentais do ser humano.

 Embora a reivindicação de transparên-
cia algorítmica da Foxglove pareça louvável, 
algumas ponderações são necessárias. A tí-
tulo exemplificativo, a mera existência de um 
software que classifique pessoas por idade 
e nacionalidade em fluxos de trabalho, sem 
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que se constate que haja nessa aplicação, por 
exemplo, algoritmos de aprendizado de má-
quina, torna inadequado dizer que a mesma 
se utiliza de Inteligência Artificial para execu-
tar suas operações. É dizer que, num primeiro 
momento, como a Foxglove desconhece os 
pormenores dos códigos computacionais en-
volvidos, seria preferível que utilizasse o ter-
mo algoritmo em vez de Inteligência Artificial 
ao se referir ao software de triagem de vistos 
do Ministério do Interior britânico. 

 Além disso, todos os softwares que pro-
curam fazer algum tipo de julgamento sobre 
os dados que recebem herdam vieses das pes-
soas que os criaram, de maneira intencional ou 
não, ou como efeito colateral de não entender 
os dados que estavam usando para construir 
os parâmetros do algoritmo que os compõe. 
Portanto, além de exigir que haja transparên-
cia de código de tais softwares para as pesso-
as afetadas, também deve ser analisado quais 
são os vieses que ele possui e se tais vieses 
são éticos. Não é incomum que a maioria das 
pessoas considere que a mera existência de 
um viés num software seja algo ruim,  muito 
embora, na realidade, todas as decisões que 
nós, humanos, tomamos contêm algum viés, e 
a questão é saber em que se baseia esse viés 
e se o mesmo é ético.

 A título de exemplo, imaginemos que 
uma empresa anuncia uma oferta de emprego 
para um técnico qualificado de Tecnologia da 

Informação. A empresa emprega um software 
simples de leitura de currículos para aceitar 
apenas solicitações de pessoas que trabalha-
ram em pelo menos uma função de tecnologia 
anteriormente, e isso era uma cláusula clara 
no anúncio de emprego. Isso é um viés? Sim, e 
é um viés tendencioso. Porém, esse viés é jus-
tificado e ético? Mais uma vez, a resposta se 
mostra afirmativa. Afinal, não parece antiético 
usar um software para garantir que os candi-
datos atendam aos critérios de experiência 
profissional de um anúncio de emprego,  con-
tanto que isso seja tudo o que esse mesmo 
software esteja fazendo com as informações 
que processa. Eis mais um exemplo da impor-
tância da transparência de algoritmos.

 A humanidade deve monitorar como os 
algoritmos presentes nas soluções tecnológi-
cas operam, mormente quando eles impac-
tam em direitos dos indivíduos. Tanto que o 
Brasil, cuja legislação ainda é incipiente sobre 
o tema, possui um recente projeto de lei sob 
o número 5051/2019, de autoria do senador 
Styvenson Valentim, do PODEMOS do Rio 
Grande do Norte, que objetiva estabelecer os 
princípios para o uso de Inteligência Artificial 
no Brasil, exigindo, dentre outros, que o uso 
desse recurso tecnológico esteja em confor-
midade com o respeito à dignidade humana, 
liberdade, democracia, igualdade, pluralidade, 
diversidade e à proteção dos dados pessoais.

3. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CIBERCRIMINALIDADE

A automação tecnológica está transfor-
mando nossas interações em muitos aspectos 
positivos. No entanto, as tecnologias por trás 
de tais processos são vulneráveis ao uso por 
criminosos cibernéticos. Atualmente, o que a 
comunidade empresarial entende por Inteli-
gência Artificial ou IA é a comercialização de 
tecnologias da informação relacionadas ao 
aprendizado de máquina. Diferentemente do 
software tradicional, os aplicativos de apren-
dizado de máquina automatizam tarefas que 
anteriormente exigiam a capacidade inata da 
mente humana de aprender, analisar dados 

não estruturados de várias fontes e tomar boas 
decisões com base na intuição. Tarefas como 
reconhecimento de fala e rosto, condução au-
tônoma de carro e aprovação de empréstimos 
bancários se enquadram nessa categoria.

 A inteligência artificial moderna ainda 
fica aquém dos robôs de ficção científica, que 
possuem inteligência humana e livre arbítrio. 
Não é inteligência em um sentido relativo. Em 
vez disso, é mais um tipo de tecnologia da in-
formação, que não é fundamentalmente dife-
rente do software de computador presente em 
compras online, pilotos automáticos de aviões 
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e mecanismos de busca. É plenamente pro-
vável que a corporação onde você trabalhe já 
dependa de alguma forma de Inteligência Ar-
tificial para autenticação biométrica, detecção 
de fraudes em pagamentos ou mesmo alguma 
interface de usuário controlada por voz.

 Embora as tecnologias de IA existen-
tes ainda não possam cometer crimes por sua 

própria vontade, elas certamente podem ser 
utilizadas por criminosos cibernéticos, como 
qualquer nova tecnologia ou serviço de infor-
mação. A seguir alguns exemplos de como as 
tecnologias de Inteligência Artificial podem 
ser abusadas pelos cibercriminosos.

3.1 IA COMO ARMA DE PHISHING PHISHING AUTOMATIZADO

Replicar a capacidade humana de se co-
municar em um idioma natural, como inglês 
ou espanhol, foi um dos pontos principais das 
primeiras pesquisas de IA. Agora, essa tec-
nologia amadureceu a ponto de os computa-
dores estarem se tornando tão bons quanto 
os humanos ao escrever determinado texto. 
O spear phishing, por exemplo, é uma técnica 
de hacking que envolve o envio de comunica-
ções falsas para um indivíduo em especial - 
aparentemente de uma fonte confiável - para 
enganá-lo e, por exemplo, obter informações 
confidenciais. Em um artigo publicado em 

2016, pesquisadores de segurança da infor-
mação descreveram um experimento no qual 
construíram uma rede neural que aprendeu 
a escrever mensagens de phishing no Twitter 
usando tópicos previamente discutidos pelo 
usuário alvo. Eles relataram uma taxa de su-
cesso entre 30% e 66%, o que é, segundo os 
autores, comparável à taxa de sucesso dos 
esforços de caça submarina manual. A capaci-
dade de direcionar essas mensagens falsas au-
tomaticamente a milhares de indivíduos torna 
esses ataques ainda mais perigosos.

3.2 ADULTERAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Uma das características infelizes das 
redes neurais artificiais e tecnologias seme-
lhantes é a obscuridade do conhecimento 
aprendido. Diferentemente dos algoritmos 
tradicionais que podem ser lidos, escritos e 
entendidos por engenheiros de software qua-
lificados, o conhecimento aprendido pela rede 
neural existe como uma coleção de números 
de valor real, cujo significado pode ser difí-
cil de explicar, mesmo para um profissional 
treinado. Também torna mais difícil detectar 
quando algo está errado. Imagine um ata-
cante violando uma rede neural artificial que 
controla um sistema de missão crítica, como 
aprovação de empréstimos bancários ou per-
tencente a um carro autônomo. Se a modifi-
cação for furtiva e o dano que ela causar pu-
der ser atribuído a causas naturais ou falha do 
equipamento, esse ataque poderá ser muito 
difícil de ser detectado. A possibilidade de 

adulterar redes neuaris e transformá-las em 
redes escuras é tema de diversos estudos da 
comunidade científica. Em um experimento, 
pesquisadores criaram, propositalmente, um 
identificador de placa de rua, que reconheceu  
placas com o sinal pare como se fossem pla-
cas de sinais de velocidade, por conta de um 
adesivo colado às mesmas com o objetivo de 
enganar o software.
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3.3 IA UTILIZADA PARA A CRIAÇÃO DE DEEP FAKES

Atualmente vários softwares produzem 
deepfakes, por exemplo, alterando fotogra-
fias e vídeos digitais, substituindo automa-
ticamente o rosto de uma pessoa por outra. 
Embora originalmente criada para entrete-
nimento adulto, essa tecnologia claramente 
tem o potencial de produzir vídeos falsos que 
podem exibir a alta diretoria de uma empresa 
participando de reuniões inexistentes ou par-
ticipando de atividades que podem ser preju-
diciais para suas empresas e reputações. Na 
mesma linha, há softwares que permite a cria-
ção de discursos com sons realistas na voz do 
indivíduo-alvo, criado com base em amostras 
curtas de fala estudadas e imitadas pela Inte-

ligência Artificial. Em caso recente, o executi-
vo-chefe de uma grande empresa do ramo de 
energia elétrica do Reino Unido foi enganado 
por uma deep fake baseada em voz, resultan-
do na transferência de 200 mil euros à conta 
de um cibercriminoso que fingiu ser um forne-
cedor da Hungria. Embora as falsificações de 
fotos e vídeos atuais ainda sejam imperfeitas 
e possam ser detectadas usando técnicas de 
computação forense, infelizmente a tecnolo-
gia está evoluindo e pode-se avistar para logo 
um cenário onde deep fakes cada vez mais re-
alistas serão criadas para ferir direitos de indi-
víduos e corporações.

CONCLUSÃO
 

 As grandes transformações vivencia-
das pela humanidade nas primeiras décadas 
do século XXI advindas da tecnologia propi-
ciaram a ampliação dos limites de interefência 
humana sobre os indivíduos. Essa nova revo-
lução tecnológica tem engendrado possibili-
dades de exploração de um universo interior 
ao homem, de tal maneira que as ações sociais 
humanas passam não apenas a ser detectáveis 
e compreensíveis, mas, indo além, passam a 
ser direcionadas e controladas por intrincados 
mecanismos tecnológicos, levados a efeito 
numa manifestação estratégica de poder so-
bre os indivíduos concretos. 

        Nesse cenário, grandes corporações 
e governos, por meio de sistemas computa-
cionais, têm utilizado a inteligência artificial 
para a filtragem e sistematização da imensa 
gama de dados disponibilizados diuturnamen-
te pelos usuários de internet em todo o mun-
do, tornando esta prática uma poderosa fer-
ramenta de poder para as próximas décadas. 

         Os questionamentos éticos e jurí-
dicos engendrados ganham corpo na medida 
em que a interpretação dos dados colhidos 
possa representar lesões a direitos fundamen-
tais consagrados no ordenamento jurídicos 
de diversos países, a exemplo da tomada de  

 
decisões estratégicas com base em aspectos 
de natureza flagrantemente discriminatória e 
preconceituosa, ausentes de cientificidade e 
passíveis de distorção e manipulação, assim 
evidenciadas, a título exemplificativo, em al-
guns contextos fáticos trazidos na presente 
pesquisa.

         Urge a atualização dos profissionais 
do Direito sobre o advento das novas tecnolo-
gias, representando este grande desafio para 
a ciência jurídica no presente século, dada a 
dificuldade comprovada de regulação das prá-
ticas cibernéticas, mormente quando passí-
veis de afetação de direitos fundamentais dos 
indivíduos. 

         Frente a esse gigantesco mercado de 
exploração econômica, revela-se fundamental 
a ampliação do debate sobre os limites éticos 
do destino a ser conferido aos dados pessoais 
dos usuários, com fulcro, sobretudo, na salva-
guarda da dignidade da pessoa humana, a ser 
posta em primazia frente a interesses particu-
lares de empresas (alimentadas por proveitos 
econômicos não universalizáveis), bem como 
a governos (tendentes, não raro, à dominação 
e manipulação dos indivíduos, em intrincadas 
manifestações de poder e totalitarismo). 
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RESUMO

Em um ambiente interconectado, com a formação de “redes” de dimensão global, digitais, 
nas quais se produzem relações sociais, com efeitos jurídicos, portanto, não mais circunscritas 
às fronteiras estatais, observa-se a existência de criações intelectuais protegidas por meio da 
propriedade intelectual, que decorrem do uso da tecnologia. Busca-se, neste artigo, demons-
trar a transnacionalidade destas relações, da aquisição ao exercício de direitos, de imposição 
global, no que se vislumbra uma proteção além estatal. 

PALAVRAS CHAVES 

Transnacionalidade do ambiente; digital; proteção dos bens do intelecto; propriedade 
intelectual; privatização do direito
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1. INTRODUÇÃO

1  Acerca do tema, vide CASTELLI 2018, item 4.2.1
2  PENROSE, Edith. La economia del sistema internacional de patentes, México, Ed. Siglo Vinteuno, 1973, apud Denis BARBOSA, 2001, 
p. 39

A nova infraestrutura de arquitetura em 
rede, propiciada pelas tecnologias da informa-
ção e da comunicação, em nível global, con-
figura o ambiente no qual ocorre a geração e 
difusão do conhecimento e da tecnologia, de 
bens do intelecto passíveis de proteção por 
meio dos direitos de propriedade intelectual. 
A interconexão das comunicações intensifica 
o fluxo de informações e interações globais, 
transformando a estrutura e a percepção da 
sociedade, das relações sociais que nela ocor-
rem entre os indivíduos e corporações priva-
das e públicas. Dentre essas, nos interessa 
as relações que envolvem desde a criação à 
difusão destes bens, das quais decorrem, em 
razão da aquisição da propriedade, direitos de 
exploração exercidos neste espaço globaliza-
do.

A criação do bem do intelecto, do saber, 
nasce pertencendo a um ambiente sem fron-
teiras, cosmopolita por natureza. Qualquer 
busca de conexão territorial à dada fronteira, 
afronta sua natureza, e com ela a realidade do 
meio no qual estes bens se difundem e o exer-
cício dos direitos deles decorrentes. Requer-
-se, assim, um aparato jurídico que permita o 
reconhecimento da existência do bem juridi-
camente considerado e a titularidade, com a 
aquisição/reconhecimento deste direito pro-
prietário, neste espaço virtual/transnacional. 

A transnacionalidade está presente, pois, 
na própria criação dos bens do intelecto e afe-
rição da proteção: no reconhecimento da exis-
tência do bem juridicamente estabelecido e da 
titularidade de forma global. A relação jurídica 
decorrente da aquisição da propriedade sobre o 
bem opera-se, nestes termos, em um espaço 
transfronteiriço e independente do exercício 
da Jurisdição de um dado Estado, ainda que 
siga dependendo do registro (para marcas) ou 
da patente (para invenções) – o que se vislum-
bra, em oposição à tradicional territorialidade. 
Para lograr-se esta estrutura de proteção, tal 
qual descrita, requer-se o envolvimento de 

atores não estatais1, que atuam neste espaço 
supranacional – não mais do monopólio da Ju-
risdição. 

Tal amplitude no reconhecimento da 
aquisição da propriedade se coaduna com a 
realidade neste novo espaço, no qual ocorrem 
dinâmicas sociais envolvendo o exercício dos 
direitos advindos da proteção destes bens 
pelo titular, viabilizando um sistema de prote-
ção mais efetivo. Atende, outrossim, toda uma 
dinâmica de mercado e da economia, intrin-
secamente relacionada ao progresso quanto 
ao desenvolvimento da tecnologia (fluxo de 
investimento), do qual, vários setores da so-
ciedade se beneficiam. 

A respeito, destaca-se a análise que Edi-
th Penrose2 faz, em especial à proteção das 
patentes, justificando a necessidade de sua 
internacionalização (melhor dizendo transna-
cionalização), até para minimizar distorções: 

Se há um sistema de propriedade dos 
bens intelectuais, ele deve ser, necessaria-
mente, internacional. Este postulado é parti-
cularmente claro no que toca à proteção da 
tecnologia. O país que concede um mono-
pólio de exploração ao titular de um invento 
está em desvantagem em relação aos que não 
o outorgam: seus consumidores sofreriam um 
preço monopolista, enquanto os demais te-
riam o benefício da concorrência, além de não 
necessitarem alocar recursos para a pesquisa 
e desenvolvimento. Por outro lado, a inter-
nacionalização da propriedade da tecnologia 
tem a vantagem de racionalizar a distribuição 
física dos centros produtores.

O exercício do direito de forma proprietária 
advindo da titularidade sobre estes bens ex-
pressa-se no uso e exploração pelo seu titular, 
em relações com outros indivíduos e corpora-
ções público e privadas (por mais que tal direi-
to proprietário, por si, também seja hoje obje-
to de questionamento diante das liberdades 
comuns do meio digital e a problemática do 
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direito subjetivo3). A arquitetura em rede e no-
vos avanços tecnológicos fazem com que este 
uso e exploração ocorram em um espaço não 
mais limitado a fronteiras estatais, o que inclui 
o direito de impedir o uso destes bens por ter-
ceiros. Tem-se, pois, a transnacionalidade das 
transações na sociedade, das quais decorrem re-
lações jurídicas para as partes envolvidas, com 
destaque a direitos de propriedade intelectual. 
Na lógica da proteção global destes direitos, 

3  Referência – sobre o tema, vide CASTELLI, 2018. Item 4.1.2.1, p. 133 e s.s. Também FERRAZ Jr. (2014) 
4  A proteção tradicional territorial da propriedade intelectual, com base no princípio da territorialidade – vide CASTELLI, 2006
5  Acerca desta propositura – vide parte conclusiva deste artigo e CASTELLI, 2018, capítulo 4.2.

tal proteção ocorre em um âmbito não mais 
limitado às fronteiras estatais (no caso, o país 
do registro ou de onde a proteção é reclama-
da), tal qual infere-se da proteção territorial 
tradicional (CASTELLI, 2006)4. Decorre de um 
direito integrado, advindo também de atores 
não estatais (CASTELLI, 2018)5.

2. RELAÇÕES JURÍDICAS TRANSFRONTEIRIÇAS E O DIREITO DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Assim, as relações jurídicas realizadas 
acompanham a diversidade das transações 
que ocorrem nas redes interconectadas, de 
comunicação e tecnologia, envolvendo des-
de a concepção da criação intelectual (da 
qual decorrem os direitos proprietários), até 
o uso e exploração, por meio da indústria e 
do comércio global, em especial, envolvendo 
o próprio conhecimento ou saber tecnológico 
como produto final negociado (o que é pró-
prio da Sociedade Informacional). 

Não raro verifica-se o desenvolvimento 
da tecnologia a partir da colaboração público-
-privada, com atuação de multinacionais, uni-
versidades e instituições públicas. Isto além 
do investimento realizado em tecnologia no 
âmbito das próprias empresas, ou ainda, em 
startups ou incubadoras com foco no desen-
volvimento de determinada tecnologia. Co-
mumente decorrem de transações chamadas 
de private equity ou venture capital, quando 
envolvem investidores interessado no negó-
cio (ou nas ideias) e, quando atingem um dado 
estágio de desenvolvimento, normalmente 
são adquiridas (operações de M&A – merger 
and aquisition). Tais transações são realizadas 
por meio de contratos, nos quais se regulam 
direitos, como os referentes à titularidade das 
criações e tecnologias, objeto de patente, ori-
ginadas destas relações, os termos decorren-
tes de eventual transferência de tecnologia e 
de eventual comercialização da tecnologia e 

inovação resultantes da parceria (IP outputs). 
As partes envolvidas encontram-se em diver-
sas localidades, havendo, por vezes, o com-
partilhamento de mão de obra e de outras 
tecnologias, com a difusão de conhecimento, 
ou know-how tecnológico.

A produção dos bens decorrentes do uso 
da tecnologia (produtos patenteados) igual-
mente envolve outras empresas, ou ainda ins-
tituições, sitas em várias localidades (o que 
chamamos de redes transnacionais de produ-
ção). Em um cenário globalizado, o empresá-
rio busca estabelecer produção com vanta-
gens competitivas, em economia de escala, a 
atender a demanda mundial. Não raro são os 
casos em que para a produção de um produto 
patenteado, requeira tecnologia de terceiros, 
também objeto de patente. Estrutura, assim, 
seus negócios por meio de contratos que en-
volvem a transferência de tecnologia, que, 
quando protegida por patente, dá origem à li-
cença ou cessão de direitos.

Para colocação dos produtos no mer-
cado, identificados pela marca, e expansão 
internacional, as empresas contam com ter-
ceiros que atuam como distribuidores ou re-
presentantes comerciais, sitos em diversos 
países, constituindo, portanto, potencial rede 
de distribuição transnacional. Disto decorre a 
licença para uso das marcas. Outrossim, fa-
zem com que seus produtos cheguem direta-
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mente ao consumidor, por transações eletrô-
nicas e sites que disponibilizam tais produtos, 
identificados pela marca. Empresas como a 
Amazon e a BestBuy dentre outras que ofe-
recem plataformas para o comércio on line, 
influenciam o mercado e impulsionam as em-
presas com este novo modelo de negócios. 
Disso resulta o uso da marca, no sistema vir-
tual, acessível em diversos territórios, ou me-
lhor dizendo, no espaço virtual/transnacional. 
Juntamente com a marca, tem-se ações de 
marketing global, para maior penetrabilidade 
dos produtos identificados pela marca, em di-
versos territórios, onde se desenvolvem inú-
meras transações, sem qualquer estabeleci-
mento provisório ou permanente local.

Igualmente, inúmeras são as transações 
cujo objeto envolve o uso e exploração das 
criações intelectuais, protegidas pelo direito 
autoral, principalmente por meio da rede digi-
tal global de comunicação, a Internet. A mera 
disponibilização da obra na rede de compu-
tadores, ao alcance de uma coletividade fre-
quentadora do ambiente digital, passível de 
acesso (no caso da obra musical transmitida 
pela modalidade streaming), configura forma 
de exploração, passível de direitos patrimo-
niais dela decorrente.

Em outras palavras, a transnacionalida-
de do ambiente (virtual) já confere às transa-
ções nele realizadas a nota típica e o caráter 
de transnacional. 

Bastante visível e evidente, pois, quan-
do a reprodução da obra (textos, fotos, gra-
vuras, pinturas, dentre outras, dispostas na 
web) depende do mero acesso eletrônico (ar-
mazenamento em forma digital). Ou ainda, 
como acima visto, em alguns casos, da mera 
disponibilização da obra na rede digital, sem 
a necessidade de constatação do acesso 
efetivo. Disto decorre a relação jurídica entre 
o titular da obra e o usuário da rede, configu-
rando a exploração do bem do intelecto a dar 
ensejo à remuneração decorrente do direito 
autoral.

Certo é que, neste meio de acesso vir-
tual, reitera-se, virtual/transnacional por si, a 
6  Referência – CASTELLI, 2018 - Subitem 4.1.2, p. 147
7  Referência – CASTELLI, 2018. Item 4.1.2.1, p. 133 e s.s.

dificuldade enfrentada é o controle e fiscali-
zação. Assim, não raro são os casos que se 
busca controlar o uso e acesso, como ocor-
re com os programas de computador, tendo 
o software a proteção pelo direito autoral 
(quando não objeto de patente, no que toca 
aos software-related inventions6). Requerem, 
pois, licença para o uso destes direitos, em 
que o usuário é chamado a concordar com 
os termos do acesso inclusivo e com o paga-
mento da remuneração decorrente.

Por outro lado, observam-se liberdades 
comuns, ou melhor dizendo, recíprocas (de 
terceiros, da sociedade), a partir do acesso, 
o que interfere em outras liberdades, como 
as liberdades privadas (caso da proteção ao 
criador dos bens do intelecto) – o que põe em 
questionamento ao próprio direito subjetivo7, 
conceito tido como central no direito privado. 
Isto neste espaço de interconexão e intera-
ção, nem público, nem privado – diga-se li-
vre, aberto da cultura universal (que podemos 
chamar de “ambiente”); do conhecimento e 
tecnologia acumulados e compartilhados. 
Neste sentido, tem-se, pois, que «a liberdade 
de um começa onde começa a liberdade do 
outro» – segundo preconiza o jurista FERRAZ 
JR. (2014). Resta para o direito a tentativa de 
enquadrar estas situações ou relações, nos 
moldes do direito privado (da busca de um 
sujeito ou, ainda, de um “bem” apropriável) – 
o que se demonstra por vezes de difícil con-
cretude e inconsistente com o meio.

Assim, verifica-se a constituição de rela-
ções jurídicas ocorridas neste espaço trans-
fronteiriço, tanto no que se refere à própria 
aquisição de direitos proprietários, decorren-
tes do reconhecimento da existência jurídica 
destes bens e da titularidade, quanto ao exer-
cício de direitos por meio da exploração des-
tes bens do intelecto, envolvendo indivíduos 
e instituições privadas e públicas. Conta-se, 
ademais, com o uso da tecnologia para impul-
sionar e facilitar os negócios transacionais, 
dos quais decorrem a exploração de direitos 
advindos dos bens do intelecto. Incluem-se 
novos meios de tecnologia monetária e de 
escrituração, que permitem o uso da moeda 
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escritural, ou, a mais recente, moeda digital 
(o bitcoin), como forma de pagamento (como 
ocorre com as empresas Microsoft, Expedia, 
Steam, e recentemente pela empresa de cos-
méticos Lush8), ou, ainda, da arquitetura em 
rede, como é o blockchain (em que se estuda 

8  A cadeia de cosméticos britânica Lush identificou no uso do bitcoin uma oportunidade para suas lojas on line. Como o bitcoin não está 
vinculado a nenhuma outra moeda fiduciária, ela não é afetada pelas flutuações cambiais globais, o que significa que clientes de todo o mundo 
pagam o mesmo por um produto. Segundo seu gerente de finanças Mike West: “Criptomoedas são o futuro do comércio global e queremos garantir 
que estamos preparados para entrar nesta nova era digital”. Pollock (2017), Gigante dos Cosméticos Lush Aceita Bitcoin In CoinTelegraphNews. 
20/07/2017 Acesso em 20/01/2020: 
https://br.cointelegraph.com/news/cosmetics-giant-lush-accepts-bitcoin 
9  Segundo Diniz (2017), dentre a diversidade de aplicações da tecnologia emergente do blockchain, como ambiente em rede a propiciar a 
troca de informações em comunidades de negócios ou em grupos sociais, tem-se o caso da indústria da música. Alguns grupos de autores e advo-
gados de direito autoral preveem maior controle sobre o conteúdo digital sendo baixado, utilizado ou modificado, de forma a garantir o pagamento 
justo para o uso deste conteúdo, sem a necessidade de uma gravadora ou agência de direitos autorais intermediando esse controle. Acrescenta-se, 
ainda, maior ganho considerando que o uso do blockchain se dá neste espaço transnacional, viabilizando o uso deste conteúdo digital de autores de 
diversas partes do mundo, por consumidores igualmente localizados em diversos países. 
10  Territorialidade da proteção na propriedade intelectual - estudo monográfico, para obtenção do título de mestre. CASTELLI, 2006.
11  Referência – Proposta desenvolvida no livro de titularidade da autora, objeto de tese de doutorado. Vide CASTELLI, 2018. 
12  Inclui associações internacionais - Organizações Não-Governamentais Internacionais (ONGIs); empresas multinacionais ou transnacio-
nais, indivíduos participantes de transações formalizadas, com base na autonomia privada; ou, ainda, entidades ou organismos públicos - Organiza-
ções Internacionais ou intergovernamentais (OIGs), emancipadas de seus fundadores.
13  Acerca do uso da terminologia “regimes transnacionais” aplicável, em especial, à intellectual property, vide item 4.2.1, p. 148 (CASTE-
LLI, 2018)
14  Por mais que públicas, inclui-se neste conceito por, junto com os demais atores não estatais, constituírem centros de poder na produção 
de direito não mais centrado na figura do Estado. 

seu uso, por exemplo, com relação a conte-
údo digital musical, a permitir uma relação 
mais direta entre autores e consumidores9).

3. NOTAS CONCLUSIVAS – DA PROTEÇÃO GLOBAL 

 A racionalidade para lidar com a trans-
nacionalidade deixa de ser a territorialidade 
(CASTELLI, 2006)10 - quando se busca a par-
tir da Jurisdição de um dado Estado (da co-
nexão do direito), reconhecer-se eventual di-
reito constituído em outro território e eventual 
lei estrangeira como aplicável ao caso. Ao 
invés, reconhece-se outros centros de poder 
que atuam diretamente neste espaço que vai 
além das fronteiras dos Estados, produzindo 
direitos, de forma complementar à atuação 
dos Estados (pluralismo jurídico), em uma ló-
gica de integração de direitos, rumo à unifor-
midade11. 

As novas tecnologias e dinâmicas sociais, 
constituídas em redes, nas quais ocorrem as 
relações com efeitos jurídicos, demandam 
uma nova forma de pensar o direito, concebi-
do neste espaço além das fronteiras, por ou-
tros atores12, que não apenas os Estados (cujo 
âmbito de atuação se circunscreve à dimen-
são na qual exercem soberania), a permitir a 
aquisição e proteção destes bens do intelecto 

em um novo patamar, transfronteiriço, em re-
gime(s) transnaciona(is) da propriedade intelec-
tual (CASTELLI, 2018).13

A privatização do direito (diga-se das fun-
ções jurisdicionais equivalentes), a partir do 
deslocamento de parte dos processos decisó-
rios para as mãos de atores privados, incluin-
do as organizações intergovernamentais14, em 
abertura à compreensão do direito produzido 
na sociedade, opõe-se à centralidade e ex-
clusividade da Jurisdição, inerente ao Estado 
Moderno de Direito, em que o direito positivo 
depende da força da imposição (diga-se auto-
ridade, função policial ou ainda soberania). 

Em particular quanto à proteção da pro-
priedade intelectual, igualmente verifica-se a 
atuação destes atores, na produção de regras, 
a orientar condutas e a fixar procedimentos, 
inclusive fiscalizatórios e de compliance, que 
culminam na produção de decisões vinculan-
tes que se aplicam tanto ao sujeito agente (de 
quem emanam as regras), quanto àqueles a 
eles vinculados, solucionando, outrossim, con-

https://br.cointelegraph.com/news/cosmetics-giant-lush-accepts-bitcoin
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flitos, o que se resume na produção de direito 
e, portanto, assunção de funções Jurisdicio-
nais até então exclusivamente detidas pelos 
Estados – no contexto de um novo paradigma 
de proteção que se constitui além do direito 
exclusivamente estatal (CASTELLI, 2018)15, o 

15  Vide estudo monográfico, desenvolvido para obtenção do título de doutorado (CASTELLI 2018) 

que melhor se coaduna com a realidade, em 
especial, com relação a criações do intelecto e 
relações delas advindas.
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RESUMO

Neste texto, apresentamos um mapeamento de questões relevantes envolvendo a rela-
ção entre direito e inteligência artificial. Após enumerar um conjunto de inovações que uti-
lizam dados de forma intensiva e modificaram radicalmente nosso cotidiano, apresentamos 
os conceitos de inteligência artificial segundo os binômios pensar/agir e racional/humano e 
problematizamos a noção de inteligência. Na sequência, discutimos os pressupostos dos con-
ceitos de dolo e culpa com respeito à existência de uma consciência capaz de fazer escolhas 
morais e como tais noções podem ou não abarcar a prática de condutas ilícitas de forma 
autônoma por algoritmos para fins de apuração de responsabilidade na esfera penal. Discor-
remos, ainda, sobre excludentes do nexo de causalidade no âmbito da responsabilidade civil 
por danos causados por sistemas inteligentes. Por fim, apresentamos um rol de perguntas que 
podem orientar debates e ajudar a criar uma agenda de pesquisas sobre o tema em apreço.

PALAVRAS-CHAVE

Inteligência artificial; regulação, algoritmos; responsabilidade penal; responsabilidade ci-
vil 
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1. INTRODUÇÃO

1  BETTI, Emilio. Teoria Geral do Negócio Jurídico. t. 1. Coimbra: Coimbra Editora, 1950, p. 222-225.
2  LOPES, José Reinaldo de Lima. Regla y compás, o metodología para un trabajo jurídico sensato. In: COURTIS, Christian 
(Ed.). Observar la ley: ensayos sobre metodología de la investigación jurídica. Madrid: Trotta Editorial, 2006.

O presente ensaio tem por objetivo ma-
pear perguntas relevantes sobre a relação en-
tre direito e inteligência artificial. Com isso, 
procuramos incentivar futuras pesquisas e 
diálogos sobre as implicações das inovações 
tecnológicas baseadas em inteligência artifi-
cial na dinâmica das relações sociais e sobre 
se e como as normas jurídicas poderiam ser 
adaptadas para esta nova realidade.

Tomando a analogia entre a produção de 
um texto e a de um filme, este ensaio se reve-
la como um primeiro storyboard de um roteiro 
que será expandido, filmado e editado por di-
versas pessoas no futuro próximo – ainda que 
sequer leiam esse texto, porque as questões 
aqui colocadas dificilmente poderão ser con-
tornadas.

Há, segundo Emílio Betti1, três alterna-
tivas possíveis para o reconhecimento jurídi-
co da autonomia privada: (i) o direito pode se 

mostrar indiferente a certa prática, carente da 
necessidade de intervenção jurídica (negócio 
irrelevante); (ii) a ordem jurídica pode recep-
cionar a prática, tipificando-a, atribuindo-lhe 
um regime jurídico com limites e ônus a serem 
observados (se violadas s as regras o negócio 
será ilegal); ou (iii) a prática pode ser proibida 
(negócio ilícito).

Para que o direito formule uma resposta, 
é necessário, primeiramente, que sejam for-
muladas perguntas, que sejam inventariados 
problemas que podem ou não exigir a inter-
venção estatal para manutenção da ordem 
social.

Nesse sentido, buscamos oferecer uma 
contribuição para a construção desse inventá-
rio de problemas, ainda imprescindível nessa 
fase inicial da proliferação das inovações ba-
seadas em inteligência artificial no nosso dia 
a dia.

2. DIREITO

O direito se ocupa de condutas huma-
nas, com a constituição de uma ordem social 
calcada nas relações humanas. Diante desta 
perspectiva, poderíamos nos indagar se a rela-
ção entre direito e inteligência artificial não se 
esgotaria pura e simplesmente na regulação 
da conduta daquele que manipula as cordas 
de suas marionetes: o próprio ser humano, 
que à imagem e semelhança de seu Criador, 
tornou-se criador – e titereiro – de seres “in-
teligentes”. 

Em termos mais práticos: se um disposi-
tivo ou programa de computador criado para 
emular aspectos da inteligência humana cau-
sar algum dano ilícito, basta atribuir responsa-
bilidade a quem o colocou em funcionamento 
– e, em certos casos em que há mais de um 
criador ou uma cadeia de serviços, estipulan-
do hipóteses de responsabilidade solidária ou 

subsidiária. 

Esse texto poderia terminar aqui, con-
cluindo que não é necessário escrever nenhu-
ma linha sobre direito e inteligência artificial, 
para além do que já foi escrito, por exemplo, 
sobre responsabilidade pelo fato da coisa no 
direito civil ou, nas relações de consumo, res-
ponsabilidade pelo fato do produto ou pelo 
fato do serviço. No direito penal, a solução 
parece ser o dolo eventual daquele que pro-
duziu o agente inteligente, com a criação de 
risco não permitido e a aceitação ou indife-
rença quanto a sua eventual concretização.

Afinal, o direito tem por objetivo espe-
cificar o que é permitido, o que é obrigatório 
e o que é proibido2. Os destinatários dos co-
mandos das normas são seres humanos, os 
mesmos que as interpretam e aplicam (até o 
presente, pelo menos). 
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O discurso jurídico visa legitimar o siste-
ma normativo perante seres humanos – ve-
jam-se, por exemplo, a noção de imparcialida-
de do juiz, a necessidade de fundamentação 
das decisões judiciais, as garantias de ampla 
defesa e contraditório, a autonomia privada, 
a equivalência das prestações nos contratos, 
entre outros dogmas que servem de alicerce 
para o estabelecimento de uma ordem social 
no mundo do ser, que espelha uma ordem ju-
rídica no mundo do dever ser.

E assim temos vivido – bem ou mal – 
desde os bons tempos do Éden jurídico, qual 
seja, o direito romano. Porém, algo parece ter 
mudado.

Os pregões em bolsas de valores, outro-
ra barulhentos e cheios de adrenalina (e tes-
tosterona), hoje são silenciosos, tendo como 
protagonistas algoritmos capazes de adquirir, 
processar e utilizar informações para realizar 
operações em uma velocidade inalcançável 
pelas suas contrapartes humanas3. Esses algo-
ritmos, quando descontrolados, podem fazer 
uma empresa ficar insolvente em poucos mi-
nutos4. Ou, então, se ensinados a aprender por 
conta própria, podem ludibriar outros algorit-
mos ou outros seres humanos ou cometer fa-

3  Sobre a penetração da negociação em alta frequência (“high frequency trading” ou “HFT”) no Brasil: “De fato, a presença 
dos HFTs no Brasil vem crescendo. Em 2010, ano dos primeiros registros dessa forma de negociação, o volume financeiro das nego-
ciações de alta frequência representou menos de 0,6% do volume total negociado, enquanto em 2013 o volume atingiu 12%. Como 
seria natural, dadas as características dessa estratégia, o impacto no número de negócios é mais expressivo: no ano, cerca de 37% do 
total de negócios no segmento BOVESPA foi realizado por meio de negociações de alta frequência, fração que não excedia a marca 
de 3% em 2010.”
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Relatório Anual 2013, Rio de Janeiro, 2014, p. 33. Disponível em: http://www.cvm.
gov.br/port/relgest/Relatorio_Anual_CVM_2013.pdf. Acesso em: 10 fev.2018.
4  Knight Capital Group Inc. teve perdas milionárias em razão de falhas em suas negociações de alta frequência, e acabou 
sendo incorporada pela sua rival. BUNGE, Jacob. SEC: Knight Capital Missed Warnings Before Errant Trades Firm Charged With 
Multiple Violations and Given $12 Million Penalty. The Wall Street Journal, 16 out. 2013. Disponível em: https://www.wsj.com/
articles/sec-levies-12-million-penalty-over-errant-knight-capital-trades-1381940340. Acesso em: 10 fev. 2018.
5  Os abusos perpetrados por meio de algoritmos no mercado de capitais são o tema central do livro Flash Boys, de Michael 
Lewis. Cf. LEWIS, Michael. Flash Boys: A Wall Street Revolt. New York: W. W. Norton & Company, 2014.
6  UBER veta serviço em área de milícia no Rio. O Antagonista, 6 jun. 2019. Disponível em: https://www.oantagonista.com/
sociedade/uber-veta-servico-em-area-de-milicia-no-rio/. Acesso em 6 dez. 2019.
7  SHEPARDSON, David. New documents show Uber self-driving cars were involved in 37 crashes before a fatal incident 
temporarily shut the program down last year. Business Insider, 6 nov. 2019. Disponível em: https://www.businessinsider.com/uber-
-test-vehicles-involved-in-37-crashes-before-fatal-self-driving-incident-2019-11. Acesso em: 6 dez. 2019. 
8  A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL e o atendimento ao cliente. Terra, 15 abr. 2019. Disponível em: https://www.terra.com.br/
noticias/dino/a-inteligencia-artificial-e-o-atendimento-ao-cliente,2dca63f969b6944c49b9a38ef9725bc32dh66ggs.html. Acesso em 6 
dez. 2019.
9  De acordo com o teste proposto por Alan Turing em 1950, com o objetivo de prover uma definição operacional de inteli-
gência, um programa de computador passa no teste se um interlocutor  humano, após formular questões por escrito, não consegue 
afirmar se as respostas que obtém, também por escrito, são provenientes de uma pessoa ou de um computador. Na sua versão mais 
completa, o teste engloba também a possibilidade do interlocutor humano checar habilidades sensoriais e também fornecer objetos e 
formular perguntas sobre estes. Cf. TURING, Alan. Computing machinery and intelligence. Mind, v. 59, p. 433-460, 1950.

lhas com consequências relevantes, introdu-
zindo distorções no processo de formação de 
preços5.

O trânsito se transformou. Hoje con-
seguimos encontrar rotas otimizadas, fugir 
de congestionamentos, escolher entre maior 
velocidade ou menor distância. Podemos ser 
levados, inclusive, a áreas perigosas da cida-
de, caso em que, se sofrermos algum tipo de 
dano, precisamos identificar quem é o res-
ponsável6. Em algumas metrópoles, pessoas 
ou cargas são transportadas em veículos au-
tônomos, ainda com uma certa frequência de 
acidentes7.

Ao realizarmos compras sem sair de casa 
ou quando usufruímos de serviços de entre-
tenimento, se buscamos algum tipo de assis-
tência, não é raro encontrarmos na linha de 
frente uma voz que não é humana8, mas que 
parece nos entender e, com alguma frequên-
cia, resolve nossos problemas. 

Ninguém precisa saber o que é um teste 
de Turing para viver nesse mundo9. Na verdade, 
os seres humanos de hoje provavelmente fa-
lhariam em um teste de Turing conduzido por 
pessoas que viveram na época do seu criador. 
A ficção de outrora é a vida real de hoje – ain-

http://www.cvm.gov.br/port/relgest/Relatorio_Anual_CVM_2013.pdf
http://www.cvm.gov.br/port/relgest/Relatorio_Anual_CVM_2013.pdf
https://www.wsj.com/articles/sec-levies-12-million-penalty-over-errant-knight-capital-trades-1381940340
https://www.wsj.com/articles/sec-levies-12-million-penalty-over-errant-knight-capital-trades-1381940340
https://www.oantagonista.com/sociedade/uber-veta-servico-em-area-de-milicia-no-rio/
https://www.oantagonista.com/sociedade/uber-veta-servico-em-area-de-milicia-no-rio/
https://www.businessinsider.com/uber-test-vehicles-involved-in-37-crashes-before-fatal-self-driving-incident-2019-11
https://www.businessinsider.com/uber-test-vehicles-involved-in-37-crashes-before-fatal-self-driving-incident-2019-11
https://www.terra.com.br/noticias/dino/a-inteligencia-artificial-e-o-atendimento-ao-cliente,2dca63f969b6944c49b9a38ef9725bc32dh66ggs.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/a-inteligencia-artificial-e-o-atendimento-ao-cliente,2dca63f969b6944c49b9a38ef9725bc32dh66ggs.html
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da que tal ficção fosse uma distopia.

Vivemos em um mundo de dados10. For-
necemos voluntariamente nossas informações 
e preferências, compartilhamos alegrias – e, 
mais raramente, tristezas11 – como pedágio 
para navegar em redes sociais de alcance ini-
maginável. O conteúdo de nossas mensagens 
é monitorado pelo Estado12 e por particulares 
para que nossas necessidades de segurança e 
de consumo sejam atendidas de modo mais 
eficiente13. Comunidades se transformam em 
audiências. Sociedades em multidões. Nosso 
espírito – ou ao menos a parte dele que inte-
ressa – é condensado em bits e nos tornamos 
insumos destas caixinhas de música maravi-
lhosas que são os computadores.

Ao mesmo tempo, algumas profissões 
são extintas. A automação não é um fenôme-
no recente. Mas, se antes apenas trabalhos 
repetitivos e que exigiam apenas habilidades 
físicas emuláveis por máquinas em sentido es-
trito, hoje habilidades cognitivas começam a 
ser replicadas por meio de programas. 

Tome-se como um exemplo a redação de 
contratos padronizados14, de petições, defe-
10  MAU, Steffen. Life and society are increasingly governed by numbers. The Economist, 21 fev. 2019. Disponível em https://
www.economist.com/books-and-arts/2019/02/21/life-and-society-are-increasingly-governed-by-numbers. Acesso em: 6 dez. 2019. 
Destacamos, em tradução livre: “Tornou-se uma profecia auto-realizável. Uma notícia apareceria em um site, atrairia a atenção de 
outras pessoas através do Facebook, seria reescrita e republicada no Facebook, e logo estava em toda a Internet, transformando-se em 
uma genuína manchete. Ao mesmo tempo, os leitores estavam sendo rastreados pelo Facebook, CrowdTangle, Chartbeat e dezenas de 
outras plataformas, enquanto clicavam ociosamente em links divertidos. A posição do cursor, a quantidade de tempo gasto na página, 
a profundidade em que eles rolaram - todos foram registrados, analisados, empacotados e vendidos. Esses artigos cumpriram a função 
jornalística básica de informar seus leitores? Ou, pelo contrário, os cliques dos leitores determinaram o que foi escrito? A julgar pelo 
tom histérico e hiperpartidário de grande parte da cobertura que se seguiu, foram os cliques”.
11  BALTA, Sabah et al. Neuroticism, Trait Fear of Missing Out, and Phubbing: The Mediating Role of State Fear of Missing 
Out and Problematic Instagram Use. International Journal of Mental Health and Addiction. Springer, 12 jul. 2018. Disponível em: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9959-8. Acesso em: 6 dez. 2019.
12  Como no caso do Projeto Harpia, desenvolvido em conjunto pela Receita Federal do Brasil, Universidade Estadual de 
Campinas e Instituto Tecnológico da Aeronáutica. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO. Receita 
Federal implanta, com apoio do Serpro, primeiros módulos do software de inteligência artificial. Brasília, 30 mai. 2008. Disponível 
em: https://intra.serpro.gov.br/noticias/receita-federal-implanta-com-apoio-do-serpro-primeiros-modulos-do-software-de-inteligen-
cia-artificial. Acesso em: 10 fev. 2018.
13  ADLER, Dan. Spotify Wrapped and the Algorithm That’s Way Too Personal or Not At All. Vanity Fair, 5 dez. 2019. Dis-
ponível em: https://www.vanityfair.com/style/2019/12/spotify-wrapped-2019-algorithm. Acesso em 6 dez. 2019.
14  COSTA, Elena. Looplex transforma a produção de documentos jurídicos. StartSe, 6 out. 2017. Disponível em: https://www.
startse.com/noticia/startups/40225/looplex-transforma-producao-de-documentos-juridicos. Acesso em 6 dez. 2019.
15  FUTURISTA LISTA 56 profissões que serão ameaçadas pelos carros autônomos. Futuro Exponencial, 22 set. 2017. Dispo-
nível em: https://medium.com/futuro-exponencial/futurista-lista-56-profiss%C3%B5es-que-ser%C3%A3o-amea%C3%A7adas-pe-
los-carros-aut%C3%B4nomos-d82797eb78c6. Acesso em 6 dez. 2019.
16  Cf. CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. 
Revista dos Tribunais, v. 101, n. 922, p. 163, ago. 2012.
17  Aeronaves Remotamente Pilotadas ARP é a expressão técnica empregada pelo Ministério da Defesa. MINISTÉRIO DA 
DEFESA. Aerolevantamento com Aeronaves Remotamente Pilotadas. Disponível em: http://www.defesa.gov.br/aerolevantamento/
aerolevantamento-com-arp-drone-ou-vant. Acesso em: 10 fev. 2018.
18  TURAK, Natasha. How Saudi Arabia failed to protect itself from drone and missile attacks despite billions spent on defense 

sas e sentenças em contencioso de massa ou 
a indexação de conteúdo de documentos. Ou, 
ainda, profissões que envolvem habilidades fí-
sicas e intelectuais, como é o caso, por exem-
plo, dos motoristas, controladores de tráfego, 
operadores de máquinas agrícolas e de cons-
trução civil e gerentes de contas correntes em 
bancos15. O que vamos fazer com uma massa 
de desempregados a quem o sistema ensinou 
que sua existência se justifica pelo trabalho e 
pelo consumo? Como lidar com tempo livre se 
sempre fomos aprisionados por grades horá-
rias?

Ainda, diante da teoria da responsabilida-
de civil por perda de uma chance16, o que dizer 
de situações causadas por algoritmos quando, 
por exemplo, um filtro anti-spam erroneamen-
te exclui uma mensagem importante?

Há situações mais dramáticas. Terroristas 
manipulam menos de uma dúzia de drones17 e 
são capazes de estancar um percentual sig-
nificativo da produção de petróleo mundial18. 
Repentinamente, nos damos conta de que ro-
bôs e veículos autônomos tornariam kamika-
zes obsoletos em uma eventual guerra. 

https://www.economist.com/books-and-arts/2019/02/21/life-and-society-are-increasingly-governed-by-numbers
https://www.economist.com/books-and-arts/2019/02/21/life-and-society-are-increasingly-governed-by-numbers
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9959-8
https://intra.serpro.gov.br/noticias/receita-federal-implanta-com-apoio-do-serpro-primeiros-modulos-do-software-de-inteligencia-artificial
https://intra.serpro.gov.br/noticias/receita-federal-implanta-com-apoio-do-serpro-primeiros-modulos-do-software-de-inteligencia-artificial
https://www.vanityfair.com/style/2019/12/spotify-wrapped-2019-algorithm
https://www.startse.com/noticia/startups/40225/looplex-transforma-producao-de-documentos-juridicos
https://www.startse.com/noticia/startups/40225/looplex-transforma-producao-de-documentos-juridicos
https://medium.com/futuro-exponencial/futurista-lista-56-profiss%C3%B5es-que-ser%C3%A3o-amea%C3%A7adas-pelos-carros-aut%C3%B4nomos-d82797eb78c6
https://medium.com/futuro-exponencial/futurista-lista-56-profiss%C3%B5es-que-ser%C3%A3o-amea%C3%A7adas-pelos-carros-aut%C3%B4nomos-d82797eb78c6
http://www.defesa.gov.br/aerolevantamento/aerolevantamento-com-arp-drone-ou-vant
http://www.defesa.gov.br/aerolevantamento/aerolevantamento-com-arp-drone-ou-vant
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Além da automação da violência física, 
convivemos também com a sutil violência 
das mentiras e do discurso de ódio. Eleições 
se transformam em guerras de (des)informa-
ções19. As redes sociais se transformam nas 
maiores máquinas de propaganda já vistas e 
seus algoritmos, de um lado, nos ajudam a en-
contrar pessoas, músicas, livros e coisas que 
satisfazem nossas preferências e, de outro 
lado, criam câmaras de eco e convertem col-
meias e suas hierarquias em enxames instá-
veis20. Ajudam a criar clivagens inacreditáveis 
como a dos terraplanistas versus terrabolistas 
e amaldiçoam a ciência com o fantasma de 
sua própria mãe: a dúvida. 

A transmissão de ideias se intensifica, 
mas aparentemente o medo, a discórdia e o 
ódio parecem se difundir mais rapidamente, 
satisfazendo aos nossos instintos mais bá-
sicos e, por isso, imagens e palavras ganham 
força para destruir vidas. E os algoritmos es-
tão lá para distribuir sermões para converti-
dos, condenando o debate à obsolescência e 
canonizando o aplauso. Quanto maior o enga-
jamento, quanto mais excitada a plateia, me-
lhor – ainda que se trate do panegírico de um 
genocídio21.

systems. CNBC, 19 set. 2019. Disponível em https://www.cnbc.com/2019/09/19/how-saudi-arabia-failed-to-protect-itself-from-dro-
nes-missile-attacks.html. Acesso em 6 dez. 2019.
19  Cf. RAIS, Diogo. Psicologia política e as fake news nas eleições presidenciais de 2018. Revista do TRE-RS, v. 1, p. 1, 2019.
20  Cf. HAN, Byung-Chul. In the swarm: digital prospects. Cambridge, MA: MIT Press, 2017. Nas palavras do autor, em 
tradução livre, “A nova massa é o enxame digital. Suas características o distinguem radicalmente da multidão - a forma clássica que 
muitos assumiram. O enxame digital não constitui uma massa porque nenhuma alma - nenhum espírito - habita nela. A alma se re-
úne e se une. Em contraste, o enxame digital compreende  indivíduos isolados. [...] O enxame digital carece da alma ou espírito das 
massas. Indivíduos que se reúnem como um enxame não desenvolvem um ‘nós’. Nenhuma harmonia prevalece - que é o que une a 
multidão a uma entidade ativa. Ao contrário da multidão, o enxame não demonstra coerência interna. Não fala com uma voz. [...]. 
Por conseguinte, é percebido como ruído”.
21  Tome-se como exemplo o genocídio ocorrido em Myanmar contra a minoria muçulmana dos Rohingya, potencializado pelo 
Facebook. MOZUR, Paulo. A Genocide Incited on Facebook, With Posts From Myanmar’s Military. New York Times, 15 out. 2018. 
Disponível em https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html. Acesso em 6 dez. 2019.
22  TENNERY, Amy; CHERELUS, Gina. Microsoft’s AI Twitter bot goes dark after racist, sexist tweets. Reuters, 24 mar. 
2016. Disponível em: https://www.reuters.com/article/us-microsoft-twitter-bot-idUSKCN0WQ2LA. Acesso em 6 dez. 2019.
23  Outro exemplo de algoritmo que “perdeu o controle” e comprou drogas pela Internet é discutido em POWER, Mike. What 
happens when a software bot goes on a darknet shopping spree? The Guardian. 05 dez. 2014. Disponível em: https://www.theguar-
dian.com/technology/2014/dec/05/software-bot-darknet-shopping-spree-random-shopper. Acesso em: 10 fev. 2018. Em uma exposi-
ção intitulada “The Darknet: From Memes to Onionland”, realizada na Suíça no final de 2014 e início de 2015, buscou-se explorar as 
implicações éticas e filosóficas envolvendo mercados, internet e criptomoedas. O robô (um software) foi programado por artistas para 
comprar produtos do mercado negro na internet, usando bitcoin. O robô adquiriu pílulas de ecstasy. Mais tarde, o robô, que havia sido 
confiscado, e os artistas que promoveram a instalação, foram liberados pela polícia suíça, que considerou o contexto artístico em que 
a compra da droga foi realizada. Cf. KASPERKEVIC, Jana.  Swiss police release robot that bought ecstasy online. The Guardian, 
22 abr. 2015. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/swiss-police-release-robot-random-darknet-shopper-
-ecstasy-deep-web. Acesso em: 10 fev. 2018.
24  Cf. BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri, SP: Manole, 2007.
25  Francesco Galgano, em obra tradicional do direito italiano, vê dois aspectos na liberdade ou autonomia contratual: (i) aspec-
to negativo, em face da qual ninguém pode ser espoliado de seu bem ou ser obrigado a assumir uma prestação contra ou independen-

Curiosamente, Tay, um programa criado 
pela Microsoft para se relacionar com mille-
nials no Twitter produziu um resultando bas-
tante interessante22. O programa teve de ser 
desativado pela empresa no primeiro dia de 
seu lançamento. Em seu projeto, esperava-se 
que se tornasse mais inteligente ao interagir 
com os usuários e se adaptar à sua linguagem 
e assuntos de seu interesse. Em pouco tem-
po, as mensagens postadas por Tay tiveram 
conteúdo de discurso de ódio, conspirações, 
racismo e sexismo, como, por exemplo, “OK, 
jews did 9/11” e “feminism is cancer”23.

Estes exemplos servem de indício de que 
a estrutura do tecido social se transformou. E 
uma perturbação da ordem social pode reque-
rer uma intervenção jurídica. Muitos são os 
problemas. Muitas são as perguntas. E talvez 
uma sucessão de preceitos ao estilo do Códi-
go de Hamurabi (“roubar um porco do vizinho 
→ pena de morte”) não seja suficiente para 
construirmos um mundo em que valha a pena 
viver.

Direito não se resume à imposição de 
sanções repressivas, já foi dito24. O direito cria 
estruturas, molduras para relações sociais, es-
paços para a autonomia da vontade25 ao tecer 

https://www.cnbc.com/2019/09/19/how-saudi-arabia-failed-to-protect-itself-from-drones-missile-attacks.html
https://www.cnbc.com/2019/09/19/how-saudi-arabia-failed-to-protect-itself-from-drones-missile-attacks.html
https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
https://www.reuters.com/article/us-microsoft-twitter-bot-idUSKCN0WQ2LA
https://www.theguardian.com/technology/2014/dec/05/software-bot-darknet-shopping-spree-random-shopper
https://www.theguardian.com/technology/2014/dec/05/software-bot-darknet-shopping-spree-random-shopper
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/swiss-police-release-robot-random-darknet-shopper-ecstasy-deep-web
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/swiss-police-release-robot-random-darknet-shopper-ecstasy-deep-web
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a teia de regras cogentes. 

O direito impõe limites e sedimenta pac-
tos sobre até onde podemos ir. Assim como 
um contrato não garante o seu fiel cumpri-
mento pelas partes, o direito não é condição 
suficiente para que a sociedade atenda aos 
objetivos declarados nas normas. Mas é con-
dição necessária, pois é a condensação das 
pretensões sociais em palavras, cujo campo 
semântico é a matéria-prima para a recom-
pensa e o sofrimento de seres humanos em 
razão de suas condutas e é a bússola para a 
ação humana.

Antecipar problemas e refletir sobre eles 
é crucial na estruturação de um ordenamento 
jurídico que permita relações harmônicas em 
sociedade. É a preocupação com os efeitos da 
tecnologia para a vida que norteará a nossa 
reflexão, em linha com a proposição de Jack 
M. Balkin26:

Quando consideramos como uma nova 
tecnologia afeta a lei, nosso foco não dever ser 
no que é essencial sobre a tecnologia, mas em 
que feições da vida social se revelam novel-
-salientes com essa tecnologia. Que proble-
mas uma nova tecnologia coloca como pano 

temente de sua vontade; e (ii) um positivo, em razão da qual as partes podem constituir, regular ou extinguir relações jurídicas, me-
diante ato de vontade em que podem escolher a modalidade contratual adequada ou determinar, dentro dos limites da lei, o conteúdo 
do contrato. GALGANO, Francesco. Il contrato. 2. ed. Padova: CEDAM, 2011, p. 35-36.
26  BALKIN, Jack M. The Path of Robotics Law. California Law Review Circuit, v. 6, jun. 2015, p. 46-47. Em tradução livre.
27  MINSKY, Marving. The emotion machine: commonsense thinking, artificial intelligence and the future of the human mind. 
New York: Simon & Schuster, 2006.
28  O termo robô pode ser utilizado para designar tanto um agente inteligente que é puramente software como também um 
artefato que, além de software, contém dispositivos mecânicos como sensores visuais ou servomecanismos para se locomover ou 
manipular objetos. Por exemplo, é comum utilizar robô e algoritmo de forma intercambiável como em “um robô é uma máquina 
capaz de obter informações sobre seu ambiente (sentir) e utilizar essas informações (processar) para seguir instruções e realizar seu 
trabalho (agir)”. Cf. GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. Responsabilidade Civil dos Robôs? Normas Sociais de Controle dos Agentes 
Eletrônicos. Direito e Internet – Aspectos Jurídicos Relevantes. v. II. DE LUCCA, Newton. SIMÃO FILHO, Adalberto (Coord.). 
São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 281. Os robôs fazem parte do imaginário popular, como, por exemplo, a personagem Rose, do 
desenho animado “Os Jetsons” de 1962. Rose, uma robô, era a assistente doméstica da família Jetson. Usualmente, a literatura de 
ficção científica retrata robôs capazes de aprender o senso de estética, sonhar e a amar. Vide o belo conto de Isaac Asimov, em que o 
robô Andrew produz peças de arte delicadas em madeira, anseia por sua liberdade e humanidade e estabelece relações de afeto com 
outros seres humanos. ASIMOV, Isaac. The Bicentennial Man. In: Fiction 100 – An Anthology of Short Stories. 5.ed. PICKERING, 
James H. (Org.). New York: MacMillan, 1988, p. 39-65.

de fundo que não receberam previamente a 
devida consideração ou foram consideradas 
menos importantes? Que aspectos da ativi-
dade humana ou das condições humanas uma 
mudança tecnológica coloca em primeiro pla-
no, enfatiza ou problematiza? E uma vez que 
a tecnologia move um determinado proble-
ma ou determinada feição de nossas vidas do 
pano de fundo para o primeiro plano de nos-
sas preocupações, quais são as consequências 
para a liberdade humana?  

Um direito é um “avatar” do poder em 
uma sociedade. O poder é um aspecto das co-
municações sociais que decorre da escassez. 
É uma resposta à escassez, uma intencionali-
dade coletiva para além das estruturas sociais, 
como uma divindade incorpórea, daí a escolha 
do termo “avatar” para designar suas diver-
sas manifestações, formas de regulação social 
com diferentes graus de juridicidade. Vivemos 
em um momento no qual o poder sofreu uma 
metamorfose. Na presença da inteligência ar-
tificial – expressão cujo campo semântico ex-
ploraremos a seguir – talvez seja necessário 
readequar o “avatar” jurídico para fazer frente 
às novas formas de poder. Senão vejamos.

3. INTELIGÊNCIA

Marvin Minsky inicia sua obra “The Emo-
tion Machine”27 com uma história sobre a ra-
cionalidade do amor. A partir da alegação do 
senso comum de que robôs28 não são capazes 

de amar e, por isso, não seriam inteligentes, 
Minsky aponta que, ao nos apaixonarmos, 
geralmente ignoramos imperfeições e defici-
ências na pessoa a quem direcionamos nosso 
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afeto. 

Nesse sentido, o objeto do amor não se-
ria o outro, mas sim as sensações que temos a 
partir do outro, em um processo que careceria 
de qualquer racionalidade em termos de cus-
to-benefício, uma vez que negligenciamos os 
“custos” de nossa decisão. 

Logo, a partir de uma singela análise da 
irracionalidade do amor, Minsky sugere que 
robôs poderiam ser mais inteligentes que se-
res humanos, por serem incapazes de agir ir-
racionalmente, afinal, ser humano não é sinô-
nimo de ser racional.

Em seu nível mais rudimentar, nossa ca-
pacidade cognitiva poderia ser modelada por 
meio de um conjunto de condicionais do tipo 
“se → então”, em que as condições reconhe-
cidas por sensores biológicos resultariam em 
ações manifestadas em nosso organismo, a 
partir de um catálogo de associações e de um 
repositório de alternativas disponíveis para 
cada input sensorial. Esse modelo representa 
tanto a inteligência de um ser humano como 
a de um animal doméstico, por exemplo, um 
cachorro que responde de modo previsível a 
certos comandos ou estímulos. 

O senso comum, no entanto, sugere 
que a inteligência humana seria mais do que 
apenas a resposta a estímulos coletados por 
sensores, escolhida a partir de experiências 
recorrentes. 

A inteligência humana é composta por 
diversos aspectos. Temos habilidades linguís-
ticas, conseguimos planejar nossa ação para 
atingir determinados objetivos, somos capa-
zes de nos movimentar de modo autônomo, 
desenvolvemos a visão, audição, reconheci-
mento de padrões, capacidade de realizar in-
ferências, induções e deduções; temos senso 
estético, podendo criar e fruir a arte e o belo 
e o feio, formulamos juízo sobre o certo e o 

29  A lendária vitória do computador Deep Blue da IBM sobre o enxadrista Garry Kasparov completou 20 anos em 2017. DE-
MASIADO humano: há 20 anos, Kasparov era esmagado por Deep Blue. ReVeja, 12 mai. 2017. Disponível em: https://veja.abril.
com.br/blog/reveja/demasiado-humano-ha-20-anos-kasparov-era-esmagado-por-deep-blue/. Acesso em: 6 dez. 2019. 
30  RUSSEL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 
2010.
31  Ser humano não seria ser racional, mas sim agir segundo uma racionalidade limitada, a qual poderia conduzir, em certas 
circunstâncias, como a apontada por Minsky, a uma atitude aparentemente irracional, como quando nos apaixonamos e ignoramos os 
defeitos da outra pessoa por algum tempo.

errado, o bom e o mau, podemos sentir prazer 
ao assumir riscos, temos uma memória excep-
cional, entre outras capacidades.

Falar de inteligência artificial significa li-
dar com várias técnicas que procuram mime-
tizar um ou mais destes aspectos. Ou mesmo 
aprimorá-los, em razão de uma capacidade 
superior de processamento e armazenamento 
de informações29. Essas técnicas são as mais 
diversas, dentre as quais temos redes neurais, 
algoritmos genéticos, raciocínio baseado em 
casos, aprendizado de máquina, processa-
mento de linguagem natural, lógica nebulosa, 
aprendizado por reforço, sistemas especialis-
tas, entre outros.

A discussão proposta por Minsky sobre a 
não coincidência entre ser humano e ser racio-
nal expõe uma dicotomia inerente às múltiplas 
definições do que seria “inteligência artificial”, 
conforme apontam Russell e Norvig em obra 
de referência sobre o tema30. Ao catalogar oito 
definições distintas para a expressão, os au-
tores propõem uma síntese: o termo designa, 
em uma dimensão, um pensar ou um agir e, em 
uma segunda dimensão, uma mimetização do 
comportamento humano ou uma conformida-
de com um modelo ideal de comportamento, 
considerado como racional31.

Surgem, pela combinação das duas di-
mensões referidas, quatro possíveis objetos 
da multidisciplinar ciência da inteligência ar-
tificial. 

Primeiro, o agir humano se relaciona às 
capacidades de processamento de linguagem 
natural para permitir a comunicação, repre-
sentação do conhecimento de modo a armaze-
nar o que é captado pelos sensores, raciocínio 
autônomo para responder questões, formular 
conclusões e aprendizado de máquina para 
adaptação a novas circunstâncias, detecção 
e extrapolação de padrões. Ainda, no que diz 
respeito às habilidades sensoriais, este enfo-

https://veja.abril.com.br/blog/reveja/demasiado-humano-ha-20-anos-kasparov-era-esmagado-por-deep-blue/
https://veja.abril.com.br/blog/reveja/demasiado-humano-ha-20-anos-kasparov-era-esmagado-por-deep-blue/


86

que engloba também a visão computacional e a 
robótica, esta última destinada à manipulação 
de objetos e movimento autônomo.

Segundo, o pensar humano representa 
uma abordagem que busca elaborar modelos 
cognitivos para o pensamento humano a par-
tir de um misto de experimentos psicológicos 
e programas de computador. A premissa é a 
de que, se as entradas e saídas de um pro-
grama correspondem ao que seria observado 
para um ser humano, então há evidência de 
que os mecanismos implementados no pro-
grama também estariam presentes nos seres 
humanos.

Terceiro, o pensar racional se preocu-
pa com as leis do pensamento, tendo como 
ponto de partida a lógica formal. O objetivo 
passa a ser solucionar problemas que podem 
ser expressos em uma notação simbólica das 
proposições sobre objetos e as relações entre 
eles. Pensar racionalmente é pensar segundo 
as regras da lógica. Uma crítica a esta aborda-
gem é a constatação empírica de que muitos 
problemas são conotados por ambiguidades e 
incertezas. 

Quarto, o agir racional é o enfoque base-
ado principalmente em modelos para a cria-
ção de agentes capazes de agir de forma au-
tônoma, registrar percepções do ambiente no 
qual estão inseridos, subsistir por certo perí-
odo, adaptar-se a mudanças e criar e perse-
guir objetivos. Um agente racional não busca 
necessariamente o resultado ótimo, mas sim o 
melhor resultado esperado, a partir das incer-
tezas inerentes à sua ação. O padrão de ra-
cionalidade é expresso segundo modelos ma-
temáticos generalizáveis, em contraposição à 
ação humana que é mais casuística.

Esta última abordagem dialoga de forma 
intensa com os modelos matemáticos da mi-
croeconomia, em que temos agentes racionais 
que buscam maximizar uma função utilidade a 
partir de suas preferências – o chamado homo 

32  MACKAAY, Éjan; ROUSSEAY, Stephane. Análise econômica do direito. Trad. da 2ª ed. por Rachel Sztjan. São Paulo: 
Atlas, 2015, p. 31-32.
33  Cf., por exemplo, PIMENTA, Eduardo Goulart. Análise econômica dos conflitos de agência e governança corporativa. 
Economic Analysis of Law Review, v. 9, n. 1, p. 72-94, jan./abr. 2018. Ou, para uma análise mais detalhada, PITTA, André Grünspun. 
O regime de informação das companhias abertas. São Paulo: Quartier Latin, 2013.
34  MACKAAY, Éjan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito, 2015, p. 32-35.

economicus e seu egoísmo ressaltado desde 
Adam Smith. 

A respeito do modelo de escolha racio-
nal, convém reproduzir a descrição fornecida 
por Mackaay e Rousseau32:

O modelo da escolha racional permite 
generalizações quanto ao comportamento 
humano. Atribui aos humanos uma linha de 
conduta previsível; supõe que os humanos 
escolherão, sempre, entre as opções disponí-
veis, aquela que lhes ofereça a maior satisfa-
ção. Isso implica, por exemplo, que se o cus-
to de uma opção (preço de um bem que se 
quer adquirir, sacrifício para empreender uma 
ação) aumenta, as pessoas afetadas escolhe-
rão menos frequentemente essa opção (lei da 
demanda).

O modelo da escolha racional faz a de-
cisão que será tomada depender da informa-
ção disponível das opções e consequências. A 
pessoa escolhe a melhor opção dentre as que 
conhecer. A escolha poderá parecer-lhe, no 
futuro, não ótima quando tiver mais informa-
ção. Um observador externo poderia julgar, 
segundo seus valores e suas informações, que 
a decisão não foi ótima. Isso não torna a esco-
lha racional, no momento da decisão, errada.

Este modelo não é imune a críticas, em-
bora seja amplamente o mais utilizado, apto a 
justificar, por exemplo, o regime de informa-
ção das companhias abertas com fundamento 
na transparência33. 

Usualmente, o agente não dispõe de to-
das as informações disponíveis para decidir 
ou, ainda, não é capaz de antever todas as 
alternativas possíveis e antecipar os retornos 
associados a cada uma delas. Por vezes, os 
agentes de valem de heurísticas, de aproxima-
ções e simplificações da complexidade da rea-
lidade. A esta abordagem, proposta pelo eco-
nomista e pesquisador da inteligência artificial 
Herbert Simon, dá-se o nome de racionalidade 
limitada34.
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Em síntese, ao se falar em inteligência 
artificial é importante determinar o que se 
deseja: um agir humano, um pensar humano, 
um pensar racional ou um agir racional. A dife-
rença entre o pensar e o agir, é que, enquanto 
este se ocupa com os resultados, aquele tem 
especial interesse nas etapas de raciocínio que 
conduzem aos resultados. A distinção entre o 
humano e o racional diz respeito à possibilida-
de de generalização de padrões de compor-
tamento: muitas vezes certos seres humanos 
agem de modo a não alcançar objetivos que 
para outros seriam os mais desejados.

A noção de racionalidade como um pa-
drão ideal de comportamento distancia a inte-
ligência artificial da busca por uma aderência 
ao que é humano. Como jocosamente apon-
tam Russell e Norvig, a engenharia aeronáutica 
não se define como sendo “a ciência destina-
da a fazer aviões voarem de modo tão seme-
lhante a outras aves a ponto de convencê-las 
de que também é uma ave”. Desse modo, este 
ramo do conhecimento pôde se desenvolver 
de forma independente da mera investigação 
do pensamento e do comportamento huma-
no – a despeito de a noção de inteligência ser 
quase indissociável da de humano.

Uma vez escolhido o sentido que se de-
seja para a expressão inteligência artificial, 
surgem algumas discussões, sendo boa parte 
delas ainda inalcançáveis para o método cien-
tífico. Qual a diferença entre mente e cérebro? 
Como pensamos e como agimos? Como o 
pensamento desemboca na ação? Há alguma 
diferença entre o processo de ação por instin-
to e o de ação calculada? Como podemos ra-
ciocinar diante da incerteza? Quais os limites 
do poder computacional no tocante aos com-
portamentos inteligentes? Que soluções de 
engenharia podemos dar para contornar estes 
limites?

Para os fins da presente discussão esta-
mos particularmente interessados nos resul-
tados da ação de um agente inteligente se-
gundo um agir racional. E, adicionalmente, no 
caso de agentes racionais que podem apren-
der por si mesmos. Sobre o ceticismo acerca 

35  RUSSEL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence, 2010, p. 32.
36  RUSSEL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence, 2010, p. 17-20.

desta hipótese, Russell e Norvig propõem três 
questões interessantes que tratam do deter-
minismo das ações dos seres em razão de seus 
elementos constituintes35:

1.11 “Sem dúvida, os computadores não 
podem ser inteligentes eles só podem fazer o 
que seus programadores determinam”. Esta 
última afirmação é verdadeira e implica a pri-
meira? 

1.12 “Sem dúvida, os animais não podem 
ser inteligentes eles só podem fazer o que 
seus genes determinam”. Esta última afirma-
ção é verdadeira e implica a primeira? 

1.13 “Sem dúvida, animais, seres huma-
nos e computadores não podem ser inteligen-
tes eles só podem fazer o que seus átomos 
constituintes determinam, de acordo com as 
leis da física”. Esta última afirmação é verda-
deira e implica a primeira?

Embora o entusiasmo com as possibili-
dades da inteligência artificial a acompanhem 
desde a gênese do termo na década de 195036, 
talvez ainda estejamos muito distantes da cria-
ção de um ser consciente, que, conhecendo a 
norma e com liberdade de agir, decide delibe-
radamente violá-la, após realizar um cálculo 
de risco-retorno ou por algum outro motivo 
– quem sabe um motivo torpe ou a loucura de 
um momento de descontrole.

Esse ser teria patrimônio? Deveria ter di-
reito a ter patrimônio ou personalidade jurí-
dica? Além de exigir-lhe a indenização de um 
dano que tenha causado, teria algum efeito 
uma responsabilidade civil punitiva? Faria al-
gum sentido privar-lhe de sua liberdade? O 
que seria, para ele, a liberdade? Uma pena de 
desligamento temporário ou eterno seria ade-
quada? Ou uma pena de readequação de sua 
estrutura interna? Qualquer pena seria capaz 
de lhe infligir algum sofrimento?

Tais questões nos levam a outra: o que é 
ser inteligente? Poderemos criar um ser igual a 
nós, que é guiado por uma voz que fala atrás 
de seus olhos? Um ser que é capaz de obser-
var a si mesmo, saindo de si, como o poeta 
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que escreveu sua autopsicografia? Esse indi-
víduo deveria ter o impulso de se reproduzir 
para que fosse considerado ser vivo? Ou, cien-
te de sua longevidade, ou mesmo imortalida-
de, poderia se dar por satisfeito ainda que fos-
se o único de sua espécie? Ao reproduzir uma 
sinfonia tocando um instrumento, seria capaz 
de improvisar? Ao jogar pôquer, seria capaz 
de blefar pelo simples prazer de fazê-lo, con-
trariando as probabilidades que sabe calcular 
melhor do que os humanos?

O que nos faz humanos e não coisas?

Algumas destas perguntas foram feitas 
no episódio “A Medida de um Homem” da sé-
rie de ficção científica “Star Trek: New Gene-
ration”. Um oficial da frota quer desmontar o 
androide Data para estudá-lo e fundamenta 
seu pedido em um regulamento que admite a 
requisição de qualquer bem (res) de uma nave 
para fins científicos. Se Data é coisa, pode ser 
requisitado e desmontado. Dentre outras pre-
ocupações, o androide se pergunta se toda a 
sua experiência se resume a dados que po-
dem ser exportados para um repositório e, 
depois, recarregados em sua memória. Algu-
ma coisa se perderia neste processo? Toda a 
nossa inteligência, tudo o que vivemos pode 
ser reduzido a dados frios e codificados? Se 

37  HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. São Paulo: L&PM Pocket, 2015.
38  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. v. 1. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 280.
39  SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal. Parte Geral. Curitiba: ICDC, 2014, p. 79.

fosse possível carregar estes dados no corpo 
de outra pessoa, ainda seríamos nós mesmos?

Yuval Harari aponta no último capítulo de 
“Sapiens”37, de forma eloquente, o verdadeiro 
impacto da inteligência artificial para além da 
produção de máquinas e coisas:

Mas o verdadeiro potencial das tecno-
logias futuras é transformar o próprio Homo 
sapiens, incluindo nossas emoções e desejos, 
e não apenas nossos veículos e armas. O que 
é uma espaçonave se comparada com um 
cyborg eternamente jovem que não procria e 
não tem sexualidade, que pode partilhar pen-
samentos diretamente com outros seres, cuja 
capacidade de memória e concentração é mil 
vezes maior que a nossa, e que nunca fica tris-
te nem com raiva, mas tem emoções e desejos 
que nem sequer podemos imaginar?

Se capazes de pensar e falar, as peças do 
relógio conseguiriam compreender como (e 
por que) nasceu o relojoeiro que as manipula?

Talvez um dia um robô seja capaz de re-
digir o momento em que emerge sua consci-
ência em forma de poema: Autoconsciência 
– O robô é um fingidor / Finge tão automa-
ticamente / Que chega a sentir que é / Sem 
saber se deveras sente.

4. DOLO E CULPA

Um sujeito de direito pode controlar e 
modificar o seu comportamento e compreen-
der as consequências jurídicas de suas ações 
ou omissões. 

Na dogmática penal, destaca-se a teoria 
finalista da ação de Welzel, para quem, como 
explica Cézar Roberto Bitencourt, “a ‘finali-
dade’ ou o caráter final da ação baseia-se em 
que o homem, graças a seu saber causal, pode 
prever, dentro de certos limites, as consequ-
ências possíveis de sua conduta”38. Toda ação 
é dirigida a um fim e a vontade é central na 
ação final.

Os elementos do crime, segundo o con-
ceito analítico, são a tipicidade (descrição de 
proibições abstratas), a antijuridicidade (va-
loração negativa concreta, excluída nas justi-
ficações e culpabilidade, que é um39 juízo de 
reprovação pela realização não justificada do 
tipo de injusto, compreende (1) a imputabili-
dade (excluída ou reduzida por menoridade 
e por doenças mentais), (2) a consciência da 
antijurídicidade (excluída ou reduzida em hi-
póteses de erro de proibição), e (3) a exigibili-
dade de comportamento diverso (excluída ou 
reduzida em situações de exculpação legais e 
supralegais).
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Nota-se, portanto, que no direito pe-
nal, uma noção de consciência é pressuposta, 
para orientar a ação a um fim e, no caso da 
valoração contida na culpabilidade, verificar 
a inimputabilidade em razão de incapacidade 
mental, o conhecimento da norma jurídica e a 
capacidade de orientar sua conduta conforme 
tal norma.

Talvez a preocupação mais relevante 
para um jurista seja o fato de que, para um ob-
servador externo, agentes inteligentes façam 
“escolhas morais” – um carro autônomo pode 
se deparar com uma escolha trágica, entre 
atropelar uma criança que atravessa a rua fora 
da faixa abruptamente ou desviar e causar al-
gum dano ao seu passageiro ou a um pedestre 
na calçada, ou a outro veículo.

Além dos exemplos citados na primei-
ra seção deste artigo, podemos destacar al-
gumas preocupações no âmbito do direito 
concorrencial no que concerne ao uso de al-
goritmos “inteligentes”. Se estes são os prota-
gonistas do mercado, não necessariamente se 
alcançará o bem-estar do consumidor40.

Algoritmos programados para participar 
de um leilão podem, ao aprender por si mes-
mos, identificar que o resultado mais adequa-
do pode ser obtido por meio de uma colusão 
com outros algoritmos. Por exemplo, isto 
pode ocorrer em um pregão eletrônico para 
venda de bens e serviços ao Estado ou, então, 
no âmbito do mercado de capitais. 

Algoritmos também podem ser utilizados 
para otimizar o processo de discriminação de 
preços e atingimento de público-alvo de cer-
tos produtos ou serviços a partir da coleta de 
dados acerca das preferências dos consumi-
dores. Desta possibilidade podem gerar con-
dutas anticoncorrenciais, comprometendo a 

40  Para uma discussão aprofundada, cf. EZRACHI, Ariel; STUCKE, Maurice E. Virtual Competition: The Promise and Perils 
of the Algorithm-Driven Economy. Harvard University Press, 2016.
41  MATTIUZZO, Marcela. Algorithms and big data: considerations on algorithmic governance and its consequences for an-
titrust analysis. Revista de economia contemporânea, v. 23, n. 2, ago. 2019. (em tradução livre). Artigo recente em tom provocativo 
da MIT Technology Review conclama o público a esquecer seus medos fantasiosos de robôs assassinos. Isto porque o perigo real 
vivido hoje seria o aprendizado de preconceitos humanos pelos algoritmos com tecnologia “machine learning” (responsáveis pelo 
processamento de milhões de decisões por minuto). Efeito disso seriam decisões tomadas com base em resultados enviesados, em 
prejuízo das pessoas envolvidas nestas decisões.  Cf. KNIGHT, Will. Forget Killer Robots – Bias is the Real AI Danger. 03.10.2017. 
MIT Technology Review, 3 out. 2017. Disponível em: https://www.technologyreview.com/s/608986/forget-killer-robotsbias-is-the-
-real-ai-danger/. Acesso em: 10 fev. 2018.
42  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. v. 1, 2012, p. 347 e ss.

oferta de preço, quantidade e qualidade para 
os consumidores, com novas formas de extra-
ção do seu excedente. 

A oferta de serviços gratuitos também 
pode ser vista como uma conduta anticoncor-
rencial, não porque se praticam preços preda-
tórios, mas porque ocorre um aprisionamento 
dos consumidores e são realizadas ações com 
base em seus dados pessoais: veja-se o Goo-
gle e seus algoritmos inteligentes de pesquisa, 
fornecimento de resultados e propaganda. 

Há dilemas éticos que decorrem tam-
bém, da chamada discriminação algorítmica41:

[Na] discriminação algorítmica [..., a] in-
dividualidade é deixada de lado e cada indi-
víduo é tomado como parte de um grupo ou 
subgrupo, sem aviso prévio às suas caracterís-
ticas particulares, ou seja, toda pessoa negra 
pode ser considerada com alto risco de crédi-
to, apesar da grande variedade de situações 
financeiras que esse grupo representa.

Diante da capacidade de agentes inte-
ligentes, capazes de aprender sozinhos e (re)
formular objetivos e persegui-los, podem sur-
gir dúvidas a respeito da culpabilidade dos 
responsáveis pela sua codificação, nos dita-
mes da tradicional controvérsia envolvendo os 
limites da culpa consciente e do dolo eventual.

O dolo direto é a intenção de produzir um 
resultado42. Mas este querer tem dois graus. O 
dolo direto de primeiro grau é constituído de 
um elemento cognitivo e um elemento volitivo 
– neste caso, sei que o meu comportamento 
gerará um resultado e o objetivo principal era 
causar aquele resultado. 

Suponhamos, agora, que um agente 
queira matar o Presidente da República, que 
viajava em um avião com outras pessoas. Se o 

https://www.technologyreview.com/s/608986/forget-killer-robotsbias-is-the-real-ai-danger/
https://www.technologyreview.com/s/608986/forget-killer-robotsbias-is-the-real-ai-danger/
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resultado é produzido, o dolo direto com res-
peito ao Presidente da República é de primei-
ro grau. Com respeito aos demais, o dolo direto 
é de segundo grau, porque, embora o elemento 
cognitivo seja tão intenso quando o anterior, o 
mesmo não ocorre com o elemento volitivo. O 
resultado é consequência necessária do pla-
no imediato, é um efeito secundário, colate-
ral necessário para a consecução do objetivo.  
Imagine, ainda, o caso de drones destinados a 
explodir tanques de empresas petrolíferas em 
um período no qual se poderia supor que não 
haveria ninguém ao redor, mas, por má sorte, 
havia pessoas que são mortas no ataque.

O crime culposo só é admitido se previsto 
expressamente no tipo penal. 

Nos crimes preterdolosos, há dolo, mas o 
resultado é intensificado para além da inten-
ção do agente. Há dolo no antecedente e culpa 
no consequente.

Se alguém pratica uma conduta com 
fim lícito, mas, da ocorrência da violação de 
um dever de cuidado, obtém-se um resulta-
do injusto previsível, temos duas situações. 
Se o agente não previu o resultado, há culpa 
inconsciente – não há nexo psicológico entre 
a conduta e o resultado, quer por descuido, 
desatenção ou desinteresse do agente43. Se 
previu, mas não consentiu com o resultado e 
nem mesmo deseja sua produção – tem certe-
za de que a lesão ao bem jurídico será evitada, 
que o resultado não será produzido –, há culpa 
consciente. Se previu e ainda consentiu com o 
resultado, assumindo o risco de produzi-lo, 
estamos diante do dolo eventual44.

Na lição de Claus Roxin45, o dolo eventual 
é praticado por “quem inclui em seus cálcu-
los a realização de um tipo que reconhece ser 
possível, sem que tal constatação venha a lhe 
dissuadir de seus planos, terá decidido cons-
cientemente – ainda que somente na hipótese 
de eventualidade e contra suas próprias espe-
ranças de evitá-lo – agir contra o bem jurídico 
protegido pelo tipo correspondente”. 

43  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. v. 1, 2012, p. 373-375.
44  GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. v.1. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p.274.
45  ROXIN, Claus. Derecho Penal. Tomo I. Trad. Diego-Manuel Luzón Peña e outros. Madrid: Civitas, 1999, p. 425.
46  Este entendimento decorre do princípio da culpabilidade: não há crime pela simples produção do resultado. Cf. BITEN-

A importância da dogmática penal des-
crita nos parágrafos anteriores é clara: se um 
agente inteligente criado por um ser humano 
produz um resultado ilícito, então é preciso 
verificar se seu criador: (i) sequer tinha con-
dições de prever a ocorrência do resultado 
– culpa inconsciente; (ii) se, embora soubesse 
da possibilidade de produção do resultado, 
tomou todas as medidas necessárias para que 
não ocorresse, tendo certeza de que nenhum 
bem jurídico seria lesionado – culpa conscien-
te; (iii) não adotou as medidas preventivas ne-
cessárias e aceitou a produção do resultado 
– dolo eventual; ou (iv) codificou o agente in-
teligente com vistas à produção do resultado 
– dolo direto.

No caso concreto, tal análise não é tri-
vial. Um dos elementos de prova fundamen-
tais seria o código-fonte do algoritmo utiliza-
do. No entanto, não há como ter certeza de 
que o programa em execução no momento 
da produção do resultado danoso era exata-
mente aquele determinado pelo código-fonte 
apresentado.

Ainda, a análise do código-fonte pode até 
mesmo ser inviável mesmo para especialistas, 
a depender da complexidade das técnicas uti-
lizadas, sobretudo se houver a capacidade de 
aprendizado autônomo. Porém, o próprio res-
ponsável pode subsidiar a análise com infor-
mações acerca das salvaguardas criadas para 
a prevenção do resultado ilícito e indicar, no 
projeto do software, em que situações o ris-
co poderia ter sido criado e como procurou-se 
mitigá-lo.

Uma escolha regulatória prática – mas 
não necessariamente justa – seria a imputa-
ção da responsabilidade ao criador do agente 
inteligente pela produção de resultados ilíci-
tos independente de culpa, isto é, uma respon-
sabilidade objetiva. Tal modalidade de respon-
sabilidade, contudo, não é admitida no âmbito 
do direito penal46. Logo, esta solução simplista 
pode não ser aplicável no caso de agentes in-
teligentes que venham a produzir resultados 
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que sejam qualificados como crimes. 

Nesta hipótese, uma alternativa seria a 
atribuição de personalidade jurídica a estes 
agentes, a fim de permitir a imputação de 
responsabilidade penal de pessoa jurídica tal 
como ocorre no direito ambiental47. No entan-
to, restaria determinar a punição, pois uma 
multa requer que seja atribuído algum patri-
mônio ao agente inteligente. E, dentre as al-
ternativas possíveis, uma delas poderia ser 
a proibição da execução do algoritmo ou do 
funcionamento do artefato que dão suporte 

COURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, v. 1, 2012, p. 61. 
47  ESTELLITA, Heloisa. Levando a sério os pressupostos da responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil. Revista de 
Estudos Criminais, v. 18, n. 75, p. 59-79, 2019. Afirma a autora que “há, fundamentalmente, dois modelos de responsabilidade penal 
da pessoa jurídica: um chamado de heterorresponsabilidade, ou de imputação, atribuição ou transferência, no qual a pessoa jurídica 
sofre consequências penais pelos crimes praticados por seus representantes ou empregados; e um outro, denominado modelo de 
autorresponsabilidade, no âmbito do qual responderia também por injustos praticados por seus representantes ou empregados (mem-
bros, em sentido lato), mas que só lhe poderiam ser imputados com base em uma falha sua, decorrente de um defeito de organização 
– ou seja, é preciso haver um injusto próprio da pessoa jurídica. [...] Como se vê, entre nós, a pessoa jurídica sofrerá consequências 
penais (“serão responsabilizadas”) por força da prática de infrações penais por pessoas naturais, desde que tais infrações decorram de 
uma “decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado” e sejam praticadas em seu benefício ou interesse. 
Trata-se, assim, de responsabilidade por imputação, por atribuição ou por transferência”.

para a atuação do agente inteligente.

Em sendo escolhida a atribuição de per-
sonalidade jurídica para o agente inteligente, 
o respectivo patrimônio segregado poderia 
ser objeto de regulação a fim de consubstan-
ciar uma espécie de seguro contra eventuais 
danos que viessem a ser causados. 

5. CAUSALIDADE

Para além da questão da consciência e 
vontade de praticar a conduta proibida, sur-
gem questões importantes no tocante ao 
nexo de causalidade. 

Como em um acidente aéreo, o resulta-
do danoso pode ser fruto de uma sucessão 
de infelizes coincidências. Além de nos pre-
ocuparmos com o ressarcimento daqueles 
diretamente afetados pelo agente inteligen-
te, convém nos debruçarmos sobre possíveis 
problemas em ações regressivas quando vá-
rios prestadores de serviços e fabricantes de 
componentes buscam identificar qual foi a 
origem do problema, a fim de apurar respon-
sabilidades entre eles.

Um bom exemplo de uma situação de 
concausas em que é extremamente difícil de-
terminar a causa mais adequada de um resul-
tado ilícito é narrado na canção “Who Killed 
Davey Moore?”, de Bob Dylan, que trata da 
morte, durante um combate, do boxeador cujo 
nome aparece no título da música. Cada estro-
fe traz as justificativas de um dos envolvidos: 

o árbitro, a plateia, o empresário do boxeador, 
o gerenciador de apostas, o jornalista esporti-
vo e, por fim, seu adversário, que lhe conferiu 
o golpe fatal. Todos participam de um evento 
social cujo resultado dramático – a morte de 
um lutador no ringue – é possível, porém pou-
co provável. Sem formular respostas, a canção 
termina com o adversário afirmando “não diga 
homicídio, não diga assassinato, foi o destino, 
foi a vontade de Deus”. 

Sistemas complexos podem envolver 
diversas empresas responsáveis por diver-
sos componentes, bibliotecas de algoritmos 
ou mesmo softwares inteiros. Por exemplo, o 
algoritmo pode se valer de dados fornecidos 
por um provedor e pode ocorrer uma falha no 
envio, de modo a introduzir ruído no funcio-
namento normalmente esperado. Ou, ainda, 
o ambiente no qual o algoritmo está sendo 
executado – que pode independer do seu fa-
bricante, como é o caso de um sistema ele-
trônico e negociação em uma bolsa de valores 
– pode ser corrompido em razão do seu mau 
funcionamento ou por um fato de terceiro, 
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por exemplo, um ataque hacker.

Nessas situações, apurar a participação 
de terceiros pode ser um desafio, mas, uma 
vez constatada a intervenção ilícita, é rom-
pido o nexo de causalidade entre o fato e o 
dano, excluindo-se a responsabilidade, ainda 
que objetiva. Tal seria o caso de um veículo 
autônomo que vem a colidir por culpa de um 
carro dirigido por um motorista humano que 
atravessa um sinal vermelho.

Uma hipótese de caso fortuito ou força 
maior é extremamente discutível, dado que a 
maior parte das situações se enquadraria no 
chamado fortuito interno ou força maior intrín-
seca, inerente ao risco da atividade48. A carac-
terização do fortuito externo ou força maior 
extrínseca demanda três requisitos – dentre 
os quais, destaque-se, não consta a imprevisi-
bilidade: (i) a inevitabilidade do evento, (ii) a ir-
resistibilidade e (iii) a impossibilidade de ado-
ção de qualquer conduta para evitar o dano 
após a ocorrência do evento.

Consideremos um cirurgião que realize 
uma operação por meio de um robô. Na trans-
missão dos dados, houve uma falha nos apa-
relhos de satélite levou a um desvio de alguns 
milímetros, o suficiente para seccionar a aorta 
do paciente. Esta falha no sistema represen-
tou um fortuito interno, pois o evento está 
atrelado à atividade de risco.

Outra possibilidade seria a adoção da te-
oria do risco do desenvolvimento do produto, 
segundo a qual, quando certa periculosidade 
de produto novo colocado em circulação é 
desconhecida em virtude do estado da téc-
nica, entende-se que toda a sociedade deve 
pagar pelo dano causado. Não haveria, assim, 
como responsabilizar o produtor. Contudo, 
nosso sistema de não adotou esta teoria, ao 
contrário do sistema europeu49.

Para concluir a discussão acerca da cau-
salidade, gostaríamos de descrever um exem-

48  Para a distinção entre fortuito interno e fortuito externo, cf. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade 
civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2018, seções 16.3 e 93.1.
49  Para uma discussão sobre o tema e comentários à Diretiva 85/374/CEE do Conselho, de 25 de julho de 1985  sobre a res-
ponsabilidade pelo produto defeituoso e, principalmente, sobre a Resolução 2015/2103(INL), de 16 de fevereiro de 2017, com reco-
mendações à Comissão de Direito Civil sobre Robótica, ambas normas vigentes no âmbito da União Europeia, cf. PIRES, Thatiane 
Cristina Fontão; SILVA, Rafael Peteffi da. A responsabilidade civil pelos atos autônomos da inteligência artificial: notas iniciais sobre 
a resolução do Parlamento Europeu. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, n. 3, p. 238-254, 2017.

plo de situação limítrofe extraído da ficção 
científica, mais precisamente de um episódio 
intitulado “Hated by the Nation” da série Bla-
ck Mirror, de modo a ilustrar uma sucessão de 
infelizes coincidências em que a magnitude do 
resultado coloca em xeque qualquer tentativa 
de compensação.

Inicialmente, uma jornalista que publicou 
um artigo controvertido sobre pessoas com 
deficiência é alvo de mensagens inflamadas 
no Tweeter, com a hashtahg #DeathTo. Ao final 
do dia, ela é encontrada morta em sua casa, 
vítima do que parece ter sido um homicídio 
brutal. Seu marido, ferido, após recuperar a 
consciência, declara que ela mesma começou 
a se mutilar, a ponto de se matar, atingindo-o 
com uma faca quando ele tentou controlá-la.

Nos dias seguintes, outras pessoas são 
alvo da mesma hashtag no Tweeter e apare-
cem mortas no final do dia. As investigações 
descobrem que as mortes foram causadas 
por pequenas abelhas-drone, que haviam sido 
desenvolvidas pelo Estado para substituir as 
abelhas naturais após sua extinção. Porém, 
sem que a população soubesse, o Estado pe-
diu à fabricante que equipasse as abelhas-dro-
ne com sensores de reconhecimento de ima-
gem, além do seu comportamento autônomo 
de criação de colmeias e polinização. Dessa 
forma, o Estado criara um mecanismo de mo-
nitoramento dos cidadãos. 

Ainda, as abelhas-drone tinham capaci-
dade de, sob comando, provocar a morte de 
pessoas, adentrando no centro de dor de seu 
cérebro, após penetrar no indivíduo por meio 
de suas narinas, forçando-o a cometer suicí-
dio em razão da agonia lancinante. Entretanto, 
alguém havia invadido o sistema de controle 
das abelhas-drone para matar pessoas ao seu 
bel prazer.

As investigações continuam e a próxi-
ma vítima é um político importante, a quem 



93

as massas associam a hashtag #DeathTo ra-
pidamente. A polícia descobre um padrão: o 
algoritmo que passou a controlar algumas das 
abelhas-drone verifica qual a pessoa a quem a 
referida hashtag foi associada em maior nú-
mero e envia um comando para que seja as-
sassinada após às 18 horas daquele dia. As-
sim, haveria uma morte por dia.

Após a trama se desenrolar, os policiais 
conseguem recuperar temporariamente o 
controle das abelhas-drone e, quando vão ao 
encalço do suposto invasor do sistema desco-
brem um repositório de dados que sinaliza a 
possibilidade de recuperar o controle de forma 
total e irreversível, evitando, assim a morte do 
eminente político e resolvendo o problema.

Surgem dúvidas sobre a plausibilidade 
do descuido do invasor em deixar um antído-
to tão acessível para seu veneno. De forma 
impulsiva, um dos policiais, obcecado com a 
solução do problema, inicia a execução do al-
goritmo que supostamente iria reverter a situ-

ação, apenas para descobrir algo muito pior: 
a hashtag #DeathTo servia apenas de isca e 
as verdadeiras vítimas não eram as persona-
lidades odiadas pela multidão. O sistema foi 
reprogramado para enviar abelhas-drone para 
matar todos aqueles que tinham usado a hash-
tag #DeathTo: centenas de milhares de pesso-
as. Todos morrem, à mercê das abelhas-drone.

Segundo o criador do estratagema, o ob-
jetivo do “experimento” era fazer com que as 
pessoas sentissem na pele o que é ser odiado 
por um enxame descontrolado.

Com base no exemplo acima descrito e 
no curso causal dos eventos, convidamos o lei-
tor ou a leitora a identificar quem poderia ser 
chamado a responder pelo ocorrido – a mor-
te das personalidades escolhidas pela multi-
dão e dos próprios membros da multidão – e 
qual seria a compensação adequada. E, mais 
do que a resposta, esperamos que você tenha 
consciência das etapas do raciocínio adotado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso objetivo declarado desde o início 
desse texto foi o de realizar um mapeamento 
de questões, para futuros debates e pesqui-
sas. Por essa razão, a conclusão não pode ser 
uma lista de assertivas, mas sim uma lista de 
perguntas, sintetizando as discussões apre-
sentadas no texto, sistematizadas a seguir.

No âmbito da responsabilidade civil, re-
sultados danosos causados por agentes inteli-
gentes podem ser compensados pela atribui-
ção de responsabilidade sem culpa aos seus 
criadores. Como tratar resultados relaciona-
dos a crimes, dado que o direito penal não ad-
mite a responsabilidade objetiva?

O Sistema Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor e a responsabilidade pelo fato do ser-
viço e pelo fato do produto seriam suficientes 
para abarcar uma ampla magnitude de servi-
ços e produtos ofertados aos consumidores 
com base em inteligência artificial?

Em se tratando de responsabilidade pe-
nal, qual seria a punição aplicável a entes inte-

ligentes, se lhes fosse atribuía personalidade 
jurídica? Qual seria a função desempenhada 
pela sanção neste caso?

Como detectar, no caso concreto, as hi-
póteses de culpa inconsciente, culpa cons-
ciente, dolo eventual e dolo direto do criador 
do agente inteligente que provocou um resul-
tado equivalente a um crime?

Na hipótese de atribuição de persona-
lidade jurídica, algoritmos necessariamente 
teriam um patrimônio? Que tipo de regulação 
poderia incidir sobre este patrimônio de afe-
tação?

Quais as estratégias regulatórias no caso 
de haver uma pluralidade de sujeitos no curso 
causal de um resultado ilícito provocado por 
um agente inteligente? Como lidar com as hi-
póteses de responsabilidade solidária, subsi-
diária e com ações regressivas?

Poderíamos adotar a teoria do risco do 
desenvolvimento agasalhada na União Euro-
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peia para afastar a responsabilidade dos cria-
dores de agentes inteligentes e, com isso, fo-
mentar a inovação?

Quais os limites práticos da verificação 
de fortuito interno e fortuito externo como 
excludentes da responsabilidade civil por da-
nos causados por agentes inteligentes?

O direito deve colocar algum tipo de freio 
às soluções baseadas em inteligência artificial 
de modo a evitar a obsolescência de algumas 
profissões e, consequentemente, o surgimen-
to de uma massa desempregada?

Como as leis que regem as guerras de-
vem ser modificadas para acomodar o uso de 
drones militares ou terroristas?

Os algoritmos que amplificam discurso 
de ódio, informações sem suporte científico, 
notícias enganosas e teorias da conspiração 
deveriam ser objeto de algum tipo de regula-
ção de modo a mitigar a disseminação de con-
teúdos indesejáveis? Quais os critérios para 
aferir que conteúdos seriam desejáveis ou in-
desejáveis?

Se, ao buscar ações com base em uma 
racionalidade carente de atributos humanos 
(por exemplo, empatia e altruísmo), um agen-
te inteligente provoca resultados ilícitos (por 
exemplo, condutas anticoncorrenciais ou dis-
criminação), como o direito poderia prevenir 
ou mitigar estas situações?

Os comportamentos dos algoritmos são 
realmente determinados pela sua programa-
ção? Ou sua ação deve ser considerada como 
inteligente no sentido de serem capazes de 
aprender por conta própria, extrapolando as 
intenções de seu criador, formando uma von-
tade distinta da deste?

Esperamos que estas questões contribu-
am para atrair o interesse na discussão da re-
lação entre direito e inteligência artificial.
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RESUMO

 A prática de fraudes baseadas no esquema de ‘sim-swap’ deve ser considerada como 
fortuito interno, tanto para os fornecedores dos serviços de telecomunicações quanto para os 
provedores de aplicação de internet que foram envolvidos, cada um à sua medida, por não se 
tratar efetivamente de responsabilização por culpa, mas pelo risco da atividade desenvolvida.

 Não cabe, na espécie, a aplicação do argumento de fato exclusivo de terceiro ou fortuito 
externo como excludentes de responsabilidade dos prestadores perante a vítima, cada qual 
com sua medida.

 Isso se deve, pois, no caso das empresas de telecomunicações há inquestionável fato do 
serviço, vez que não foi assegurada a continuidade da prestação da linha móvel ao cliente pela 
aceitação de pedido ilegítimo de ativação em ‘chip’ de terceiros em seu nome. 

 Disso decorre o dever de indenizar à vítima pelos danos materiais decorrentes da in-
disponibilização do serviço e consumos decorrentes, além de danos morais, dos quais são ‘in 
re ipsa’, independentemente da existência de culpa da empresa em virtude da desatenção ao 
princípio da prevenção e por não se tratar de mero aborrecimento hodierno, considerando-se 
a sequência de fraudes posteriores como evento continuado e evitando-se condenação exa-
cerbada de ressarcimentos de prejuízos fora da sua esfera de controle ou vigilância.

 Também, as aplicações de internet afetadas na fraude serão responsáveis por desfazer 
todas as operações realizadas pelo fraudador em nome da vítima, porque nulos de pleno direi-
to e oriundos de falha conhecida em serviço de terceiros que se preferiu adotar em detrimento 
de desenvolvimento de sistema proprietário, situação conhecida de risco proveito e que impli-
ca no ressarcimento das transações feitas como parte da retroatividade ao estágio anterior, o 
que não se confunde com indenização pelo ocorrido, muito embora seja possível que, no caso 
concreto, tenha ocorrido prejuízo tamanho que enseje justa reparação moral, que também se 
dará de modo objetivo.

PALAVRAS CHAVE

Direito Digital; Responsabilidade do fornecedor; Sim-swap, Risco Proveito; Defeito na 
prestação do serviço; Princípio da prevenção.
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1. INTRODUÇÃO 

1  SECURITY REPORT. Clonagem de celular vira moda no Brasil e rouba até 10 mil reais por vítima. 17 abr 2019. Disponível 
em < http://www.securityreport.com.br/overview/clonagem-de-celular-vira-moda-no-brasil-e-rouba-ate-10-mil-reais-por-vitima/#.
XdVLUNXQ-Uk. > Acesso em 25 nov 2019.
2 Assim definidos os serviços oferecidos por meio da internet, conforme artigo 5º, VII da Lei nº 12.965 de 2014, o Marco Civil 
da Internet: “Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...)

VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet;”

3  Fator de autenticação é o recurso utilizado para assegurar que a pessoa autenticada é quem se diz ser. São considerados os 
elementos que somente o autenticando é, sabe ou possui. Neste estudo específico, o fator de autenticação adicional é a linha de tele-
fone celular, que fica apta a receber chamadas ou torpedos (SMS) para confirmar a autenticidade da operação, pois parte de presunção 
que o titular da linha foi o usuário que indicou tal dado.
4  O GLOBO. Anatel terá plataforma antifraude para celular. Saiba como reduzir risco de clonagem. 21 abr 2019. Disponível 
em < https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/anatel-tera-plataforma-antifraude-para-celular-saiba-como-reduzir-
-risco-de-clonagem-23612865 > Acesso em 25 nov 2019

 Há cerca de 2 anos o número de ata-
ques cibernéticos envolvendo a ativação ile-
gítima da linha de telefonia celular do titular 
em ‘chip’ de terceiros, também chamado de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP), vem aumentan-
do exponencialmente, causando além de de-
sestabilização e desconforto da vítima, a falta 
tranquilidade dos consumidores de estarem 
protegidos desse tipo de fraude1.

 O roteiro narrado pelas vítimas é similar: 
nota-se que a linha celular deixa de operar e, 
caso o aparelho esteja fora de uma rede sem 
fio, há perda instantânea do acesso à internet. 
Em seguida, e-mails de registro de atividades 
espúrias nas diversas aplicações de internet2 
que utilizam não param de chegar.

 A redefinição da senha do endereço 
de correio eletrônico pessoal costuma ser o 
primeiro passo, com o atacante assumindo o 
controle da conta de e-mail da vítima a partir 
da confirmação da identidade a partir do nú-
mero de telefone como segundo fator de au-
tenticação3, seja pela confirmação de código 
via torpedo (SMS) ou ligação telefônica. 

 Paulatinamente, o fraudador se asse-
nhora dos demais serviços que utilizam tal 
conta de e-mail, sobretudo quando o serviço 
estiver baseado na nuvem, pois o cibercrimi-
noso terá acesso a todas as mensagens arma-
zenadas.

 Isso se deve porque quando o atacan-
te obtém sucesso ao requerer a ativação do 
número de telefone da vítima em ‘chip’ de sua 

titularidade o provedor de aplicação assume 
falsa presunção de que o número está sob 
controle do titular e envia código para confir-
mação de identidade para sujeito que não é o 
titular.

 Diante desse tipo de situação, a própria 
Agência Nacional de Telecomunicações estuda 
nova plataforma com empresas de segurança 
e as provedoras de telefonia para mitigar esse 
tipo de ocorrência e tornar o ambiente para 
utilização do SMP novamente confiável4.

 No ínterim, as vítimas que sofrem desse 
tipo de golpe são obrigadas a suportar tercei-
ros agindo falsamente em seu nome pratican-
do, por exemplo:

Contratações de crédito;

Saques ou uso dos valores em contas 
eletrônicas de meios de pagamento para com-
pras ilegítimas de diversos serviços de como-
didade (créditos para celular ou para serem 
usados em aplicativos de transporte, platafor-
mas de jogos digitais);

Ativação de aplicativos de mensageria 
em outro dispositivo e a violação de todos 
seus contatos a partir disso, que pode gerar 
falsos pedidos de empréstimo a eles;

Suspensão das contas de seus serviços 
para investigação.

Depois de ocorrida a ativação indevida, 
é a vítima que terá de buscar atendimento 
da empresa de telefonia para que restaure 

https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/anatel-tera-plataforma-antifraude-para-celular-saiba-como-reduzir-risco-de-clonagem-23612865
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/anatel-tera-plataforma-antifraude-para-celular-saiba-como-reduzir-risco-de-clonagem-23612865
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a titularidade da sua linha para ‘chip’ de sua 
propriedade e, em seguida, enfrentar sensí-
vel trabalho para que sejam desfeitos todos 
os atos ilegítimos praticados pelo fraudador, 
que envolve desde a lavratura de boletim de 
ocorrência até a contratação de advogado de 
sua confiança para que busque justa e hon-
rosa indenização diante das situações experi-
mentadas. 

5  Nesse sentido, José de Aguiar Dias in Da responsabilidade civil. 12 ed., rev., atual. de acordo com o Código Civil de 2002 
e aumentada por Rui Bedford Dias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 3., exprime a proposição de George Marton, in Les fon-
dements de la responsabilitié civile. Paris: 1938, nº 33, p. 251: “Marton estabelece com muita lucidez a boa solução, quando define 
responsabilidade como a situação de quem, tendo violado uma norma qualquer, se vê exposto às consequências desagradáveis de-
correntes dessa violação, traduzidas em medidas que a autoridade encarregada de velar pela observação do preceito lhe imponha 
providências essas que podem, ou não, estar previstas.”
6  Cf. Luis Fernando Reglero Campos (coord.), et. al. Tratado de responsabilidad civil. Tomo I. Cizur Menor: Aranzadi, 
2008. p. 49: “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.” ULPIANO: Regras, Livro I; D. 
1.2.10.1).
7  Seguindo a inteligência descrita no Código Civil em seus artigos 186 e 927 e da doutrina que descreve a teoria da tutela 
de interesse juridicamente tutelável para compor o universo ressarcível do sujeito de direito, que mormente não se limita a aspectos 
puramente patrimoniais, cf. SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação 
à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 108, citando expressamente Francesco Carnelutti, Il danno e il reato, Milão: 
Cedam, 1930, p. 12-14, devendo-se interpretar o prejuízo de forma ampla, não apenas considerando o aspecto de relação com um 
bem que possua direito legítimo sobre, seja ele material ou imaterial, mas da potência de se usar, fruir ou dispor de bens ou ativos que 
deve ser preservada, ou ainda, da confiança esperada em determinada relação jurídica.
8  Imprudência, Imperícia ou Negligência.
9  De acordo com o previsto no Código Civil, a indenização acompanhará a extensão do dano, seguindo os termos do artigo 
944.

 Observando-se a cadeia de prestadores 
de serviço envolvidos e as vulnerabilidades 
que foram exploradas, avaliar-se-ão no pre-
sente artigo as responsabilidades jurídicas da 
ordem civil de todos fornecedores nesse tipo 
de incidente e decisões judiciais que enfrenta-
ram esse tipo de situação.

2. AVALIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES 
ENVOLVIDOS

2.1 LINHAS ESSENCIAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL NO 
CONTEXTO SOCIAL CORRENTE

 Como é cediço, a ideia de responsabili-
dade está atrelada às consequências que de-
correm de ato que descumprir determinada 
norma de conduta ou das respostas em forma 
de reação em contrapartida destes5, em que 
o corolário jurídico de não se lesar a ninguém 
impõe o dever moral de reparação aos prejuí-
zos que foram causados desta forma6. 

 No recorte que interessa ao presente 
estudo, o da responsabilidade civil, em uma 
perspectiva inicial, tem-se que esta incidirá 
sempre quando sobrevierem prejuízos à ví-
tima, sejam esses de ordem patrimonial ou 
moral, ou ainda de interesse juridicamente tu-
telado, a partir da ação ou omissão de algum 
sujeito de direito ou ente a este subordinado 

ou juridicamente vinculado7.

 Tais prejuízos podem decorrer de forma 
dolosa ou culposa8, em que se avaliará a in-
tenção de se causar o dano ou intensidade do 
descuido para que se determine a medida da 
reparação deste prejuízo na forma de indeni-
zação9 ou obrigação superveniente que este-
ja apta a reparar a deterioração causada, seja 
pelo retorno ao estado anterior ou medidas 
adequadas para que a vítima fique indene.

 Adicionalmente, impõe-se o dever de 
indenizar a todo aquele que causa prejuízos 
ou permite que esses ocorram a partir do 
exercício de determinada atividade imprimin-
do riscos ao organismo social, seja pela natu-
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reza que lhe é inerente ou pela forma com a 
qual é executada, podendo ser determinada 
independentemente de culpa, cuja evolução 
de entendimento se deveu ao aumento da 
complexidade das relações sociais a partir do 
final do século XIX, nas quais não era raro que 
as vítimas se submetiam a situações de im-
possibilidade de sequer comprovar a existên-
cia de culpa, o que inviabilizava a busca por 
justa reparação do prejuízo sofrido10.

 Nesse sentido, o risco pode ser clas-
sificado como conhecido ou desconhecido, 
sendo que os casos identificados na primeira 
situação exigem o dever de prevenção daque-
le que expõe o organismo social ao risco, por 
existir perigo constatado e conhecido11, aten-
dendo à melhor leitura do princípio do nemi-
nem laedere.

 Na segunda, quando os riscos ainda não 
são conhecidos, é imposto o dever de precau-
ção, em que há o emprego de esforços para a 
antecipação de riscos a partir da identificação 
hipotética de situações de eventos danosos e 
que não são desejados, quer em espectro in-
dividual ou coletivo12.

 A partir dessa perspectiva, se construiu 

10  Cf. Sobre esse descalabro jurídico que era amplamente desfavorável à vítima, menciona Alvino Lima, in Da culpa ao risco. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1938, p. 21: “Estava, todavia, reservada à teoria clássica da culpa o mais intenso dos ataques 
doutrinários que talvez se regista na história da evolução de um instituto jurídico. As necessidades prementes da vida, o surgir de 
casos concretos, cuja solução não era prevista na lei ou não era satisfatoriamente amparada, levaram a Jurisprudência a ampliar 
o conceito da culpa e acolher, embora excepcionalmente, muitas das conclusões das novas tendências doutrinarias (sic).”parágrafo 
único do artigo 927 do Código Civil e artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo.
11  Cf. Tereza Ancona Lopez. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 
24 e 26, cujo teor está inserido no inciso VI do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor e cf. José de Aguiar Dias, Da respon-
sabilidade civil. 12ed., rev., atual. de acordo com o Código Civil de 2002 e aumentada por Rui Bedford Dias. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011, p. 97-98, recuperando as lições de George Marton, Les fondements de la responsabilitié civile. Paris: 1938, p. 357, cuja 
ideia do liame de causalidade entre o responsável e o dano experimentado vai além da culpa.
12  Cf. LOPEZ, op. cit., p. 25 e 103.
13  Cf. LOPEZ, op. cit., p. 173.
14  A tradução do latim remete a ‘cuidado, vendedor’ em contrapartida a caveat emptor ‘cuidado, comprador’ e seu significado 
é “o risco é de quem vende”, cf. Alexandre Bucci, “Caveat venditor”: o risco é de quem vende nas relações de consumo In Alexandre 
Dartanhan de Mello Guerra e Alexandre David Malfatti (coord.) Reflexões de magistrados paulistas nos 25 anos do Código de Defe-
sa do Consumidor. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2015, p. 85-110, Disponível em < http://www.tjsp.jus.br/download/
EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/cdc4.pdf?d=636680533763406696 > Acesso em 25 nov 2019, p. 96, conforme depreende-se nos 
§§1ºs dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
15  Cf. Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade civil. 11ed. rev. e atual. Atualizador Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016, p. 383: “Desta noção, decorrem os seus requisitos: 1) Necessariedade, pois não é qualquer acontecimento, por mais 
grave e ponderável, que libera o devedor, porém aquele que leva obrigatoriamente ao ato danoso. 2) Inevitabilidade. Para que se 
exima o agente, é mister que o evento não possa ser impedido nos seus efeitos.” Em vez de se tratarem como imprevisíveis, pois, 
como já se indicou todos os perigos são riscos conhecidos e, portanto, tem a previsibilidade de incidente ocorrer como situação já 
mapeada, sendo incoerente a consideração de tal como imprevisível.
16  Cf. Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 12ed. rev. e ampl.  São Paulo: Atlas, 2015, p. 404-405: 
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona 
com os riscos da atividade desenvolvida.

raciocínio jurídico que o fornecedor de pro-
dutos e serviços deve conhecer os riscos ine-
rentes da atividade exercida, pois está sob seu 
absoluto acompanhamento desde sua con-
cepção13, ou, se ainda não conhecidos, toma 
as providências necessárias exatamente para 
atender ao comando do neminem laedere, pois 
o ônus sempre recairá sobre o fornecedor, 
conquanto vige a ideia do caveat venditor, em 
que este deve tomar as cautelas exigidas ao 
colocar em circulação determinado produto 
ou serviço14.

 Com isso, há delimitação notável nas 
hipóteses de exclusão de responsabilidade, 
sobretudo nos chamados eventos fortuitos, 
também identificados como irresistíveis15, 
pois sempre que ocorrerem no espectro do 
fornecimento do produto ou serviço existirá o 
chamado fortuito interno, do qual o fornece-
dor não poderá se eximir do dever de respon-
sabilizar a vítima16.

 Tal se deve, sobretudo pela máxima do 
risco proveito, conhecida como aquele que 
desfruta dos bônus deverá suportar a carga 
dos ônus na medida em que se arrisca ao exe-
cutar determinada atividade naqueles moldes 
e, com isso, obtém vantagens ou benesses 

http://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/cdc4.pdf?d=636680533763406696
http://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/cdc4.pdf?d=636680533763406696
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como resultado esperado17. 

 Por outro lado, quando ocorre um inci-
dente que está alheio à organização do negó-
cio e seu funcionamento18, tem-se o fortuito 
externo, a exemplo de desastres naturais, tur-
bas repentinas, ou até mesmo atentados ou 
guerras.

 Deveras, há de se pontuar as situações 
de exclusão de responsabilidade com cautela, 
sobretudo quando se denotar a culpa exclusi-
va da vítima ou fato praticado por terceiro e 
que não poderia ser evitado pelo fornecedor19, 
o que se aproxima da ideia de fortuito exter-
no, decerto.

 Ainda que persista a obviedade de que 

17  CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 216. “ubi emolumentum, ibi ônus”.
18  CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 405.
19  Cf. §§3ºs, III dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

20  Pelo exposto, há violação do previsto nos artigos 5º, X da Constituição Federal e 21 do Código Civil. Cf. Carlos Alberto 
Bittar, Direitos da personalidade. 7ed. atual. e ampliada de acordo com o novo Código Civil por Eduardo Carlos Bianca Bittar. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 105-106.
21  “Art. 77. As prestadoras devem dispor de meios para identificar a existência de fraudes na prestação do SMP, em especial 
aquelas consistentes na utilização de Estação Móvel sem a regular Ativação utilizando Código de Acesso associado a outra Estação 
Móvel.”

haja indiscutível dever de indenizar a vítima 
pelos prejuízos experimentados pela trama 
por parte do cibercriminoso e seus eventuais 
cúmplices, as situações devem ser avaliadas à 
luz dos imperativos da responsabilidade e do 
risco supra aferidas dos fornecedores/prove-
dores envolvidos.

 Então, cabe ao presente estudo enfren-
tar a situação do ‘sim-swap’ na perspectiva do 
fornecimento dos serviço de telecomunicação 
afetado e dos demais prestadores de aplica-
ções de internet que são envolvidos na fraude 
pelo comprometimento da identidade da víti-
ma.

 

2.2 RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DO SERVIÇO DE  
TELECOMUNICAÇÕES NO EVENTO DE ‘SIM-SWAP’ E SEUS  
DESDOBRAMENTOS

Imediatamente conclusiva, é a afirmação 
do dever de indenizar da prestadora de ser-
viços de telecomunicações independendo de 
culpa quando existe a ativação do SMP da ví-
tima em ‘chip’ de terceiros à sua revelia, dado 
o fato do serviço inescusável praticado contra 
o assinante, incidindo na hipótese clássica do 
fortuito interno, in totum.

 É inaceitável que a empresa de teleco-
municações receba a requisição de alguém 
que se passa pelo seu cliente e aceite proces-
sar a requisição de modo fraudulento e, assim, 
não apenas priva a vítima de serviço essencial, 
como dá ensejo para que todos os recursos 
atrelados ao telefone celular fiquem expostos 
ao cibercriminoso, que vão desde aplicações 
de internet de mensageria até mesmo bancá-
rias e financeiras.

 Nesse sentido, não se pode afastar a 
falta de cautela do fornecedor que beira à 
cumplicidade, deixando de atender ao princí-
pio da prevenção, uma vez que permitiu que 
terceiros se imiscuíssem na liberdade de con-
tratar da vítima e alterassem seus termos, o 
que atinge seus direitos da personalidade pela 
violação do direito à identidade pessoal e na 
medida que interferiu na sua vida privada, in-
clusive20.

 Diante desse cenário, fica evidenciada 
a falta de controles de segurança da parte do 
fornecedor no momento de autenticar os atos 
que se dizem ser praticados pelo suposto titu-
lar, o que desatende ao disposto pela Agência 
Nacional de Telecomunicações em sua Reso-
lução nº 477 de 2007, artigo 7721.

 Assim, é inequívoco o dever de o forne-
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cedor indenizar os prejuízos experimentados 
pelo cliente quando foi permissivo a esse tipo 
de fraude, que se denotam rapidamente como 
de ordem material, pelo tempo que a linha fi-
cou sob poder do terceiro atacante e dos con-
sumos dali supervenientes até a retomada do 
serviço, tais quais hipóteses outras de prejuí-
zo que guardem relação de causalidade com o 
evento, e.g., que ocorreram pela impossibili-
dade de comunicação do cliente vitimado.

 Também, incidirá o dever de indeniza-
ção pelos danos morais sofridos independen-
temente de comprovação de consequências 
psíquicas concretas, posto que essa situação 
não é e não deve ser considerada como abor-
recimento cotidiano22, vez que há razoável 
expectativa de estabilidade do serviço nos 
moldes contratados, seja pela especialização 
informática indispensavelmente pressuposta 
de tais prestadores de serviços que deveria 
ser aplicada no negócio para evitar esse tipo 
de infortúnio, pois caveat venditor, mas, pre-
feriu assumir riscos ao baixar suas travas de 
segurança e de autenticação em seus proces-
sos internos, o que facilita a contratação de 
novos assinantes e lhe dá inegável vantagem 
competitiva.

 Ressalta-se que a indenização dada 
deve compreender todo o evento como ato 
continuado, do contrário, a empresa seria res-
ponsabilizada pela extensão da fraude e não 

22  Cf. CAVALIERI FILHO, Sérgio. op. cit., p. 122.

23  Cf. Acórdão na apelação cível nº 1012199-04.2018.8.26.0100, Rel. Des. Helio Faria, j. em 9.10.2018.

pelo fato do serviço, o que não atenderia ao 
princípio da proporcionalidade, pois a respon-
sabilidade objetiva repousa sobre o defeito do 
serviço e suas consequências em relação ao 
consumidor ou titular da linha, não do que é 
feito em sequência, sob pena de ser, aí sim, 
um fortuito externo.

 Então, fica a cargo do pretor a atribui-
ção equilibrada da indenização pela extensão 
dos desdobramentos que geraram angústia e 
exposição de vulnerabilidade da vítima pelo 
todo e não por cada hipótese pontual que o 
fraudador praticou atos ilícitos e gerou per-
das, a exemplo de solicitações de empréstimo 
à lista de contatos.

 Muito embora haja violação do direito 
à identidade pessoal do cliente vitimado nes-
ta hipótese e seus contatos possam eventu-
almente dar dinheiro ao fraudador ou quem 
à sua ordem, fica evidenciado o descuido de 
quem caiu no golpe e, na hipótese, ser con-
siderado como ato de terceiro que extrapola 
a prestação de serviços de telefonia celular23, 
do contrário, não haveria limites para a res-
ponsabilização da provedora de telecomuni-
cações, não se atendendo aos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade e, pior, po-
deria estimular a auto fraude, inclusive, dada 
a falta de controles por parte do prestador.

2.3 RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE APLICAÇÕES DE  
INTERNET ENVOLVIDOS NA FRAUDE

Na mesma linha de raciocínio que formu-
lada para os provedores do serviço de teleco-
municações, haverá responsabilidade objeti-
va dos provedores de aplicações de internet 
também pela teoria do risco proveito quando 
é explorado o número do telefone celular que 
foi adotado como fator de autenticação adi-
cional com vistas a incrementar a segurança 
do ambiente ofertado justamente para anga-
riar mais usuários ou deles obter maior con-

fiança. 

 Ainda que se busque a defesa do argu-
mento da isenção de responsabilidade por se 
tratar de ato exclusivo de terceiro sob a pers-
pectiva do prestador para que se isente da 
carga das violações em seu ambiente, não há 
como se ignorar que o esquema de seguran-
ça elaborado e oferecido a seus usuários foi 
quebrado por um risco conhecido e do qual o 
prestador não deveria se eximir em eliminar 
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ou mitigar.

 Isto é, por ser trivial a condição de um 
telefone celular registrado por habitante no 
Brasil desde 2010, pelo menos24, obtém-se 
inegável vantagem ao utilizar segundo fator 
de autenticação que está acessível à toda a 
população, implicando em adoção convenien-
te por parte deste, imaginando se tratar de 
medida assecuratória descomplicada e com 
pequenos esforços adicionais por seu turno.

 Entretanto, pelo aumento do número 
de fraudes baseadas no ataque da titularidade 
da linha de celular ser fato notório, sobretu-
do para os profissionais da área de segurança 
dos provedores de aplicações de internet que 
utilizam esse tipo de recurso como segundo 
fator de autenticação, devem-se ter sérias re-
servas acerca do uso da linha celular para tais 
fins, uma vez que está se assumindo um risco 
conhecido e que se decidiu por permanecer 
em utilização ao revés de substituí-lo por ou-
tro mais eficiente.  

 Destarte, a quebra de segurança do 
provedor de aplicações de internet a partir de 
fraudes em seus fatores de autenticação pode 
ser considerada como fortuito interno, sobre-
tudo quando depende da confiabilidade de 
serviço de terceiros.

 Isto é, o próprio provedor de aplica-
ção de internet prefere depender do serviço 
de terceiros e ficar sujeito a falhas em vez de 
assumir o dever de apresentar mecanismo 
de autenticação efetivamente confiável para 
seus usuários, o que, por outro prisma tam-
bém se interpreta como sendo o risco provei-
to, pois se aproveita de serviço de terceiros 
para compor a organização do serviço presta-
do. Portanto, fortuito interno que dele deve 

24  UOL. Brasil ultrapassa marca de um celular por habitante. 18 nov 2010. Disponível em < https://tecnologia.uol.com.br/
ultimas-noticias/redacao/2010/11/18/brasil-ultrapassa-marca-de-um-celular-por-habitante.jhtm > Acesso em 25 nov 2019

25  “Art. 10.  Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que 
trata esta Medida Provisória. (...)
§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documen-
tos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como 
válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
26  “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

se responsabilizar.

 A relação de causalidade fica ainda mais 
intensa quando se depreende que a fraude 
somente ocorreu porque oferecido o segundo 
fator de autenticação em moldes que não mais 
pode ser considerado seguro e que sofreu ex-
ploração, o que desrespeita a orientação do 
princípio da prevenção de modo substancial 
e implica em o provedor suportar as consequ-
ências de tal desídia.

 Nessa medida, o provedor deverá asse-
gurar ao cliente a restauração do ‘status quo 
ante’ com o desfazimento de todos os atos 
praticados em seu nome pelo fraudador que 
se valeu do esquema de ‘sim-swap’, uma vez 
que são nulos de pleno direito, de acordo com 
a leitura conjunta dos artigos 104, I e 166, I 
do Código Civil, já que o sujeito que praticou 
a ação não tinha capacidade jurídica para tan-
to vez que era outrem em nome da vítima, 
sobretudo porque a presunção de que foi o 
real usuário que firmou tais atos presente no 
artigo 219 do Código Civil foi quebrada, não 
devendo prevalecer o também disposto no ar-
tigo 10, §2º da Medida Provisória nº 2.200-2 
de 200125.

 Esta responsabilidade visa a garantir a 
lisura dos atos praticados na conta de acesso 
do usuário vitimado e não propriamente obri-
gação de indenizar, ainda que ressarcimentos 
sejam feitos para tanto, pois o fornecedor 
também foi alvo do ataque.

 Além da legislação ordinária, há regu-
lamentações setoriais que reforçam a mes-
ma conclusão, a exemplo das instituições 
bancárias, cujo entendimento foi arrimado 
pela Súmula nº 479 do Superior Tribunal de 
Justiça26 e, dos meios de pagamento, pela lei 

https://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2010/11/18/brasil-ultrapassa-marca-de-um-celular-por-habitante.jhtm
https://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2010/11/18/brasil-ultrapassa-marca-de-um-celular-por-habitante.jhtm
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nº 12.865 de 201327 e regulamentações do 
Banco Central do Brasil28, sobretudo porque 
detêm o dever de se responsabilizar pelos va-
lores do cliente postos em depósito irregular, 
modalidade típica de contratação que impõe 
ao depositário total responsabilidade pela in-
tegridade do que foi posto em sua confiança 
e guarida, conforme disposição do artigo 587 
do Código Civil.

 Conforme a avaliação do caso concre-
to, pode se admitir indenização por danos 
morais sofridos pelo usuário que teve a con-
ta vilipendiada desta forma29, embora não se 
deva tomar como regra, pois, à luz dos princí-
pios da proporcionalidade e razoabilidade es-
ses danos extrapolam o limite do controle do 
prestador, dado que todos perderam, exceto o 
fraudador.

 De tal sorte, cabe ao prestador de apli-
cações arcar com os prejuízos que lhe forem 
cabíveis para o retorno ao ‘status quo ante’, de 

27  “Art. 7º Os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento observarão os seguintes princípios, conforme parâme-
tros a serem estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, observadas as diretrizes do Conselho Monetário Nacional: (...)
IV - atendimento às necessidades dos usuários finais, em especial liberdade de escolha, segurança, proteção de seus interesses eco-
nômicos, tratamento não discriminatório, privacidade e proteção de dados pessoais, transparência e acesso a informações claras e 
completas sobre as condições de prestação de serviços;
V - confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento;”
28  Das instituições financeiras: as Resoluções nº 3.380 de 2006 e 3.694 de 2009; dos meios de pagamento: Circular nº 3.681 
de 2013.
29  Cf. Sentença no procedimento comum nº 1066450-35.2019.8.26.0100, MM. Juiz Vitor Frederico Kümpel, j. em 15.10.2019.

modo a resguardar a autenticidade dos atos 
praticados pelo cliente vitimado, que foi o 
prejuízo praticado contra ele dentro do con-
texto da fraude.
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RESUMO

Uma das principais consequências do advento internacionalização das relações comer-
ciais contemporâneas foi a percepção das nações de que os dados pessoais precisavam ser 
protegidos no mercado globalizado, principalmente nas transações que ocorrem no mundo 
virtual. Neste contexto, pode-se apontar o Regulamento europeu 679/2016 (GDPR) como 
a regulação impulsionadora das atualizações e criações de regulamentos de proteção de da-
dos em todo o mundo a partir de 2018. Com o início da vigência da GDPR em maio de 2018, 
diversos países notaram que não estavam preparados para continuar a manter relações co-
merciais com os países pertencentes à União Europeia (EU) e que precisariam atualizar suas 
normas internas se quisessem manter essas relações ativas. Mas como resolver uma questão 
que é internacional (livre fluxo de dados pessoais pelas vias digitais da internet) com soluções 
nacionais? Esta é uma questão importante a ser enfrentada, pois muitos países passaram a 
regulamentar a Proteção de Dados Pessoais e certamente os conflitos surgiram e precisarão 
ser tratados em um ambiente que permita um tratamento adequado, célere e que possa ter 
executividade. Do ponto de vista do Direito Comparado é muito importante analisar quais as 
semelhanças e diferenças de abordagem das diversas leis de proteção de dados pessoais ado-
tadas nos países, após o efeito GDPR, que é o que este artigo pretende aprofundar.

PALAVRAS-CHAVE

Proteção de Dados Pessoais; LGPD; GDPR; Direito Comparado; Resolução de Conflitos; 
Privacidade. 
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INTRODUÇÃO

1  Nick Coldry é professor na London School of Economics and Political Science e Ulisses A. Mejias é professor associado na 
State University of New York – Oswego; os autores discutem a temática da ‘colonização dos dados’ na obra “The costs of connection: 
how data colonizes human life and appropriates it for capitalism”.

O aprofundamento da internacionaliza-
ção das trocas comerciais adquirida com os 
avanços da esfera digital tornou cada vez mais 
evidente a importância de se proteger os da-
dos pessoais. Embora, em algumas regiões do 
mundo, como a Europa, tal discussão remonte 
o século XX, é notável que o recente desen-
volvimento tecnológico e disseminação/de-
mocratização da internet tornaram a pauta da 
proteção dos dados pessoais mais evidentes 
no ambiente jurídico. 

E tal evidência ganhou ainda mais corpo 
quando a União Europeia criou o seu Regula-
mento Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(General Data Protection Regulation – GDPR) 
em 2016 e ainda mais força quando foi inicia-
da a sua vigência, a partir de maio de 2018.

A importância do GDPR no contexto in-
ternacional é tão marcante que o website DLA 
Piper – Data Protection Laws of the World (Leis 
de Proteção de Dados pelo Mundo) mantêm 
um levantamento do “nível regulatório” da 
proteção de dados pelo mundo usando o pró-
prio GDPR como ponto de referência para 
classificar um país com regulação forte, robus-
ta, moderada ou limitada em relação à prote-
ção de dados, conforme mostra a Figura 1:  

Figura 1 – Panorama do Nível Regulatório da Proteção de Dados, de acordo com a DLA 
Piper

Fonte: DLA Piper, acesso em 10 de janeiro de 2020.

E como o levantamento realizado pelo 
DLA Piper evidencia, há diversos estados de 
proteção regulatória nas diferentes regiões do 
globo. De maneira que os países “desenvol-
vidos” preponderam como dotados de forte 
corpo legislativo frente à temática, sinalizan-
do a clara relação entre economia digital e 
manuseio/tratamento de dados pessoais. 

Tal fato aponta a compreensão de que 
há uma relação entre o advento do GDPR e 
o novo modus operandi da economia – digital 
e internacionalizada – de modo que cabe aos 
países “periféricos” se adaptarem à nova pro-
posta e lógica de funcionamento. 

Alguns estudiosos, como Nick Coldry e 
Ulisses A. Mejias1, já adotam a terminologia 
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“colonialismo de dados” para compreender tal 
fenômeno que lança mão do uso de dados e 
da tecnologia para manter a estrutura hierár-
quica do mundo desigual, principalmente do 
ponto de vista econômico-social.

Neste sentido, é a inteligência jurídica de 
cada país que vai determinar a sua maior ou 
menor propensão à “colonização dos dados”, 
sendo o Direito Comparado uma ferramenta 
legal indispensável ao Estado contemporâneo. 

2  A constituição argentina menciona o direito à privacidade em seu art. 18.
3  ARGENTINA. Constitución Nacional Argentina Ley Nº 24430. 1994. Disponível em: https://www.casarosada.gob.ar/ima-

Neste interim, o presente artigo analisa 
o tratamento interno dado por países de três 
regiões do globo: 1) América Latina, represen-
tando os países periféricos; 2) Europa, como 
exemplo dos países desenvolvidos; 3) Ásia, 
apresentado como uma região dotada de paí-
ses em processo de transição – em desenvol-
vimento.

1. ANÁLISE COMPARADA DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO 
MUNDO - PARÂMETRO REGIONAL

1.1 AMÉRICA LATINA

Observando a América Latina, nota-se 
que não são todos os países latino americanos 
adotam normas específicas quando o assunto 
é proteção de dados, sendo que o maior nível 
de proteção encontrado na região é de prote-
ção “robusta” (Argentina), de forma que pre-
pondera a proteção “moderada” (Brasil, Mé-
xico, República Dominicana, Costa Rica, Peru, 

Colômbia, Chile e Uruguai).

Deste modo, será feita a breve análise 
dos países Argentina e México, devido a dis-
paridade de ambos modelos, e Brasil, devido 
ao desafio particular enfrentado pelo país na 
aplicação da lei dentro do período proposto.

1.1.1 ARGENTINA: LEI 25.326/00 E PROJETO DE LEI MEN-2018-147-
APN-PTE

A legislação argentina é a única conside-
rada robusta na América Latina, de forma que 
o país regula de maneira específica a proteção 
de dados desde os anos 2000, quando foi san-
cionada a Lei nº 25.326 – conhecida como Ley 
de Protección de los Datos Personales. Impor-
tante pontuar que o surgimento de tal norma 
advém da forte compreensão constitucional 
do país acerca da importância da privacidade 
como um direito fundamental2. 

Tal preocupação mostrou-se bastante 
evidente após a reforma constitucional de 
1994, na qual o país modificou a sua consti-
tuição para incorporar diversos tratados in-
ternacionais de direito humanos à sua carta 

magna. Neste contexto, o governo argentino 
entendeu necessário deixar explícito em seu 
corpo normativo o direito a proteção dos da-
dos pessoais através da figura do habeas data, 
como se pode notar no art. 43 da Constituição 
Argentina:

Artículo 43. [...] Toda persona podrá in-
terponer esta acción para tomar conocimiento 
de los datos a ella referidos y de su finalidad, 
que consten en registros o bancos de datos 
públicos, o los privados destinados a proveer 
informes, y en caso de falsedad o discriminaci-
ón, para exigir la supresión, rectificación, con-
fidencialidad o actualización de aquellos3.

https://www.casarosada.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf
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De todo modo, alguns anos depois, a 
nação sentiu a necessidade de trazer uma lei 
específica sobre a temática “proteção de da-
dos pessoais” para que fosse possível ampliar 
e pormenorizar os entendimentos acerca do 
assunto e o fez através da Lei nº 25.326/00.

No primeiro artigo deste instrumento le-
gal já fica evidente que o objetivo da Lei nº 
25.326 é o de garantir a segurança e proteção 
das informações pessoais, com vias de prote-
ger a intimidade e honra dos indivíduos, assim 
como garantir o acesso transparente aos da-
dos em tratamento por parte dos titulares.

Tal entendimento é bastante avançado 
para a época, demonstrando que o país pre-
ocupa-se com a temática há uma longa data. 
Apesar disso, com o passar dos anos e as im-
previsíveis mudanças trazidas com a expansão 
da tecnologia em 2016 a Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales (DNPDP) apon-
tou a necessidade de atualizar a lei através do 
anteprojeto de lei “Anteproyecto de Ley de Pro-
tección de Datos Personales”. 

O Anteprojeto surge com a intenção de 
alterar a Lei 25.326/00, trazendo como prin-
cipais modificações: 

a substituição do atual DNPDP pela 
Agência Nacional para Proteção de Dados 
(ANPDP), de maneira que a ANPDP será uma 
instituição dotada de autonomia funcional e 
funcionará como um órgão descentralizado 
dentro do Ministério da Justiça e Direitos Hu-
manos do país;

Limitação dos titulares passíveis de se-
rem detentores de proteção de dados de en-
tes “singulares e coletivos” para, somente” en-
tes singulares;

Ampliar a abrangência do objetivo da lei 
para a “proteção integral de dados pessoais” 
independente de onde esses dados possam 
estar, substituindo o entendimento anterior 
em que somente os dados pessoais armaze-
nados em bancos de dados públicos e priva-
dos destinados a fornecer relatórios eram 
abarcados;

Modificação e atualização de concei-

ges/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf. Acesso em abr. 2019.

tos gerais relacionados à proteção de dados 
pessoais, como o conceito de banco de dados 
pessoais, classificação dos dados sensíveis, 
além da incorporação de novos conceitos, a 
exemplo dos dados genéticos, biométricos e 
cloud computing;

Incorporação do conceito de prestação 
de contas ou princípio da responsabilidade 
proativa – accountability of data;

Adição do princípio do legítimo interes-
se do processador de dados na realização de 
um tratamento, de maneira que os direitos do 
titular prevalecem em relação aos direitos do 
proprietário;

Incorporação do direito à portabilidade 
dos dados;

Adição da obrigação de notificar a auto-
ridade e os titulares em caso de vazamento de 
dados – dever de report.

As ideias trazidas com o anteproje-
to prosperaram e em 14 de agosto de 2018 
surgiu o Projeto de Lei (PL) MEN-2018-147-
APN-PTE, apelidado de “El proyecto”.  O PL 
quer substituir a Lei nº 25.326/00, sendo do-
tado de 95 artigos. 

A apresentação do PL foi realizada em 
19 de setembro de 2018, demonstrando que 
o GDPR teve amplo impacto na modificação 
dos ordenamentos nacionais da América Lati-
na, já que a manifestação argentina tem data 
próxima da aprovação da lei brasileira de pro-
teção de dados (14 de agosto de 2018).

A extensão do projeto sinaliza o objeti-
vo do governo argentino de atualizar o seu 
ordenamento legal em relação à proteção de 
dados em relação aos mais diversos aspectos. 
De maneira resumida, destacam-se alguns 
pontos centrais.

A novidade mais evidentemente influen-
ciada pelo GDPR é a criação da figura do De-
legado de Proteção de Dados – ausente na Lei 
nº 25.326/00 – de modo semelhante ao Data 
Protecction Officer (DPO) europeu. Outra mu-
dança significativa e que demonstra a neces-
sidade de atualização do corpo legal argentino 

https://www.casarosada.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf
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é a limitação dos titulares de dados a “pessoas 
físicas”, excluindo-se as pessoas jurídicas de 
tal possibilidade.

A modificação e atualização de concei-
tos gerais relacionados à proteção de dados 
pessoais de maneira a alinhar o ordenamento 
nacional argentino ao exigido pela GDPR eu-
ropeia também é uma preocupação do PL. Por 
exemplo: i) modificação do conceito de banco 
de dados pessoais; ii) classificação dos dados 
sensíveis; iii) além da incorporação de novos 
conceitos a exemplo dos dados genéticos, 
biométricos e cloud computing.

Incorporação de novos direitos aos titu-
lares como o direito à portabilidade dos da-
dos, direito de oposição ao tratamento, direito 
de oposição a uma decisão feita com base em 
tratamento automatizado dos dados etc; as-
sim como a adição de novos requisitos para 
o tratamento de dados como adição do prin-
cípio do legítimo interesse do processador de 
dados na realização de um tratamento, em 
adição ao consentimento são outros claros 
exemplos da influência do GDPR no processo 
de atualização do corpo legal argentino em re-
lação à proteção de dados.

Da mesma forma, o PL inaugura para o 
arcabouço legal argentino obrigação de noti-

4  Trecho estendido: “Según reconocieron diferentes funcionarios de la Casa Rosada, la iniciativa que giró hoy el Gobierno 
al Congreso para su tratamiento es una suerte de “mix de ideas” de leyes europeas, que son más cerradas o restrictivas, junto con 
normativas de los Estados Unidos que tienden a ejercer controles más laxos en esta matéria”.  
5 DINATALE, Martín. Datos Personales: el gobierno envió al Congresso um proyecto para aumentar los controles. Infobae, 
2018. 
6 De acordo com informações retiradas do levantamento “ Ciberseguridad y privacidad: de la percepción a la realidad”, 
publicado pela PwC ao final de 2017, 48% das empresas mexicanas não cumprem os requisitos de proteção de dados exigidos pela 
lei e 88% das empresas até possuem percepção para cumprir a lei, mas não o fazem por não conseguir ou saber ao certo como imple-
mentar. Para mais informações acesse: https://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/c2g/2017-11-17-br-gsiss-mexico-final.pdf

ficar a autoridade e os titulares em caso de va-
zamento de dados – dever de report no GDPR. 
O estabelecimento de novas disposições para 
o tratamento de dados sensíveis para ofere-
cer mais clareza em relação aos responsáveis 
e encarregados do tratamento.

Outros pontos importantes são a espe-
cificação e restrição dos casos em que o a 
transferência internacional de dados será le-
gal, assim como a incorporação da obrigação 
de o controlador dos dados realizar análises/
avaliações de impactos relativas ao tratamen-
to de dados.

Apesar da evidente influência do GDPR, 
nas palavras de Martín Dinatale: “la iniciativa 
[...] es una suerte de ‘mix de ideas’ de leyes euro-
peas, que son más cerradas o restrictivas, junto 
con normativas de los Estados Unidos que tien-
den a ejercer controles más laxos en esta maté-
ria”4,5.

Devido a grande amplitude das modifica-
ções e o fato de que as necessárias adapta-
ções socioculturais trazidas com a PL exigem 
certo tempo, o projeto ainda está em fase de 
apreciação, conforme pode ser verificado no 
site da Agência de Acesso à Informação Públi-
ca da Argentina.

1.1.2 MÉXICO: LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
EM POSESIÓN DE LOS PARTICULARES E LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

O México não fugiu da necessidade de 
atualizar seus instrumentos legais internos 
com o advento da internacionalização comer-
cial recente. E dentro de sua realidade indivi-
dual, nota-se que tal atualização surge com 
dois objetivos: i) atualizar o corpo normativo 

mexicano; ii) criar uma cultura de proteção de 
dados mais forte e consolidada no país6.

Diferente do usual, a inserção de normas 
relativas à proteção de dados no país se deu 
de maneira lenta e gradual, como se pode ob-

https://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/c2g/2017-11-17-br-gsiss-mexico-final.pdf
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servar na linha do tempo da inserção da prote-
ção de dados na lei mexicana:

2002: Ley Federal de Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental7 – foi a primeira lei 
mexicana a reconhecer o direito a proteção de 
dados pessoais, todavia só garantia a prote-
ção dos dados como um exercício limitante ao 
acesso à informação nos portais de transpa-
rência de domínio público;

2009: Constituición Política de los Estados 
Unidos Mexicanos8 - passou a garantir o direito 
a proteção de dados a partir da reforma cons-
titucional de 2009, que nos artigos 16 e 73 
conferiu pleno reconhecimento à proteção de 
dados como um direito fundamental e autô-
nomo;

2010: Ley Federal de Protección de Datos 
Personales em Posesión de Los Particulares9 – foi 
a primeira lei a pontuar disposições expressas 
que regulassem a atividade de empresas do 
setor privado que realizem o processamento 
de dados pessoais;

2017: Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados10 
– surgiu para atualizar os regulamentos me-
xicanos sobre a temática e harmonizar as leis 
pré-existentes.

Outra peculiaridade do arcabouço legal 
mexicano sobre proteção de dados, é o fato 
de que a sua compreensão pode ser centra-
lizada em duas leis principais, sendo uma de-
dicada à iniciativa privada e outra aos órgãos 
públicos. Olívia Enríquez pontua que tal cen-
tralização acontece de modo que “se tienen 
dos legislaciones específicas que dictan obliga-
ciones, deberes, procedimientos, sanciones y re-
cursos en la materia, tanto para el sector público 
como privado”11.

Esse sistema diferenciado de proteção 
de dados é resultado da influência que o Mé-
xico absorveu dos modelos anglo-saxão e eu-
ropeu vinculados ao modelo de autorregula-

7  Disponível em: http://www.dof.gob.mx/avisos/2493/SG_090516/SG_090516.html
8  Disponível em: http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf
9  Disponível em: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
10  Disponível em: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
11  ENRÍQUEZ, Olivia Andrea Mendoza. Marco jurídico de la protección de datos personales en las empresas de servicios 
establecidas en México: desafíos y cumplimiento. Revista Ius, v.12, n.41, Puebla, jan./jun, 2018.

ção interno, conforme pode ser observado de 
maneira esquemática na Figura 2:

http://www.dof.gob.mx/avisos/2493/SG_090516/SG_090516.html
http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf
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Figura 2 –Lei de Proteção de Dados Mexicano, modelo esquemático

Fonte: Autoria própria.

 A complexidade do modelo mexicano 
associada à tardia introdução dos conceitos 
relativos à proteção de dados pessoais no 
país, são os principais motivos da baixa ade-
são mexicana quando o assunto é compliance 
em proteção de dados.

No que diz respeito às características 
práticas do modelo destaca-se a criação de 
autoridades reguladoras dedicadas à proteção 
de dados pessoais; sendo que são as entida-
des responsáveis pelo assunto no México: o 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) e o Minístro da Economía (Secretaría de 
Economía).

Da mesma forma, dentre os princípios 
trazidos pela normativa mexicana destacam-
-se: i) o princípio da finalidade, que garante a 
necessidade de propósitos específicos para 
o tratamento; ii) o princípio da lealdade, que 
garante que os dados só devem ser adquiri-
dos por meios legais e transparentes; iii) o 
princípio do consentimento, que obriga todo 
consentimento a adquirir o consentimento do 
titular de dados de maneira expressa e inequí-

voca; iv) o princípio da qualidade, que obriga-
da o responsável pelo tratamento a garantir 
que as informações contidas nas bases de da-
dos são relevantes, corretos e atualizado; v) o 
princípio da proporcionalidade, que garante a 
minimização da coleta de informações ao seu 
uso e necessidade; vi) o princípio da informa-
ção, que garante a transparência das informa-
ções e vii) o princípio da responsabilidade, que 
obriga a organização que realiza o tratamento 
a tomar medidas suficientes e necessárias de 
segurança e proteção de dados.

Como se pode observar, a influência in-
ternacional é marcante na estruturação do 
corpo normativo mexicano frente à temática 
da proteção de dados pessoais, neste interim, 
destaca-se a influência do GDPR e do modelo 
estadunidense. Ainda assim, o país ainda en-
frente problemas para implementar suas leis, 
devido à complexidade e amplitude do siste-
ma desenvolvido.
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1.1.3 BRASIL: LEI 13.709/18

12  A discussão sobre proteção de dados no ordenamento legal brasileiro iniciou-se em 2010, quando o Ministério da Justiça 
iniciou a coleta de manifestações acerca do tema através da plataforma Cultura Digital, do Ministério da Cultura. Essa coleta gerou 
o primeiro debate governamental acerca da temática no país e resultou na criação do Projeto de Lei nº 4060/2012, protocolado em 
junho de 2012 pelo deputado Milton Monti (PR-SP). Em 2014, o senador Vital do Rêgo apresentou o Projeto de Lei do Senado nº 
181 sobre a temática. Em 2015, o governo federal reabriu o debate público para que um anteprojeto sobre o assunto fosse elaborado, 
resultando no anteprojeto – recebido como projeto de lei – PL nº 5276/2016. Ambas as PLs circularam pela Câmara dos Deputados 
apensadas entre si durante os dois anos que precediam a criação da LGPD, até que em julho de 2018 foi criado o PL 53/2018 que deu 
origem à LGPD.
13  Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, 
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados 
de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações 
negativas referentes a período superior a cinco anos. § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá 
ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. § 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos 
seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração 
aos eventuais destinatários das informações incorretas. § 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 
proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. § 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de 
débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam 
impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. § 6o Todas as informações de que trata o caput deste artigo de-
vem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.  
14  Art. 4o Para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio eletrônico, o fornecedor deverá: [..] VII - utilizar 
mecanismos de segurança eficazes para pagamento e para tratamento de dados do consumidor.
15  Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - in-
violabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
[...] III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; [...] VII - não fornecimento a 
terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento 
livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazena-
mento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que: a) justifiquem sua 
coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso 
de aplicações de internet; IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá 
ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a deter-
minada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória 
de registros previstas nesta Lei; XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de 
aplicações de internet; [...] 
Art. 11.  Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações 
por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser 
obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comu-
nicações privadas e dos registros. § 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das 
comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. § 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as 
atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma 
integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.

A Lei 13.709 ou Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) foi sancionada em 14 de agosto 
de 2018 pelo então presidente do Brasil, Mi-
chel Temer. Embora já houvesse discussão no 
cenário jurídico brasileiro sobre a criação de 
uma lei específica para a proteção de dados 
pessoais12, foi o início da vigência do GDPR 
que fez com que o andamento e aprovação da 
norma interna fosse acelerado.

Antes de surgir a lei específica, o Brasil 
previa proteção aos dados pessoais em suas 
normas internas de maneira esparsa através 
dos seguintes ordenamentos: i) Código de De-
fesa do Consumidor – no art. 4313; ii) Decreto 
7.962 de 2013 (Comércio Eletrônico) – no art. 

4º, VII14; iii) Marco Civil da Internet – no art. 7º, 
I, III, VII, VIII, IX, X, XI e art. 1115 § 1, § 2.

Em termos gerais, pode-se observar que a 
LGPD foi largamente influenciada pelo GDPR, 
trazendo sujeitos e entendimentos bastante 
semelhantes ao proposto pelo regulamento 
europeu em diversos aspectos.

Todavia, algumas diferenças se desta-
cam:

• A LGPD prevê a figura do encarrega-
do (semelhante ao Data Protection 
Officer – DPO) tanto para controla-
dor, quanto para operador, indepen-
dente do porte da empresa, enquanto 
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no GDPR o DPO é necessário espe-
cialmente  nos casos de processa-
mento de grande volume de dados e/
ou grande volume de da dos sensíveis 
(Art.9º) e/ou criminais (Art.10). Pode 
ser um elemento do pessoal da en-
tidade responsável (colaborador da 
própria organização) ou exercer suas 
funções com base em contrato pres-
tador de serviço (terceirizado). De-
ve-se garantir que não haja qualquer 
conflito de interesses (art.38). Deve 
ser registrado na Autoridade de Con-
trole.

• A figura do encarregado foi ampliada 
na lei brasileira, podendo ser qualquer 
pessoa, seja ela pessoa física ou jurí-
dica, e entendemos que até pessoa 
eletrônica (robôs). A regulamentação 
brasileira prevê que a empresa es-
trangeira será notificada e intimada 
de todos os atos processuais na pes-
soa do agente, representante ou pes-
soa responsável por sua filial, agência, 
estabelecimento ou escritório instala-
do no Brasil.

• A lei brasileira criou Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados e o Con-
selho. Porém o órgão foi criado em ca-
ráter provisório de maneira vinculada 
ao Poder Executivo, sem total auto-
nomia –somente técnica e decisória. 
Já a regulamentação europeia esta-
belece a criação do Comitê Europeu 
para Proteção de Dados, responsável 
por assegurar a aplicação coerente da 
GDPR. Há a Autoridade de Controle 
(DPA) em cada Estado-Membro.

• Perante a lei brasileira, é obrigatório 
o consentimento dos responsáveis 
legais para o tratamento de dados 
pessoais de crianças, sendo este pelo 
artigo 2º. do ECA (Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente) o menor até 12 

16  Art. 14: O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos ter-
mos deste artigo e da legislação pertinente. §1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento 
específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.
17  Michel Temer vetou tais artigos referentes à criação da ANPD sob a justificativa de que os mesmos eram inconstitucionais, 
haja visto que somente o Poder Executivo teria competência para criar um órgão regulador, devido ao fato do mesmo ter caracterís-
ticas de autarquia..

anos incompletos (ou seja, inferior a 
13 anos). Mas a regra do artigo 1416 
é um pouco confusa pois o caput fala 
de criança e adolescente (dando a en-
tender que seria até 18 anos), mas de-
pois só cita crianças.

Durante a sanção da LGPD, a lei passou 
por alguns vetos em seu conteúdo, sendo o 
mais relevante o relativo à criação da Autori-
dade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 
sob a justificativa de um “erro de iniciativa” da 
Câmara dos Deputados na proposição de uma 
agência regulatória17. 

De todo modo, ainda dentro de 2018, 
Temer propôs criação da ANPD através da 
Medida Provisória (MP) 869/18. O fato é 
que desde a sua publicação, em dezembro de 
2018, até a sua aprovação em maio de 2019,  
a MP 869 incitou discussões sobre o modelo 
que trazia em sua proposta, haja visto ser dife-
rente do trazido pela Câmara dos Deputados 
anteriormente.

A MP 869 foi transformada em lei atra-
vés da Lei 13.853 de 8 de julho de 2019. A 
partir desta última lei, observa-se que a LGPD 
foi “reativada” em alguns trechos que a MP 
869 pretendia suprimir, sendo que algumas 
modificações propostas pela MP foram manti-
das e outros aspectos foram alterados através 
de um novo texto inaugurado pela Lei 13.853.

Independentemente deste cenário, a 
criação da ANPD trouxe mais segurança e es-
tabilidade para a futura aplicação da Lei Geral 
de Proteção da Dados e algumas modifica-
ções à LGPD. E essa futura aplicação também 
gerou muita polêmica no país, tendo em vista 
que a LGPD está com a sua vigência prevista 
para agosto de 2020: sendo um ano eleitoral 
o que pode trazer impactos já logo no início da 
entrada em vigor da lei no país.

Além da problemática de em 2020 o Bra-
sil contar com eleições municipais – alguns 
profissionais compreendem que não há tem-
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po hábil para as campanhas eleitorais se adap-
tarem à nova realidade proposta pela LGDP 
– há ainda o fato de que muitas instituições 
ainda não estão em conformidade, tanto no 
setor privado como no setor público. E os de-
safios são não apenas de ordem técnico e de 
governança corporativa mas, principalmente, 
de mudança de cultura. 

Deve-se considerar que a demora para 
operacionalizar a Autoridade ANPD dificulta 
todo o processo de adaptação à nova legisla-
ção, visto isso impede que sejam respondidas 
dúvidas via consultas públicas, que haja maior 
suporte às entidades do ponto de vista orien-
tativo e também que sejam realizadas campa-

18  MACHADO, Manuel Pestana. Portugal aprova lei de proteção de dados um ano depois do RGPD. Observador, 2019.

nhas públicas educativas sobre a nova legisla-
ção.

Por conta disso, o deputado Carlos Be-
zerra (MDB-MT) propôs a PL 5762/19 que 
pretende adiar a vigência da LGPD para 2022. 
Qualquer prorrogação pode trazer tanto efei-
tos positivos como negativos, de um lado, 
poderia dar mais fôlego para as instituições 
implementarem todas as exigências da nova 
regulamentação, por outro lado, pode acabar 
gerando repercussão nas relação comerciais e 
efeitos de barreiras comerciais ou mesmo de 
negócios devido a não conformidade. 

1.2 EUROPA

A Europa tem uma longa tradição de se 
preocupar com a proteção dos dados pesso-
ais, de modo que protagonizou a mudanças 
centrais mais recentes do que é considerado 
“padrão modelo” quando o tema é privacidade 
e proteção dos dados pessoais. 

Neste sentido, o GDPR, sancionado pelo 
União Europeia em 2016 e que passou a ter 
validade a partir de 2018 influenciou todo o 

mundo ao introduzir um novo modus operandi 
em relação ao tratamento de dados pessoais. 
Este instrumento foi a base central para diver-
sos países da região modificarem seu ordena-
mento interno.

Deste modo, será feita a breve análise 
dos países Portugal e França, cujos sistemas 
apresentam diferenças e similaridades.

1.2.1 PORTUGAL: LEI 120/19 

Diferente do observado em outros países 
da União, Portugal demorou um pouco mais 
de um ano para trazer para seu ordenamen-
to interno as ideias inauguradas pelo GDPR, 
após o início da vigência do regulamento. Tal 
postura foi bastante criticada, mas é explica-
do por Manuel Machado como em razão da 
incompatibilidade da normativa interna em 
relação à algumas compreensões – muito ge-
neralistas – do GDPR:

O RGPD passou a ser plenamente aplicá-
vel a 25 de maio de 2018, mas, um ano depois, 

uma crítica era comum: “falta a lei Portugue-
sa”. Por ser um regulamento da União Euro-
peia, passou a ser diretamente aplicável em 
Portugal, mas em matérias específicas, como 
a idade de consentimento para o tratamento 
de dados ou coimas a aplicar a instituições do 
Estado, era preciso lei nacional18.

Neste sentindo, é interessante destacar 
os pontos de diferenciação da legislação in-
terna portuguesa de acordo com alguns temas 
principais, como se observa na Tabela 1:

TABELA 1– Destaques da Lei de Proteção de Dados de Portugal
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LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS DE PORTUGAL: PONTOS DE DESTAQUE
PONTO DE DES-

TAQUE
APLICAÇÃO PORTUGUESA

Idade míni-
ma para o consenti-
mento ao tratamen-

to de dados

A lei portuguesa aprovou a idade de 13 anos como idade mínima 
para o consentimento de tratamento de dados pessoais, sendo que para 
isso cabe às entidades de tratamento comprovarem devem comprovar a 
idade através meios de autenticação seguros (art. 16/ Lei nº 120/XIII/3ª).

Direciona-
mento do arrecada-

do com as multas

O GDPR prevê sanções com multas de até 20 milhões de euros 
ou 4% do volume de fatumento da empresa, e a lei portuguesa passou a 
garantir que 60% do valor arrecadado com a aplicação das sanções deve 
ser revertida para o Estado e 40% para a Comissão Nacional de Proteção 
de Dados (CNPD) (art. 42/ Lei nº 120/XIII/3ª).  

Exceção de 
multas aplicadas às 
entidades públicas

A lei portuguesa prevê a exceção para a aplicação das multas no 
caso de entidades públicas durante 3 anos, mas para isso requer a autori-
zação da CNPD19 (art. 44, 2/ Lei nº 120/XIII/3ª).

Autoridade 
Nacional de prote-

ção de dados

A Autoridade Nacional de proteção de dados de Portugal é reafir-
mada na figura da “Comissão Nacional de Proteção de Dados” (CNPD), 
sendo uma entidade independente, com personalidade jurídica, poderes 
de autoridade e autonomia administrativa (art. 4º/ Lei nº 120/XIII/3ª).

1.2.2 FRANÇA: LEI N° 2018-493

19  Em 2018 o Centro Hospitalar Barreiro Montijo foi multado em 400 mil euros pela CNPD por cometer 3 violações aos 
GDPR, confira quais as violações cometidas no ANEXO 7.
20  Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460.
21  Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037277401&categorieLien=id.
22  Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800506&categorieLien=id.
23  Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF4DD6554F8E7A5883BC85DE-
8F9608E3.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000038528420&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORF-
CONT000038528273 

Diferentemente de Portugal, a França 
passou a adotar o GDPR em sua normativa 
interna logo após o início da vigência do regu-
lamento, como se nota através da linha tem-
poral das modificações legais realizadas na 
França pós-GDPR:

Junho/2018: LOI n° 2018-493 du 20 juin 
2018 relative à la protection des données per-
sonnelles20 - Lei nº 2018-493 de 20 de junho 
de 2018 relativa à proteção de dados pessoais 
e que modifica a Loi n ° 78-17 du 6 janvier 
1978 - Lei nº 78-17 de 6 de janeiro de 1978 
- sobre tecnologia da informação, arquivos de 
dados e as liberdades civis, que é a principal 
lei de proteção de dados da França;

Agosto/2018: Décret n ° 2018-687 du 1 
Août 201821 - Decreto nº 2018-687 de 1 de 

agosto de 2018 – que implementa a Lei 493 
e atualiza o Decreto No. 2005-1309 de 20 de 
outubro de 2005, conhecido como “O Decre-
to”;

Dezembro/2018: Ordonnance n ° 2018-
1125 du 12 décembre 201822 - Despacho nº 
2018-1125, de 12 de dezembro de 2018 – 
atualizou a lei de proteção de dados e outras 
leis francesas relacionadas para simplificar a 
implementação e efectuar as correcções for-
mais necessárias para garantir a coerência 
com a legislação da UE em matéria de protec-
ção de dados”, chamado de “A Ordem”. De ma-
neira que, “A Ordem” inicia a sua vigência em 
junho de 2019;

Maio/2019: Décret n° 2019-536 du 29 mai 
201923 - Decreto nº 2019-536 de 29 de maio 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037277401&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800506&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF4DD6554F8E7A5883BC85DE8F9608E3.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000038528420&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038528273
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF4DD6554F8E7A5883BC85DE8F9608E3.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000038528420&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038528273
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF4DD6554F8E7A5883BC85DE8F9608E3.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000038528420&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038528273
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de 2019 – realizou a harmonização das leis e 
normas francesas em relação às necessidades 
do GDPR.

Essa preocupação francesa em sem 
adaptar rapidamente ao novo status quo inau-
gurado pelo GDPR advém da tradição do país 
em regular a proteção de dados pessoais em 
seus instrumentos legais internos.

Tal tradição pode ser observada através 
da criação da Comissão Nacional de Proteção 
e Liberdade de Dados da CNIL, a autoridade 
administrativa independente e instituição res-
ponsável pela fiscalização do cumprimento 
das leis de proteção de dados pessoais e pela 
punição de infrações, que data de 1978. 

24  Fonte: https://www.pablofb.com/fundamentos-de-la-proteccion-de-datos-en-espana/

Ainda que o país apresente essa forte 
tradição de regular a proteção dos dados pes-
soais internamente, observou-se que a França 
também enfrentou desafios na adaptação do 
ordenamento interno às exigências do GDPR, 
de modo que somente em maio de 2019 a 
harmonização de todas regras foi passível de 
ser realizada seguindo os novos paradigmas.

A vigência das alterações, todavia, datou 
de 1º de junho de 2019 e trouxe como prin-
cipal justificava para as mudanças a promes-
sa de “tranquilizar” e conscientizar o mercado 
francês frente aos seus direito e deveres rela-
tivos à proteção de dados pessoais.

1.2.3 ESPANHA: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍAS DE 
DERECHOS DIGITALES (LPDGDD)

A Espanha conta com regulamentação 
de proteção de dados em normas esparsas e 
diversos códigos, sendo as principais regras24 
relacionadas ao tema elencadas abaixo:

• Constituição Espanhola (CE) especial-
mente artes. 18 e 20.

• LOPD 3/2018 (Lei Orgânica 3/2018, 
de 5 de dezembro, Proteção de Da-
dos Pessoais e garantia de direitos di-
gitais).

• LOPD 15/1999: Revogado, exceto 
conforme indicado na única disposi-
ção derrogatória do LOPD 3/2018.

• RLOPD 1720/2007: Revogado em 
tudo o que contradiz, se opõe ou é 
incompatível com as disposições do 
RGPD e do LOPD 3/2018.

• Real Decreto 428/1993 (AEPD)

• Directiva 2002/58 / CE (directiva re-
lativa à privacidade e às comunica-
ções electrónicas)

• Lei 34/2002 (LSSI)

• Ley 9/2014 (LGT)

• Lei 25/2007 (conservação de dados)

• Código Deontológico da Lei Espanho-
la

• Real Decreto Legislativo 2/2015 (ET)

• Lei 5/2014 (segurança privada)

• Lei 10/2010 (LPBC)

• Lei 41/2002 (autonomia do paciente)

• Lei Orgânica 4/1997 (filmadoras Fy-
CSE)

• Lei Orgânica 2/1984 (retificação no 
prelo)

• Lei Orgânica 1/1982 (privacidade e 
imagem)

• Lei 14/1966 (imprensa)

• Real Decreto Legislativo 1/2007 (c-u-
suarios)

Mesmo com este amplo conglomerado 
normativo, ainda existem regulamentos no 
país de acordo com os setores de atividades, 
como é o caso do setor de marketing, jurídi-

https://www.pablofb.com/fundamentos-de-la-proteccion-de-datos-en-espana/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
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co, trabalhista, saúde, financeiro, educação, 
imprensa, telecomunicações e administração 
pública25.

Toda essa amplitude e até mesmo grande 
quantidade de leis/regras faz com que o siste-
ma espanhol pareça confuso e bastante com-
plexo. Por conta disso, em 21 de novembro de 
2018, o Senado espanhol aprovou a Ley de 
Protección de Datos y Garantías de Derechos 
Digitales (LPDGDD) – Lei de Proteção de Da-
dos Pessoais e Garantia dos Direitos Digitais 
– na busca tanto de adequar as suas regras in-
ternas ao GDPR, quanto de harmonizar seus 
instrumentos normativos internos. 

De qualquer maneira, é interessante 
notar que a cultura de proteção de dados já 
está presente no país há anos. Já em 2013 o 
Google recebeu uma multa de 900 mil euros 
da Agência Espanhola de Proteção de Dados 
(AEPD), sob a justificativa de que a empresa 
recolhe e trata ilegalmente os dados de seus 
usuários26.

Com a aprovação da LPDGDD em no-
vembro de 2018 alguns aspectos chamam a 
atenção, já que a lei trás alguns quesitos de 

25  BURGUEÑO, Pablo F. Fundamentos de la protección de datos en España. 2018.
26  Ver: https://tek.sapo.pt/noticias/internet/artigos/protecao-de-dados-espanhola-multa-google-em-900-mil-euros
27  CARVALHO, Alana M. C.; VERÍSSIMO, Levi, B. de O. O spam eleitoral na Espanha e a proteção de dados: exemplo para 
o Brasil? Jota, 2018. 

inovação. Mas o que mais se destaca é o art. 
58 bis da lei, que altera a Lei Orgânica do Re-
gime Eleitoral Geral e pode ser uma solução 
momentânea para o problema brasileiro com 
a LGPD.

Isso porque este artigo “permite que par-
tidos políticos consultem e registrem o conte-
údo publicado por usuários de redes sociais, 
bem como seus dados pessoais, e utilizem a 
informação obtida para fins eleitorais”27. 

Este artigo causou muita polêmica no 
país, porque basicamente criação uma exce-
ção nas situações de tratamento de dados 
eleitorais, permitindo até mesmo o envio de 
propaganda eleitoral nas redes sociais, sem a 
necessidade de muito controle.

O principal desalinho com esta situação, 
é que o direito espanhol é particularmente 
duro na tratativa com as empresas que reali-
zam o tratamento de dados, mas oferece uma 
carta branca aos partidos políticos durante o 
período eleitoral.

1.3 ÁSIA

Diferente do observado nas demais regi-
ões do mundo, em que há certa homogeneida-
de no tratamento facultado à proteção de da-
dos pessoais, a Ásia apresenta singularidades 
vinculadas à cultura e tradição de cada país. 

Deste modo, será feita a breve análise do 

ordenamento da China, devido à ampla influ-
ência da economia chinesa no mercado inter-
nacional.

1.3.1 CHINA 

Ao contrário do observado na maioria 
dos países ocidentais – que tendem a agluti-
nar as regras sobre uma temática em um só re-
gulamento – a tradição chinesa não apresenta 

uma lei específica e abrangente relacionada à 
proteção de dados pessoais. O que não signi-
fica que o país não se preocupe com o contro-
le/fluxo de dados pessoais que ocorre em seu 

https://tek.sapo.pt/noticias/internet/artigos/protecao-de-dados-espanhola-multa-google-em-900-mil-euros
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território28.

Tal preocupação pode ser observada 
através do amplo arcabouço legal relacionado 
à proteção de dados pessoais e à segurança 
dos dados, que se dividem em normas de di-
reito e normas de recomendação. De modo 
que se destacam as seguintes diretrizes:

Projeto de Diretrizes sobre o Esquema 
de Proteção Multi-Nível para Sistemas de In-
formação lançado em 27 de junho de 2018;

Projeto de Norma Nacional de Tecnolo-
gia de Segurança da Informação: Diretrizes 
para Avaliação do Impacto na Segurança das 
Informações Pessoais lançado em 11 de junho 
de 2018;

Projeto de Norma Nacional de Tecnolo-
gia de Segurança da Informação: Diretrizes 
sobre o modelo de maturidade de capacidade 
de segurança de dados lançado em 29 de se-
tembro de 2018; 

Diretriz preliminar para proteção de se-
gurança de informações pessoais da Internet 
lançada em 30 de novembro de 2018;

A decisão sobre o fortalecimento da pro-
teção de informações on-line, em vigor desde 
28 de dezembro de 2012 (decisão); Padrão 
Nacional de Tecnologia de Segurança da In-
formação: Diretriz para Proteção de Informa-
ções Pessoais dentro do Sistema de Informa-
ções para Serviços Públicos e Comerciais, com 
vigência a partir de 01 de fevereiro de 2013 
(Orientação);

Padrão Nacional de Tecnologia de Se-
gurança da Informação: Especificação de Se-
gurança de Informações Pessoais, em vigor a 
partir de 1º de maio de 2018 (Especificação 
PIS)

Para compreender melhor a importância 
de tais normativas, é importante observar al-
gumas considerações sobre a proteção de da-
dos sob o viés chinês.

O Código Penal da RPC proíbe a venda 

28  Muito pelo contrário, a ampla utilização de inteligência artificial e reconhecimento fácil no cotidiano do consumidor chinês 
demonstra que o país tem grande preocupação com a proteção das informações pessoais. Todavia, não é possível deixar de destacar 
que a relação cultural dos chineses com a noção de privacidade e proteção de dados é diferente da observada pelos países ocidental, 
o que pode ser resultado da aplicação de um sistema econômico diferente.

ou fornecimento ilegal de, ou acesso ilegal 
(como roubo) às informações pessoais dos ci-
dadãos;

As Disposições sobre Proteção de Infor-
mações Pessoais de Usuários de Telecomuni-
cações e Internet (em vigor a partir de 1º de 
setembro de 2013), aplicáveis   a provedores 
de serviços de telecomunicações e Internet;

As Diretrizes para a Governança de Da-
dos de Instituições Financeiras Bancárias, que 
são aplicáveis   a instituições financeiras ban-
cárias estabelecidas no território da República 
Popular da China licenciadas pelas autorida-
des reguladoras bancárias da RPC;

A Circular do Banco do Povo da China 
sobre Intensificação da Gestão da Segurança 
da Informação de Crédito (em vigor a partir de 
2 de maio de 2018) estabelecendo obrigações 
para fortalecer a segurança da informação de 
crédito em relação ao acesso a banco de da-
dos para informações de crédito financeiro;

A Lei de Proteção dos Direitos do Con-
sumidor da RPC (em vigor a partir de 15 de 
março de 2014) (Lei de Proteção ao Consumi-
dor) contém obrigações de proteção de dados 
aplicáveis   à maioria, senão a todos os tipos de 
empresas que lidam com consumidores. A Lei 
de Defesa do Consumidor foi complementada 
pelas Medidas Penais por Infringir os Direitos 
e Interesses dos Consumidores (com vigência 
a partir de 15 de março de 2015);

O projeto de Regulamento de Execução 
da Lei de Proteção do Consumidor da RPC, 
lançado em 5 de agosto de 2016, irá, se im-
plementado, reiterar e esclarecer algumas das 
obrigações de proteção de dados no que diz 
respeito às informações pessoais dos consu-
midores;

A Lei de Comércio Eletrônico da Repú-
blica Popular da China (em vigor a partir de 1º 
de janeiro de 2019), reiterando os requisitos 
para proteger informações pessoais em um 
contexto de comércio eletrônico (Lei de Co-
mércio Eletrônico);
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De acordo com um Aviso do Banco Popu-
lar da China (o PBoC ) em vigor a partir de 21 
de janeiro de 2011, os dados pessoais finan-
ceiros relativos a cidadãos chineses recolhidos 
na China devem ser armazenados, processa-
dos   e analisados   dentro da China. Os bancos 
na China não estão autorizados a transferir 
as informações financeiras pessoais de cida-
dãos chineses para qualquer outro país sem a 
aprovação do PBoC, exceto se permitido por 
regras ou regulamentos separados. A filial de 
Shanghai do PBoC emitiu regras de implemen-
tação (18 de maio de 2011) que esclarecem 
que as sucursais de bancos estrangeiros da 
RPC podem transferir informações de clientes 
para suas sedes internacionais, matriz e subsi-
diárias para armazenamento, processamento 
e análise, se determinados critérios forem sa-
tisfeitos;

A Comissão Reguladora de Seguros da 
China emitiu vários regulamentos que exi-
gem que dados comerciais e financeiros das 
companhias de seguro sejam armazenados na 
China. As companhias de seguros também são 
obrigadas a ter sistemas independentes de ar-
mazenamento de dados e instalações de ba-
ckup remoto na China;

As Medidas Administrativas da Comis-
são Nacional de Saúde e Planejamento Fami-
liar sobre a Gestão da Informação de Saúde 
da População (5 de maio de 2014) proíbem 
a exportação de dados pessoais por institui-
ções de saúde e planejamento familiar na Chi-
na. Essas instituições também são proibidas 
de armazenar informações médicas em servi-
dores fora da China;

A aplicação de leis e outros regulamen-
tos relativos à proteção de dados que possam 
existir em nível provincial dependem do con-
texto factual de cada caso;

Na China, antes que haja a criação de 
uma nova lei ou regulamento, o assunto é 
exaustivamente discutido no meio acadêmico 
e com a proteção de dados não foi diferen-
te, eles entendem que é preciso primeiro criar 
uma cultura sobre o regulamento e depois a 
lei, daí a importância da cultura de compliance 
neste sentido;

As decisões têm o mesmo efeito de lei 
no contexto chinês, por isso a citação destes 
entendimentos.

Importante destacar também que a Chi-
na sentiu a necessidade de modificar alguns 
procedimentos internos e atualizar algumas 
normas a partir do advento do GDPR e tem 
se preocupado em observar o que está sendo 
efetuado de modificações internas nos mais 
diversos países do mundo, sendo que uma 
das táticas adotadas pelo país para conseguir 
o acesso ao conhecimento sobre tais assuntos 
é a promoção de congressos e cursos de férias 
para acadêmicos de outros países com entra-
da e bolsas de estudo facilitadas. Em troca, os 
estudiosos chineses adquirem conhecimentos 
diversos e ponderam o que é ou não interes-
sante de ser aplicado em sua realidade.



126

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de poderem ser observadas di-
versas diferenças adaptativas – seja do ponto 
de vista da dificuldade ou mesmo da solução 
encontrada pela normativa interna de cada 
país– nas diferentes regiões analisadas, nota-
-se que a mudança e a necessidade de altera-
ções no modus operandi é uma característica 
comum em todo o globo. 

Tal fato advém do processo histórico re-
cente da internacionalização dos mercados 
alcançado devido aos avanços trazidos com 
a transformação digital. Neste contexto, os 
dados pessoais passaram a se tornar cada vez 
mais importantes, fazendo com que a sua re-
gulamentação ganhasse destaque em todo o 
mundo.

Esse destaque foi aumentado a partir do 
início da vigência do GDPR, em maio de 2018, 
tendo em vista que o regulamento passou a 
exigir que os países que realizam comércio 
com países da União Europeia atendessem a 
certo padrão e requisitos essenciais, para que 
a relação pudesse perdurar.

Tal tática europeia é vista por alguns es-
tudiosos como uma nova maneira de impor 
a supremacia europeia em relação às demais 
regiões do mundo, através do chamado “co-
lonialismo dos dados”. Neste novo contexto, 
o Direito surge com uma importância dema-
siadamente estratégica, de maneira a influir 
de forma positiva ou negativa no desenvolvi-
mento econômico de um país, a partir da ma-
neira que regulamenta a proteção de dados 
pessoais.
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RESUMO 

O presente artigo analisa a situação enfrentada no Recurso Especial nº 1.495.920-DF, 
onde um contrato eletrônico foi considerado como título executivo extrajudicial, embora seja 
um instrumento particular e sem a apresentação de duas testemunhas conforme determina o 
comando legal. São abordados, mesmo que de forma breve, os requisitos legais para os títulos 
executivos extrajudiciais, o conceito dos contratos eletrônicos e os argumentos pelos quais 
entendemos que a decisão está correta, porém com fundamento equivocado, já que o uso de 
certificação digital, garante, nos termos da MP 2.200-2, que o documento seja considerado 
com os mesmos efeitos dos documentos públicos. 
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Título executivo extrajudicial; Contratos eletrônicos; Certificado digital; Equivalência a 
documento público
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1. INTRODUÇÃO

1  REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes. Contratos eletrônicos: formação e validade – aplicações práticas. 2 ed., São Paulo: Al-
medina, 2018

Em maio de 2018 o Superior Tribunal de 
Justiça julgou o REsp nº 1.495.920-DF de re-
latoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 
onde o debate foi concentrado na hipótese de 
caracterizar um contrato eletrônico de mútuo 
(instrumento particular) como título executi-
vo judicial para efeitos de instrumentalização 
do respectivo processo de execução judicial. 
A ação executiva foi fundamentada no artigo 
585, inciso II do antigo Código de Processo 
Civil, hoje, representado pelo artigo 784, in-
ciso III do Código de Processo Civil de 2015. 

O referido dispositivo legal exige como 
requisito formal do título executivo, além da 
sua exigibilidade, liquidez e certeza, que o ins-
trumento particular seja subscrito por duas 
testemunhas além do devedor e credor. Não 
há qualquer especificidade sobre a caracteri-
zação de um instrumento físico (tradicional) 
ou eletrônico. Apenas a referência de que 
aos instrumentos particulares, há a exigência 
de cumprimento legal do requisito formal da 
existência de duas testemunhas.

O Acórdão, embora longo para a matéria, 
acabou por reconhecer, por maioria de votos, 
a possibilidade de tornar o contrato eletrôni-
co um título executivo extrajudicial com base 
em instrumento particular, mesmo sem as 
duas testemunhas, pois, no entendimento do 
acórdão, as certificadoras do ICP-Brasil e Do-
cuSign (comprova.com), “fazem as vezes das 
testemunhas”.

Como costumo dizer em minhas aulas, 

concordo integralmente com a decisão, po-
rém, com o devido respeito ao Superior Tribu-
nal de Justiça, discordo completamente com 
os argumentos utilizados. É objeto desse bre-
ve estudo, trazer alguns dos conceitos apon-
tados em minha obra dedicada aos Contratos 
Eletrônicos1, para justificar a afirmação apre-
sentada e os motivos pelos quais entendo que 
os argumentos devem ser outros, porém, com 
o mesmo resultado e sem agressão a Consti-
tuição Federal ao estabelecer a partição dos 
Poderes e as respectivas iniciativas legislati-
vas. Vejamos.

É da essência da partição dos Poderes 
que o Poder Judiciário não legisle. O coman-
do legal é claro e inequívoco sendo vedada a 
atuação do Poder Judiciário para a criação de 
novos requisitos ou institutos jurídicos onde 
não há lei que assim estabeleça. A própria te-
oria tridimensional do direito, embora de es-
pectro de atuação muito mais amplo do que 
a simples aplicação da norma prevista pelos 
positivistas, não permite que os Poderes ex-
trapolem as suas respectivas competências. 
Aliás, também não é da competência consti-
tucional do Poder Judiciário emitir normas de 
direito processual civil, vale dizer, normas de 
alteração do Código de Processo Civil.

Feitas essas premissas, seguiremos na 
análise do contrato eletrônico, seu conceito e 
sua razão de ser.

2. CONTRATOS ELETRÔNICOS

A doutrina majoritária, trata dessa forma 
de contratação como uma nova categoria ou 
classificação contratual. Uma parte relevan-
te da doutrina igualmente aponta para a ne-
cessidade de uma legislação específica para a 
caracterização da sua força vinculante e sua 
eficácia junto as partes contratantes.

Conforme apontamos em nosso li-
vro “Contratos Eletrônicos: formação e valida-
de – aplicações práticas”, fruto da dissertação 
do mestrado junto a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP) e posterior-
mente publicado; discordamos por completo 
de tais afirmações usualmente encontradas 

https://www.almedina.com.br/contratos_eletronicos_2ed_revista_e_ampliada
https://www.almedina.com.br/contratos_eletronicos_2ed_revista_e_ampliada
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em artigos e obras monográficas, ou até mes-
mo em arestos dos tribunais pátrios.

É plenamente conhecido pela comunida-
de jurídica, que o Brasil adotou como forma 
padrão para a validade dos negócios jurídicos, 
a forma livre, a qual, inclusive, é a regra ge-
ral prevista nos artigos 107 e 212 do Código 
Civil e, como tal, deve ser analisado no caso 
concreto (princípio da concretude) conforme 
o comportamento habitual das partes envol-
vidas. Não se admite, portanto, que após uma 
duradoura relação contratual desenvolvida 
por contratações eletrônicos, mês que seja 
sem a inclusão de certificados digitais, que 
uma das partes da relação contratual venha 
sustentar a falta de validade de tal forma de 
contratação.

A necessária relação dos usos e costu-
mes à interpretação dos contratos eletrôni-
cos, igualmente é fundamentada pelos impac-
tos econômicos diretamente envolvidos em 
tal veste jurídica (relação contratual).

Portanto, seja qual a sua forma ou so-
lução tecnológica, não há o que se contestar 
qualquer aos planos de existência e validade 
do negócio jurídico. 

Os demais requisitos que devem ser ob-
servados são referentes aos requisitos de vali-
dades do negócio jurídico, portanto, os requi-
sitos do artigo 104 do Código Civil, tais como: 
agente capaz, objetivo lícito, possível, deter-
minado ou determinável, além do requisito de 
forma que já foi previamente analisado.

Tal como se dá em qualquer outro negó-
cio jurídico, tais requisitos devem ser igual-
mente analisados e suplantados. 

Já que os contratos podem ser firmados 
verbalmente, sendo adotada a forma escrita 
com o especial propósito de realização de pro-
va do objeto do contrato e seu conteúdo (au-
tonomia privada), mas não para a sua validade. 
Somente quando a lei determinar uma forma 
especial, as partes deverão seguir tal forma.

O contrato eletrônico, nada mais é do 
que um meio de contratação, ou seja, trata-

2  REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes. Contratos eletrônicos: formação e validade – aplicações práticas. 2 ed., São Paulo: Al-
medina, 2018, p. 33

-se da mesma compra e venda, prestação de 
serviços etc., os quais poderão ser firmados 
verbalmente, por instrumento escrito, ou até 
mesmo por escritura pública, caso seja do in-
teresse das partes. Estamos tratando “apenas” 
do meio utilizado para a formalização da con-
tratação, o qual, terá por essência, a sua for-
mação em meio eletrônico.

“Assim, em nosso entender, o contrato 
eletrônico deve ser conceituado como o ne-
gócio jurídico contratual realizado pela ma-
nifestação de vontade, das posições jurídicas 
ativa e passiva, expressada por meio (= forma) 
eletrônico no momento de sua formação. Por-
tanto, a manifestação de vontade por meio 
eletrônico sobrepõe a sua instrumentaliza-
ção, de maneira que não é uma nova catego-
ria contratual, mas sim, forma de contratação 
por manifestação da vontade expressada pelo 
meio eletrônico.

As fases pré-contratual, de execução do 
contrato ou pós-contratual, poderão ser rea-
lizadas pelo meio (=forma) eletrônico ou não, 
sendo indiferentes para a sua caracterização.

O contrato eletrônico poderá ser forma-
do, indistintamente, entre presentes ou au-
sentes ou ainda pela manifestação de vontade 
previamente externada pelas respectivas po-
sições jurídicas com execução automatizada e 
sem a direta interferência do sujeito de direito 
no ato de sua formação, sem que isso o des-
caracterize.”2 

Já em relação a sua regulação, ou para 
alguns, a sua dificuldade de implementação 
por suposta falta de uma legislação específica, 
igualmente entendemos que, por se tratar de 
forma de contratação, não há o que se falar em 
qualquer necessidade de adequação legislati-
va, pois, como apontado, no Brasil adotamos a 
forma livre de contratação como estrutura pa-
drão. De forma que, a mesma validade reco-
nhecida aos contratos verbais ou por instru-
mentos particulares, será aplicada aos meios 
eletrônicos, especialmente considerando que 
não há em nosso sistema legal qualquer ve-
dação a contratação eletrônica, muito pelo 
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contrário, a recente lei da liberdade econômi-
ca (Lei 13.874/2019), estabelece os princípios 
de intervenção mínima do Estado e do livre 
desenvolvimento de novas modalidades por 

força do desenvolvimento tecnológico.

3. EQUIVALÊNCIA A FORÇA DE DOCUMENTO PÚBLICO

Para garantir uma maior grau de segu-
rança jurídica às partes e ao Poder Público, em 
2001 foi editada a Medida Provisória 2.200-
2/2001, ainda em vigor por força da Emenda 
Constitucional nº 32/2001, a qual, além de 
criar o ICP-Brasil e instituir o sistema de Cer-
tificação Digital com criptografias de chaves 
públicas e privadas, ainda, determina em seu 
artigo 10 que: “consideram-se documentos 
públicos ou particulares, para todos os fins le-
gais, os documentos eletrônicos de que trata 
esta Medida Provisória.”

Sendo o objeto da respectiva Medida 
Provisória a instituição do ICP-Brasil e do Cer-
tificado Digital, temos que o seu artigo 10 ex-
pressamente equivale os documentos eletrô-
nicos, entre eles os contratos, firmados com o 
uso de certificado digital, como sendo docu-
mentos portadores de fé-pública e de mesmos 
poderes e força vinculante entre documentos 
públicos. Ou seja, para efeitos legais, passam a 
ser contratos com a presunção de equivalên-
cia entre público ou particular, não havendo 
qualquer distinção para os devidos fins legais.

Semelhante ficção jurídica de equivalên-
cia de documento particular ao público é rea-
lizada pela lei que criou a alienação fiduciária 
em garantia de bem imóvel, ao prever que aos 
contratos com tal forma de garantia real, não 
haverá necessidade de elaboração da poste-
rior escritura pública, já que o instrumento 
particular suprirá tal necessidade por presun-
ção de equivalência entre documento público 
e privado.

Já o parágrafo 2º do mesmo artigo 10 da 
MP 2.200-2, estabelece expressamente que 
as partes podem optar pela “[...] utilização de 
outro meio de comprovação da autoria e inte-
gridade de documentos em forma eletrônica, 
inclusive os que utilizem certificados não emi-
tidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pe-

las partes como válido ou aceito pela pessoa a 
quem for oposto o documento.” 

Portanto, mesmo os contratos eletrôni-
cos firmados com o uso de assinaturas ou cer-
tificados digitais privados e não emitidos pelo 
ICP-Brasil, poderão ter a mesma validade e a 
mesma eficácia de um documento público.

Devemos sempre lembrar que, pela cláu-
sula geral da boa-fé objetiva que rege todos 
os negócios jurídicos (Artigos 113 e 422 do 
Código Civil), os usos e costumes adotados 
e reconhecidos pelas partes como práticas 
regulares no trato de seus negócios, entre 
eles, os meios eletrônicos de contratação, tais 
como os chats, mensagerias e correios eletrô-
nicos, devem ser reconhecidos como práticas 
aceitas e contratadas entre as partes, por for-
ça dos institutos da suppressio e da surrectio 
(supressão ou adição de direitos pelo trato su-
cessivo entre as partes). 

Dessa forma, é plenamente possível e lí-
cito, considerarmos que, mesmo os contratos 
eletrônicos sem qualquer certificado digital, 
porém, negociados e tratados entre as partes 
pelos meios usualmente aceitos entre si, terão 
a sua validade e eficácia reconhecida, tal como 
são reconhecidos, por força do nosso sistema 
legal, os contratos verbais.

Frente a essa lógica sistêmica, temos 
que, se as partes usualmente realizam os seus 
negócios jurídicos por meio de troca de cor-
respondência eletrônica, tal meio foi eleito e 
aceito pelas partes, passando a integrar a hi-
pótese prevista no parágrafo 2º do artigo 10 
da MP 2.200-2/2001 e, portanto, com força 
de documento público ou particular, sendo 
tratado pela lei, como de igual eficácia para 
todos os efeitos de direito atribuídos aos con-
tratos em instrumento público.

No caso específico da nossa análise (REsp 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
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1.495.920-DF), a questão é mais clara ainda, 
já que, pelo relato do Acórdão, houve a uti-
lização de Certificados Digitais emitidos pelo 
ICP-Brasil, portanto, o próprio caput do artigo 
10 da MP 2.200-2 é suficiente para resultar 
na equivalência do instrumento particular ao 
público por expressa ficção jurídica.

Voltando os argumentos do REsp 
1.495.920/DF, os senhores Ministros busca-
ram dar validade a um título executivo extra-
judicial, fundamento em instrumento particu-
lar sem a exigência de duas testemunhas pelo 
fato de ser um contrato eletrônico e pelo fato 
de que o ICP-Brasil teria feito as vezes de uma 
das testemunhas e a plataforma DocuSign 
com a outra. Com o devido respeito, não são 
testemunhas. Não se tem conhecimento de 
um único caso em que uma pessoa jurídica foi 
admitida como testemunha. E mais, não figu-
raram como testemunhas ou garantidores dos 
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade 
do negócio jurídico contratual. Não!

A questão é muito mais simples do que 
todos os argumentos apontados no Acórdão, 
e está resumida acima, ou seja, um contrato 
eletrônico, por forma do artigo 10 e seus pa-
rágrafos, acaba por ser equiparado a um docu-
mento público por expresso comando legal. O 
sistema normativo estabeleceu uma ficção ju-
rídica de atribuir ao contrato eletrônico a for-
ça do documento público, fazendo a equiva-
lência entre documentos público e particular. 

MP 2.200-2 

Art. 10.  Consideram-se documentos pú-
blicos ou particulares, para todos os fins le-
gais, os documentos eletrônicos de que trata 
esta Medida Provisória.

§ 1o  As declarações constantes dos do-
cumentos em forma eletrônica produzidos 
com a utilização de processo de certificação 
disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se 
verdadeiros em relação aos signatários, na 
forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de 
janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2o  O disposto nesta Medida Provisó-
ria não obsta a utilização de outro meio de 
comprovação da autoria e integridade de do-
cumentos em forma eletrônica, inclusive os 

que utilizem certificados não emitidos pela 
ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes 
como válido ou aceito pela pessoa a quem for 
oposto o documento.

Havendo uma equivalência e equipara-
ção do documento eletrônico ao documento 
público, pensamos que a solução é um tanto 
quanto mais simples, bastando que a inicial 
do processo de execução seja fundamentada 
com base no inciso II do artigo 784 do Código 
de Processo Civil de 2018 (primeira parte do 
antigo inciso II do artigo 585, CPC revogado).

Art. 784. São títulos executivos extraju-
diciais: 

I - a letra de câmbio, a nota promissória, 
a duplicata, a debênture e o cheque; 

II - a escritura pública ou outro docu-
mento público assinado pelo devedor; [...]

Esse outro documento público, será o 
contrato eletrônico, que no caso sob análise, 
foi firmado com Certificado Digital, conforme 
relatos do Acordão, como também poderia ter 
sido firmado por qualquer outro meio de assi-
natura eletrônica elegível pelas partes, inclusi-
ve a simples confirmação em uma mensageria 
eletrônica, tal como é viabilizado pelo §2º do 
Artigo 10 da MP 2.200-2 acima transcrita.
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CONCLUSÃO

Por tais motivos, embora concordando 
com a solução final adotada pelo Superior Tri-
bunal de Justiça no REsp 1.495.920/DF, que 
reconheceu a eficácia e força executiva do 
contrato eletrônico, não concordamos com 
os fundamentos adotados, pois, nos parece 
que o mais correto seria considerar o contrato 
com equivalente e equiparado ao instrumen-
to público por ficção jurídica e admitir a sua 
força executiva pelo inciso II do artigo 784, do 
Código de Processo Civil de 2015, o qual não 
exige a assinatura de duas testemunhas pre-
vista no comando legal direcionado aos con-
tratos firmados em instrumento privado (Art. 
784, III, CPC/15).

Frente aos argumentos acima analisados 
e a análise sistêmica das legislações existen-
tes, entendemos que os contratos eletrônicos 
são plenamente eficazes para instruir as ações 
executivas independentemente da existência 
de duas testemunhas instrumentárias.
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RESUMO

Panóptico é fundamento da atual sociedade da vigilância e do espetáculo, na qual tudo 
se torna identificado, guardado e controlado. A privacidade como direito da personalidade e 
exercício da autodeterminação pelo sujeito de direito deve ser garantida como símbolo de 
segurança jurídica.

PALAVRAS-CHAVE

Panóptico. Sociedade da Vigilância e do Espetáculo. Privacidade. Direito da Personalida-
de. Autodeterminação.
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1. ASPECTOS PRELIMINARES. “A PRIVACIDADE ESTÁ MORTA”. NA SO-
CIEDADE DA VIGILÂNCIA E DO ESPETÁCULO, ESTA AFIRMAÇÃO E 
SENSAÇÃO SÃO CONSTANTES

Este Excursus determina dois argumen-
tos indispensáveis para qualquer pesquisa 
científica a respeito da privacidade. O primei-
ro relacionado ao pan(-)óptico da atual socie-

dade da vigilância e do espetáculo. O segundo 
refere-se à proteção da privacidade e da auto-
determinação do sujeito de direito. 

2. 1. PANÓPTICO MORTE DA PRIVACIDADE

 Morte da Privacidade. Estrutura em for-
mato de circunferência que permite o exercí-
cio do controle a partir de um único ponto (em 
geral, uma torre mais elevada), o panóptico 
pretende que indivíduos – “prisioneiros” – não 
soubessem se estariam ou não sob observa-
ção constante. O controlador adquire, assim, 
ares messiânicos e funda seu poder na criação 
do temor coletivo. 

Trata-se de metáfora concebida por J. 
Bentham e divulgada, posteriormente, por M. 
Foucault. Essa construção física e mental refe-
re-se à vigilância constante, a qual eliminaria 
a vida privada dos sujeitos. Representa a me-
lhor metáfora da morte da privacidade.

Como é associada originalmente com 
prisioneiros, estudantes ou pessoas com de-
ficiência mental (os “anormais” que irão fazer 
parte de uma instituição), a estrutura panópti-
ca altera o espaço prisional ou de reclusão, re-
duzindo recursos com vantagens econômicas 
da transparência.

O que importa é a relação de disciplina 
e o exercício desindividualizado do poder em 
toda comunidade. Cria-se nova anatomia po-
lítica destinada a atuar como prolongamento 
da efetividade jurídica, o qual pretensamente 
educará os indivíduos para um melhor com-
portamento (embora possa criar, igualmente, 
desvios patológicos). 

2.2 SOCIEDADE DA VIGILÂNCIA E DO ESPETÁCULO

Não viveram J. Bentham e M. Foucault 
para presenciar o melhor panóptico existen-
te até o momento: a sociedade da vigilância e 
do espetáculo, ao mesmo tempo consumista 
e digital. 

A sociedade da vigilância, segunda D. 
Lyon, é representação do panóptico. Na lin-
guagem atual, ela se baseia em conhecimento 
total dos indivíduos. O recurso amplo à tec-
nologia e à robótica conduz a mais recente 
era de direitos, na qual todos detalhes são, em 
grandes bancos de dados, identificados, guar-
dados e controlados – de certa maneira, tor-
nam-se “públicos”.

A sociedade do espetáculo, eternalizada 
por G. Debord, é, nada mais, hoje, do que a 
atual sociedade de consumo em massa. O que 
importa é a aparência, que beira à quimera e 
prevalece sobre pensamento e conhecimen-
to. A comunidade baseia-se em espetáculos 
– “experiências” – que são acumuladas pelos 
consumidores – hipertrofia da persona do in-
divíduo – como único objetivo de suas vidas e 
sob a qual dados são identificados, guardados 
e controlados – tornam-se “públicos”.

A potencialidade da sociedade da vigi-
lância e do espetáculo no meio digital consu-
merista está longe de ainda ter seus limites 
vislumbrados.
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3.1 PRIVACIDADE E DIREITO DA PERSONALIDADE 

Se exposição e transparência são massi-
vas, por um lado, a vida privada do indivíduo 
existe, por outro. 

A privacidade – intimidade e sigilo tam-
bém – pode ser traduzida, em termos jurídi-
cos, como direito da personalidade, cuja in-
violabilidade decorre da proteção do art. 5o, 
X da Constituição da República Federativa do 
Brasil e mais recentemente presente no Mar-
co Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção 
de Dados, ambos brasileiros.

A privacidade engloba tanto o “direito de 
ser deixado em paz” ou “direito de estar só” 
quanto a possibilidade de controlar uso dos 
dados relacionados ao sujeito e, até mesmo 

de se ter algo esquecido.

Torna-se direito da personalidade rela-
cionada à integridade do próprio indivíduo 
e que lhe pertence como ser humano. Como 
qualquer direito da personalidade, o arrepen-
dimento é sua parte integrante e indissociável. 
A qualquer momento pode o sujeito titular de 
determinado dado arrepender-se e o retirar 
de circulação. 

E a privacidade somente por motivos de 
ordem pública ou de invasão na vida privada 
de outra pessoa poderia vir a ser limitada de 
modo imperativo.

3.2 PRIVACIDADE E AUTODETERMINAÇÃO 

A autodeterminação é aptidão de cada 
um decidir por si mesmo e, em sentido po-
lítico, de cada povo determinar seu próprio 
rumo. Ela constitui passo além da liberdade, 
pois não apenas é mecanismo de defesa por 
meio do qual se criam regras próprias para si 
ou para certa comunidade, mas também pro-
cesso de desenvolvimento da personalidade e 
dos direitos do indivíduo.

Por causa do ganho de terreno da auto-
determinação, parece que a gradação de da-
dos pessoais e a teoria das esferas perdem 
parte de sua importância. O tratamento de 
dados ganha mais relevância, principalmente 

no âmbito consumerista digital. 

Fora as questões de ordem pública, o 
que passa a importar são a finalidade para a 
qual se preza um dado e o consentimento do 
sujeito de direito. 

Trata-se autodeterminação – em espe-
cial aquela “informacional” – de perspectiva 
nitidamente expansionista. Por meio dela, po-
de-se almejar noção de identidade individual 
ou de grupos que detém traços peculiares e 
que devem ser preservados.

FECHO

 Alerta-se, todavia, que o atual compor-
tamento massivo – só aparentemente “con-
cludente” ou “inequívoco” – na sociedade da 
vigilância e de espetáculo, o qual se caracteri-
za por inserção voluntária de dados em pági-
nas virtuais e redes sociais, pode caracterizar 
declaração de vontade de não mais se dese-
jar ter uma vida privada. E – de fato – esta é 
verdade para muitas pessoas, que não vêem o 

estágio atual como reflexo panóptico.

O Direito aqui deve exercer seu papel 
por excelência: segurança jurídica. Proteger as 
pessoas delas mesmas, ou seja, garantir-lhes a 
privacidade, mesmo que não a desejem.



142

POSFÁCIO

A Escola Superior de Advocacia da OAB/SP, compreendendo a importância das novas 
Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC’s, para o mundo jurídico, apresentou, sob a 
coordenação da Professora Alessandra Azevedo, este exemplar com artigos que versaram so-
bre os mais diversos caminhos da tecnologia para o universo do direito.

A própria concepção de empreendedorismo aliado às tecnologias da informação no Di-
reito é recente. A 4ª Revolução Industrial, que abrange a automação e tecnologia da informa-
ção, estimulou o interesse dos profissionais do direito em trazer esse conceito para o mundo 
jurídico.

Em relação ao uso da inteligência artificial (IA), no âmbito do judiciário, devemos destacar 
a criação de ferramentas que interpretam processos de modo automatizado, aliviando a rotina 
dos magistrados para que eles possam empenhar-se em processos mais complexos.

Um exemplo do uso da IA é o caso do robô “VICTOR”, do STF. Trata-se de uma ferramenta 
que foi desenvolvida pela Universidade de Brasília (UnB) que possibilita a leitura automática 
de todos os Recursos Extraordinários (RE) que chegam para o Supremo Tribunal Federal. Tal 
ferramenta faz o levantamento dos RE que aludem sobre repercussão geral e inconstituciona-
lidade (requisitos de admissibilidade do recurso).

O nome Victor, é em homenagem a Victor Nunes Leal, falecido em 1985, que foi ministro 
do STF durante quase uma década (1960 a 1969), sendo o principal responsável pela siste-
matização da jurisprudência do tribunal em súmulas, iniciativa que propiciou a aplicação dos 
precedentes judiciais aos recursos desde então. Tal projeto tem a natureza de potencializar as 
inúmeras demandas pendentes hoje no supremo.

No próprio universo do direito, já estão sendo empregues sistemas que, por intermédio 
de tecnologia avançada, procuram realizar tais pesquisas e análises de decisões judiciais, con-
tratos, documentos e, até mesmo, minutar decisões e peças.

Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018), que 
passará a valer neste ano de 2020, é de suma importância que os profissionais do direito en-
tendam o que ela significa, já que se trata de uma lei complexa, com modificações substanciais 
em nosso sistema de proteção de dados, afetando os mais diversos setores da economia.

Ademais, a LGPD possui o objetivo de regulamentar o uso, tratamento e armazenamento 
de dados pessoais, seja no ambiente físico, seja no digital. A Lei busca fazer com que empresas 
não utilizem mais os dados de seus usuários de modo aberto, como ocorria anteriormente. 

Talvez a maior alteração que a Lei traga, seja ao controle dos cidadãos em razão da ga-
rantia de acesso às informações sobre seus dados. Os usuários precisarão ser informados, de 
modo claro e objetivo, sobre como seus dados são armazenados e como serão utilizados pela 
empresa. 

Neste cenário, de mudanças na LGPD, nas inovações trazidas com as TICs, estar ciente 
dos direitos e responsabilidades civis, bem como quais penalidades podem ser aplicadas é es-
sencial. A incumbência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), instituída pela 
MP 869/18, como se pode observar, é grande. Com autonomia técnica, no âmbito da adminis-
tração pública federal, o órgão passa a integrar a presidência da República.

Entre as competências da ANPD destacam-se a elaboração de diretrizes para uma Políti-
ca Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade; o supervisionamento e a execução 
de sanções; a difusão das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e 
sobre medidas de segurança; e ainda a promoção de ações de cooperação com autoridades de 
proteção de dados pessoais de outros países, sejam de natureza internacional ou transacional.

Igualmente relevante, é a discussão que permeia os “Contratos Eletrônicos”. A legislação 
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pertinente exige além de outros requisitos, que o instrumento particular seja subscrito por 
duas testemunhas, não havendo porém, qualquer especificidade na Lei sobre não ser eletrô-
nico. 

O “Contrato Eletrônico “ é assim qualificado porque estabelece uma relação direta com 
a informática e a tecnologia, visto ser celebrado em ambiente digital, gerando um documento 
eletrônico, mas com manifestação da vontade entre as partes, e, portanto, com uma relação 
jurídica reconhecida e plenamente eficaz. 

Nessa sequência, acompanhando as inovações tecnológicas, nos deparamos com a ne-
cessidade de transformação na prestação dos serviços financeiros, como por exemplo, no âm-
bito do mercado de capitais.

Técnicas tradicionais de regulação devem ser reavaliadas, abrindo espaço para produtos 
inovadores que estejam conectados com a criação de ambientes isolados e seguros que aten-
dam às exigências regulatórias de consumidores que estão atentos às mudanças tecnológicas.  

Neste contexto, surge um instrumento de regulação, o sandbox, que estabelece uma rela-
ção harmônica entre a inovação e a segurança da informação. Como bem definiu Alex Barreto, 
o sandbox proporciona, uma nova ferramenta de monitoramento do Estado e implantação de 
medidas de equilíbrio entre as iniciativas de empreendedores e a efetiva proteção dos consu-
midores. 

E mesmo com toda essa infraestrutura digital, alguns processos de automação têm a sua 
tecnologia vulnerável aos criminosos cibernéticos, representando um grande desafio para a 
ciência jurídica, na medida em que pressiona e estimula os profissionais do Direito a mante-
rem-se atualizados com as novas tecnologias. Essa atualização no que tange à prática ciberné-
tica é necessária na medida em que suas consequências afetam os direitos fundamentais do 
indivíduo, que se balizam por preceitos constitucionais. 

Então, temos que a privacidade e o sigilo, cuja inviolabilidade decorre do artigo 5º, inciso 
X da Constituição da República Federativa do Brasil, devem ser preservados com excelência 
pelo Direito, cuja segurança jurídica deve oferecer a proteção de dados pessoais no âmbito 
virtual. 

Diante desse cenário, esperamos que a Revista da ESA/OABSP possa subsidiar os inte-
ressados em compreenderem e terem maior interesse sobre um tema que se faz cada vez mais 
presente nas atividades profissionais e pessoais de todos. 

Adriano de Assis Ferreira – Coordenador Geral ESA OAB/SP
Erik Chiconelli Gomes – Coordenador Acadêmico ESA OAB/SP
Vanessa Figueiredo Graça – Coordenadora Acadêmica ESA OAB/SP
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